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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU
LA SUNUŞLARI 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — Denizli Milletvekili İsmail Şenıgün'ün, 

Ermeni sorunu, ile ilgili olarak, Avrupa Par
lamentosu Siyasî İşler Komisyonunda kabul 
edilen karar tasarısıyla, Amerika Birleşik Dev
letleri Temsilciler Meclisine sunulmak istenen 
karar tasarısı konusunda gündem dışı konuş
ması 

2. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Türkiye'ye karşı girişilen sal
dırılarla, içeride devam eden siyasî cinayet
ler karşısında bir millî politika oluşturulma
sıyla, alınacak tedbirler konusunda gündem 
dışı konuşması 

3. — İzmir Milletvekili Hüseyin Ayde-
mir'in, İstanbul'da Vakıflar idaresine ait (ima
ret) tarihî evleri yıktıran Eminönü Belediye 
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Sayfa 
Başkanının kanunsuz ve keyfî uygulamaları 
konusunda gündem dışı koruuşması 389:391 

B) Tezkereler ve Önergeler 391 
1. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı 

öz/bek'in, Dilekçe Komisyonundan çekildiğine 
ilişkin önergesi (4/305) 391 

2. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani 
Bürke'nin, (6/910) numaralı sofusunu yazılı so
ruya çevirdiğine ilişkin önergesi (4/307) 391 

3. — Hatay Milletvekili Abdurrafoman De-
mirtaş'ın, Millî Eğitim Komisyonunda bulu
nan (2/411) sayılı kanun teklifini geri aldığına 
ilişkin önergesi (4/306) 391 

C) Gensoru, Genel Görüşme, Meclis So
ruşturması ve Meclis Araştırması Önergeleri 391 

1. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver 
ve 11 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletleri 
ile imzalanacak olan Savunma ve Ekonomik 
İşbirliği Anlaşması konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi («/19) 391:392 

V. — SEÇİMLER 392,400 
1. — Türkiye - AET Karma Parlamento 

Komisyonunda, Siyasî Parti Grubu Mensubu 
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Sayfa 
Olmayan Milletvekillerine Düşen (1) Üyelik 
için Seçim 392:393,400:401 

2. — Avrupa Konseyi Parlamenterler Mec
lisi Türk Grubunda, Siyasî Parti Grubu Men
subu Olmayan Milletvekillerine Düşen (1) 
Asil Ü y e * için Seçim 392:393,400:401 

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, 
MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI 393,401 

A) Öngiörüşmıeler 393,401 
1. — tçel Milletvekili Edip Özgenç ve 20 

arkadaşının, işçi halklarına getirilen kısıtlama
ların nöden olduğu sorunlar ve bu hususta 
alınacak tedbirler konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve- 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/18) „ 393:400,401:419 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) Sözlıü Sorular ve Cevapları 
1. — İstanbul Milletvekili Günseli Özka-

ya'nın, Türkiye^de şeriatçılığa karşı ne gibi ön
lemler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önıergefsli (6/596) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin' 
in, bazı vatandaşların işkence sonucunda sa
kat kaldığı ve öldüğü iddialarına ilişkin içiş
leri Bakacından, sözlü soru önergesi (6/598) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, Diyarbakır İlinde işkence sonucu mey
dana geldiği iddia edilen iki ölüm olayına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/610) 

4. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, 
Sivas ili Gemerek ilçesindeki TUĞSAN Fab
rikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/631) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Bavyefa Televizyonunda gösterilen bir filme 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/696) 

6*. — istanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, 
Avrupa güreş şampiyonasından önce Bolu 
kampında cereyan eden olaylara ve Güreş Fe
derasyonu Başkanına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/742) 

7. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, işkence sonucunda öldüğü iddia edilen 
bir vatandaşın ölümüyle ilgili olarak yapılan iş-
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lemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü öner
gesi (6/826) 

8. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, 
davası devam eden bir gazete hakkındaki be
yanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/767) 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant 
oğlu'nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs ay
larında yurt dışına giden üst düzey görevlile
rine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi (6/833) 

10. — İstanbul Milletvekili Günseli Özka-
ya'nın, yasama ve yasal çalışma haklarını teh
likeye sokan odalklaşma iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/778) 

11. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdürre-
zak Ceylan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım 
Satış ve Kredi Kooperatifleri Birliğinin BMAK 
A.Ş.'ndeki alacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/781) 

12. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay 
üreticilerinin AKFA Firmasından alacağına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/868) 

13. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, 
Tekirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı ola
rak yapıldığı iddia edilen bazı inşaatlara iliş
kin İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/789) 

14. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
in, Yol-Iş Sendikası Kayseri Şubesinin ola
ğan genel kuruluna katılan bazı misafirlerin 
kongreden çıkarılmaya davet edildikleri id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/797) 

15. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şalhin'in, yurdumuzdaki okullara ve öğret
menlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/800) 

16. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıl-
dırım'ın, Tunceli İlinde meydana geldiği iddia 
edilen bazı olaylara ve sorumlularına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/876) 

17. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağa-
gil'in, YIBITAŞ Holding Anonim Şirketinde 
bazı yolsuzluklar olduğu iddiasına ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/810) 
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Sayfa 
18. — İstanbul Milletvekili Günseli Özka-

ya'nın, Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma 
olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/812) 421 

19. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, sosyo ekonomik nedenlerle intihar 
olaylarının arttığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/813) 421 

20. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, güvenlik soruşturmaları sistemine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/817) 421 

21. — İstanbul Milletvekili Günseli Özka-
ya'nın, GAP gezisinde kullandığı bazı sözcük
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/821) 421 

22. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezifin, Onur Isınanında çıkan 
yangının sebebine ve bu nedenle Hazine aley
hine açılan davalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/824) 421 

23. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
in, belediyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar 
çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/888) 421 

24. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, 
Çerkezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/838) 421 

25. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş - Afşin 
ilçesi Arıtaş Kasabası Çatakderesi Göletinin 
fizibilite ve proje çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri 
Balkanı H. Hüsnü Doğan'm cevaibı (6/842) 421:422 

26. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde 
kaliteli pamuk yetiştirilebilmesi için alınacak 
tedbirlere ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/876) 422 

27. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 
1986 yılında meydana gelen iş kazalarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/845) 422 

28. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş - An
dırın Orman İşletme Müdürlüğü sahasında el
de edilen odunların üretici köylüye ve mü
teahhitlere tahsisine ilişkin Tarım Orman ve 

Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/879) 

29. — İstanbul Milletvekili ibrahim Ural' 
in, terör olaylarına karıştığı iddia edilen bazı 
örgüt ve elçiliklere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/881) 

30. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıl-
dırım'ın, Kayseri ilinde yapılması düşünülen 
raylı sistem için Devlet Planlama Teşkilatınca 
teşvik belgesi verilip verilmediğine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/883) 

31. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, Denizli - Tavas ilçesi Kızücabölük 
Kasabasındaki Kurs ve Okul Talebelerine Yar
dım Derneği Pansiyonu ile ülkemizdeki bu tip 
diğer pansiyonların faaliyetlerine ve denetim
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/885) 

32. — Adana Milletvekili Coşkun Bay-
ram'ın, ÇUKOBİRLİK Genel Müdürlüğü ile 
ilgili olarak bazı basın organlarında yer alan 
haberlerin tahkikine ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Balkaınındam sözlü soru önergesi (6/886) 

33. — Gaziantep Milletvekili Feyzullaih 
Yıldırır'ın, istanbul'daki Patrikhane binasının 
ihyası için inşaat izni verildiği iddiasına iliş
kin Devltet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/902) 

34. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, olgunlaştırma enstitülerine iliş
kin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/890) 

35. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, Diyarbakır ilinde turizmin ge
liştirilmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/891) 

36. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 
Devlet Planlama Teşkilatı Koordinasyon 
Dairesinde görevli bir uzmanın şeriatçı faali
yetlerde bulunduğu iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/892) 

37. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren ya
bancı bir firmada çalışan işçilerin iş akitlerinin 
feshedildiği iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/893) 
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Sayfa 
38. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Atak-

lı'nın, Mardin ÎM idil İlçesi Jandarma Bölük 
Komutanı ile Belediye Başkanının bazı vatan
daşlara basikı yaptıkları iddiasına ilişkin İçiş
leri Balkanından sözlü soru önergesi (6/894) 423 

39. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Atak-
lı'nın, Şanlıurfa İline bağlı köylerin yol soru
nuna ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın 'cevabı 
(6/895) 423:424 

40. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, lüks otellerde ve turistik böl
gelerde açılan kumarhanelerin toplumumuzda 
yol açtığı tahribata ve buna karşı alınacak ted
birlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/913) 424 

41. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, video kaset doldurtulan küçük ço
cukların İstismar edildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun cevabı 
(6/917) 424:426 

42. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasar-
oğlu'nun, yurdumuza iltica eden Naim Süley-
manoğlu'nun Londra'dan Ankara'ya getirilişi
nin TRT dışında özel bir şirketin kameraman-
larınca görüntülendiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/919) 426 

43. — Adana Milletvekili Coşkun Bay-
ram'ın, ÇUKOBİRL1K ile ilgili olarak güney 
basınında yer alan iddialara ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/898) 426 

44. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na
rin, Giresun - Tirebolu İlçesi Güce Bucağı 
Belediye Başkanının rüşvet aldığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/899) 426 

45. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun pamuk ürünüyle ilgili olarak 
alınan yeni kararlara ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/939) 426 

46. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, T.C. Ziraat Bankasınca 1979 yılın
dan beri Doğu Anadoludaki süt ve besicilik iş
letmelerine verilen kredilere ilişkin Başbakan
dan Sözlü soru önergesi (6/940) 

Sayfa 
47. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, 

okullara tavsiye edilen İslam adlı dergide yer 
alan bazı görüşlere ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emir
oğlu'nun cevabı (6/903) • 426:428 

48. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, 
Ege yöresindeki bazı ilk ve orta dereceli okul
larda din kültürü ve ahlak derslerinin imam
lar tarafından okutulduğu iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/904) 428 

49. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurre-
zak Ceylan'ın, Anadolu Bankası tarafından bir 
şirkete provizyon alınmadan çek mukabilinde 
ödeme yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan-
<dan sözlü soru önergesi (6/905) 429 

50. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, 
Asi Ndhri'nin taşması sonucu Amik Ovasındaki 
arazileri su altında kalan çiftçilerin mağduri
yetlerinin giderilmesi için alınacak tedbirlere 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/906) 429 

51. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni 
Güler'in, yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski 
milletvekili hakkında ne gibi işlem yapıldığına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/907) 429 

52. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani 
Bürke'nin, A.B.D. tarafından 1986 yılında ül
kemize yapılan yardımların önceki yıllara 
göre azalmasının nedenlerine ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/909) 429 

53. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani 
Bürke'nin, NATO Taktik Silahları Eğitim Mer
kezi projesine ilişkin Millî Savunma Bakanın
dan Sözlü soru önergesi (6/910) 429 

54. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, 
Almanya'da ülkemiz aleyhine faaliyette bulun
duğu ve ülkemizdeki işçi şirketlerinin hisse se
netlerini topladığı iddia edilen bir şahsın bu 
faaliyetlerine karşı ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/911) 429 

55. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, Diyarabkır - Lice İlçesinde dep
rem nedeniyle inşa edilen baraka - meskenler 
için verilen tapuların, kagir evler yapılacağı 426 
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Sayfa 
vaadedilerek toplatıldığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/914) • 429 

56. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, Diyarbakır ilinde cereyan eden 
anarşi ve terör olaylarına ve yapılan operas
yonlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/915) 429 

57. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş'da ilçe
ler itibariyle elektriği bulunan köy ve mezra
lara ve şebeke arızalarının giderilmesi için 
görevlendirilmiş müstakil ekipler bulunup bu
lunmadığına ilişkin Enerji ve Talbiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) 429 

58. — İzmir Milletvekili Hüseyin Ayde-
mir'in, elektrik ücretlerine yapılan zamlara 
ve vatandaşların elektrik ihtiyacının daha uy
gun şartlarda karşılanabilmesi için alınacak 
tedibMere iÜişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Südi Türel'in cevabı 
f6/920) 430:433 

59. — İzmir Milletvekili Hüseyin Ayde-
mir'in daha ucuz ve kaliteli ekmek üretile
bilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/921) 434 

60. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
Öğünç'ün, PTT kıyı telsiz istasyonlarında gö
revli personele ve bu istasyonların çalışmala
rına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi 1(6/922) 434 

61. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir' 
in, Gebze İmam Hatip lisesi Müdürünün 
Beyazıt Meydanındaki bir mitinge katıldığı 
iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Balkanı Metin Emiroğlu'nun ce
vabı (6/923) 434:435 

62. — İzmir Milletvekili Hüseyin Ayde-
mir'in, büyük şehirlerdeki arsa spekülasyonu
nun önlenmesi için alınmış ve alınacak olan 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi 6/924) 435 

63. — İzmir Milletvekili Hüseyin Ayde-
mir'in, büyük şehirlerdeki kiralık konut so
rununa çözüm getirmek için devletin alacağı 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/925) 435 

64. — İstanbul Milletvekili Feridun Şa
kir öğünç'ün, dar gelirli vatandaşların geçim 

Sayfa 
sıkıntılarının giderilmesi için ne gibi tedbirler 
alınacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi <(6/926) 435 

65. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
öğünç'ün, işçi emeklilerinin sosyo - ekono
mik sorunlarının çözümlenmesi için alınacak 
önlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/927) 435 

66. — İstanbul Milletvekili Feridun. Şa
kir Öğünç'ün, Miklâl Savaşı gazilerinin eko
nomik ve sosyal sorunlarına karşı alınacak 
önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6//928) 435 

67. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
münhal bulunan hâkim ve savcı kadrolarına 
ve nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/929) 435:436 

68. — Konya Milletvekili Salim Ererin, 
belediyelerden bazılarının «başarılı belediye» 
olarak seçilmesinin kıstasına ve amacına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/930) 436 

69. — Adana Milletvekili Metin ÜstüneF 
in Adana ve Çukurova'da görülen sivrisinek 
ve sıtma tehlikesine karşı ne gibi önlemler 
alınacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/932) 436 

70. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 
Uşak İli Banaz İlçesinin Ahat ve Çamsu köy
lerine pancar kantarı yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/933) 436 

71. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş Narlı 
- Türkoğlu yoluna ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/934) 436 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 437 
1. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah 

Yıldırır'ın, yetiştirilmeleri amacıyla yurt dışı
na personel gönderilmesi için çalışma yapı
lıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı Necmettin Ka-
raduman'm yazılı cevabı (7/1573) 437:438 

2. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah 
Yıldırır'ın, Altınkaya Barajı bölgesinde su al
tında kalacak köylere ve bu köylerdeki va
tandaşların iskânına ilişkin sorusu ve Bayın
dırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın 
yazılıcevabı(7/l 576) 439:441 
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Sayfa 
3. — Kırklardı Milletvekili Şükrü Baba-

can'ın, Petrol Ofisi İstanbul Bölge Müdür
lüğünün bazı bayilerinden tahsil edemediği ala
caklarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kâ
zım Oksay'ın yazılı cevabı (7/1583) 441:442 

4. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
iSökmenoğlu'nun, sınır köyleriımizde yaşadık
ları halde gizili mülteci sayıldıkları iddia edi-

TBMM Genel Kurulu saat 14.30'da açıldı. 
İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu, TRT'nin 

4 Mart 1987 günü akşamı yaptığı ve 2954 sayılı Ka
nunu ihlal eder duruma gelen yayınlar konusunda 
gündem dışı bir konuşma yaptı; Devlet Bakanı Ha
san Celâl Güzel de bu konuşmaya cevap verdi. 

Gaziantep Milletvekili M. Hayr'i Osmanlıoğlu, es
naf ve sanatkârların, ekonomik politikalar ve alınan 
son kararlardan dolayı düştükleri sıkıntılar; 

Yozgat Milletvekili Selahattin Taflıoğlu^da, Hak-
kârı\ie meydana gelen terörist olaylar; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptı
lar. 

Sermaye Piyasasının Teşviki, Sınaî Mülkiyetin 
Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Düzenle
mede Alınacak Tedbirler ile 5422 Sayılı Kurumlar 
VergM Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 
3182 Sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Yapıl-

Raporlar 
1. — Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında 182 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hüküm
lerinin Değiştirilmesi Hakkında 211 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, imar, Ulaş
tırma ve Turizm; Anayasa komisyonları raporları 
(1/114; 1/509) (S. Sayısı : 532) (Dağıtma tarihi : 
5.3.1987) (GÜNDEME) 

2. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 3 
Arkadaşının, 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 

Sayfa 
len yurttaşlarımıza ilişkin sorusu ve içişleri 
Bakanı Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı 
(7/1593) 442:443 

5. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı 
Özbek'in, Adıyaman İlinin Bağ-Kur sağlık 
hizmetleri kapsamına ne zaman alınacağına 
ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu'nun 
yazılı cevaJbı (7/1656) 443:444 

ması Hakkında Kanun Tasarısının (1/817) (S. Sa
yısı : 523) görüşmelerine devam olunarak; 4 üncü 
maddesli kabul edildi, 5 indi madde üzerinde bir sü
re görüşüldü. 

Genel Kurulu ziyaret eden Endonezya Temsilci
ler Meclisi Başkan Yardımcısı Elhac Nuddin Lubis 
ve beraberindeki Parlamento Heyetine Başkan tara
fından «Hoşgeldiriiz» denildi. 

10 Mart 1987 Salı günü saat 14.30'da toplanmak 
üzere birleş/tene saat 19.25*te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekilıi 

İskender Cenap Ege 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Giresun Samsun 

Ylavuz Köymen Süleyman Yağçıoğlu 

Sigortalar Kanununa Bir Elk Madde Eklenmesi Hak
kımda Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu Raporu (2/404) (S. Sayısı : 540) (Dağıtma 
tarihi : 5.3.1987) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di

yarbakır - Merkez - Pirinçlik Jandarma Karakolun-
>dja Cayıran Köyü halkından bazılarına işkence ya-

* pıldığı ve bir vatandaşın işkence sonucu öldürüldüğü 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/941) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.3.1987) 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
6 . 3 . 1987 Cuma 
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2. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, Es
kişehir İline bağlı bazı ilçelerin vekil kaymaklanılan 
haklarındaki iddialara ilişiklin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/942) (Başkanlığa geliş tarihi : 
5.3.1987) 

3..— Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Dicle İlçesi Kırkpınar Köyü ve nıezrala-
rında yaşayanlara emniyet tim ekiplerince işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/943) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.3.1987) 

4. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, Baikanlar Kurulunca 4.3.1987 tarihinde yapılan 
Houston irtibatlı toplantının nedenine ve maliyetine 
ilişkin Başbalkandan sözlü soru önergesi (6/944) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 5.3.1987) 

5. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
uydular aracılığıyla katıldığı 4.3.1987 tarihli Bakan
lar Kurulu toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/945) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.3.1987) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Burdur Milletvekilli Fethi Çelikbaş'ın, Af

yon - Merkez Erkmen Ortaokulunda görevli bir öğ
retmenin naklinin Burdur İline yapılmamasının ne
denine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan yazılı şom önergesi (7/1692) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 4.3.1987) V 

2. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri S'ağlar'ın, 
1973 yılı genel seçimlerinden 1986 yılı sonuna kadar 
meydana gelen olaylarda hayatlarını kaybedenlere 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1693) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 4.3.1987) 

3. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Er
zurum Araştırma Hastanesine vücut tomografisi ale
ti alınmamasının nedenine ilişkin Başbakandan- yazılı 
soru önergesi (7/1694) (Başkanlığa geliş tarihi : 
4.3.1987) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi' Nalbantoğlu' 
mm, 3294 numaralı Kanun gereğince Erzurum İli ve 
ilçelerinde kurulan sosyal yardımlaşma ve dayanışma 
vakıflarına ve vakıflarca yapılan yardımlara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1695) (Başkan
lığa geliş tarihi : 5.3.1987) 

5. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü
celen, rüşvet ve yolsuzluk nedeniyle 1981 yılında tu
tuklandıkları iddia edilen gümrük memuru ve eski 
beldiye 'başkanları hakkında yapılan işlemlerin so
nuçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/1696) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.3.1987) 
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6. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü-
cel'in, 25,12.1980 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
odasında yasa dışı kişilere ait silah bulunan İzmir 
Narkotik Şube Müdürü hakkında yapıldığı iddia edi
len soruşturmanın sonucuna ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/1697) (Başkanlığa geliş tarihi : 
5.3.1987) 

7. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü-
cel'in, 1980 yılınıda döviz ve vergi kaçakçılığı ile 
suçlanan bir firma sahibi hakkında ne gilbi işlem ya
pıldığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/1698) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.3.1987) 

• 8. —Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü-
oel'in, 9.8.1981 tarihli gazetelerde yer aldığı ve para
van bir şirket tarafından adlarına naylon fatura dü
zenlendiği iddia edilen kuruluşlar hakkında ne gibi 
işlem yapıldığına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/1699) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.3.1987) 

9. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü-
cel'in, 28.5.1981 tarihli gazetelerde yer aldığı ve aldık
ları düşük faizli ihracat kredilerini tekrar yüksek fa
izle çalıştırdıkları iddia edilen firmalar hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişlkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/1700) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.3.1987) 

10. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'ih, 25.8.1981 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
diplomasız oldukları saptanan öğretmenler hakkında 
yapıldığı iddia edilen soruşturmaların sonucuna iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1701) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 5.3.1987) 

11. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücellin, 4.1.1981 tarihli gazetelerde yer aldığı ve ka
çakçılık suçundan dolayı bir şahıs hakkında yapıldığı 
iddia edilen soruşturmanın sonucuna ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/1702) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 5.3.1987) ı 

12. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
YücePin, 15.11.1982 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
geride milyarlarca liralık borç bırakarak ortadan 
kayboldukları iddia edilen Ankaralı iki kardeşin ya
kalanıp yakalanmadığına ilişkin 'Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/1703) (Başkanlığa geliş tarihi : 
5.3.1987) 

13. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, 9.12.1982 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
ülkemize kaçak yedek parça sokan işadamları hak
kında yapıldığı iddia edilen yargılamanın sonucuna 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1704) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 5.3.1987) 
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14. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, 25.12.1980 tarihli gazetelerdi yer aldığı ve 
Ege Denizinde batan esrarengiz şileple ilgili olarak 
yapıldığı iddia edilen tahkikatın sonucuna üişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1705) (Başkan
lığa geliş tarihi : 5.3.1987) 

15. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Devlet Malzeme Ofisinin 1979 yılımda açtı
ğı süpürge ihalesi nedeniyle Devlete zarar verdikleri 
iddia edilen yöneticiler hakkında ne gibi işlem ya
pıldığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/1706) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.3.1987) 

16. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, 31.5.1981 tarihinde Diyarbakır Üniversite
sinde yapıldığı iddia edilen usulsüz ödeme ile ilgili 
olarak ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/1707) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 5.3.1987) 

10 . 3 , 1987 Sah 

Teklifler 
1. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, 

14.7.1965 Tarihli ve 657 Numaralı Devlet Memurları 
Kanununun 36 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi (2/413) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.3.1987) 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arikan'ın, 
25.8.1971 Tarih 1475 Sayılı tş Kanununun 29.7.1983 
Tarih 2869 Sayılı Kanunla Değiş'ik 70 inci Maddesi
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/414) 
(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 9.3.1987) 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arikan'ın, 
17.7.1964 Tarih 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun 49 uncu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Teklifi (2/415) (Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.3.1987) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 

ün, Hükümet üyelerinin işçi kongrelerine katılmadık
ları ve yurt dışı gezilerine bu kesimden temsilci götür
medikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/946) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.2.1987) 

2, — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Grev ve Lokavtlarda Mülkî Amirlerce Alınacak 
Tedbirlere Dair Tüzüğe ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/947) (Başkanlığa geliş tarihi : 
19.2.1987) 

3. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, piyasa
daki tüpgazların eksik çıktığı iddiasına ve bu hususta 
ne gibi önlem alınacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/948) (Başkanlığa geliş tarihi : 
6:3.1987) 

4. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, sözleş
meli personelin ücret tavanını kaldıran Bakanlar Ku
rulu kararından sonra bazı kuruluşlarca eleman trans
fer edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü sora 
önergesi (6/949) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.3.1987) 

5. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, An
kara Meşrutiyet Caddesi imar planında 1987 yılında 
değişiklik yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/950) (Başkanlığa geliş tarihi : 
6.3.1987) 

6. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, firarda ol-. 
duğu iddia edilen Konya - Çumra İlçesi Ülkü Ocak
ları Derneği eski Başkanının yaikalanamama nede
nine. ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/951) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.1987) 

7. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç'ün, 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Danışma Meclisi 
Anayasa Komisyonundaki müzakere tutanaklarına iliş
kin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü 
soru önergesi (6/952) (Başkanlığa geliş tarihi : 
12.2.1987) 

8. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanununun Millî Güvenlik Konseyindeki 
müzakere tutanaklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/953) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 12.2.1987) 

9. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, Sosyaldemokrat Halkçı Partili milletvekilleri tara
fından verilen sosyal içerikli kanun tekliflerinin mak
satlı olarak görüşülmediği iddiasına ilişkin Türkiye 
Büyük 'Millet Meclisi Başkanından sözlü soru öner
gesi (6/954) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.2.1987) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlu'nun, tonaj tahdidinin bazı nakliye firmalarım 
mağdur ettiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1708) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 6.3.1987) 

2. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Kemer-
köy Termik Santralı için bugüne kadar yapılan ve 
işin bitirilmesine kadar yapılacak olan yatırım mikta
rına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/1709) (Başkanlığa geliş tarihi : 
6.3.1987) 
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3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1983 yılında depremden zarar gören Erzurum 
iline bağlı köylerden hangilerine ne miktar hayvancı
lık kredisi verildiğine ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/1710) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.3.1987) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 30.10.1983 tarihinde depremden zarar gören Er
zurum ve Kars illerine bağlı köylerin elektrik tüke
tim borçlarının gecikme zammı ve faizi ile birlikte af
fedilip edilemeyeceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1711) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 6.3.1987) 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum - Şenkaya İlçesi ile Horasan İlçesi Azap 
Köyünün altyapı sorunlarına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi {7/1712) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 9.3.1987) 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1984 - 1986 yıllarında müteahhitlerimizin dış ül
kelerde üstlendikleri taahhütlere ve ülkemize getirdik
leri döviz tutarına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından yazılı soru önergesi (7/1713) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 9.3.1987) 

7. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, davetli olarak ülkemize gelen Yunanlı bir 
parlamenterin tavrına ilişkin Dışişleri Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/1714) (Başkanlığa geliş tarihi : 
9.3.1987) 

8. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, şeker ithal etme kararının nedenlerine iliş
kin Sanayi ve Ticâret Bakanından yazılı soru önerge
si (7/1715) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.3.1987) 

9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Türkiye Vakıflar Bankası şubeleri aracılığıyla 1985 
ve 1986 yıllarında Al - Baraka Türk ve Faisal Finans 
kurumlan için toplanan tasarruflara ilişkin Devlet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1716) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 9.3.1987) 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Millî Piyango ikramiye planında değişiklik yapı
lıp yapılmayacağına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından yazılı soru önergesi (7/1717) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 9.3.1987) 

••»• • « > 
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11. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Amik Ovası sulama projesine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru öner
gesi (7/1718) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.3.1987) 

12. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, bele
diye teşkilatı kurulmasına hak kazandıkları için baş
vuruda bulunan yörelere ve başvuruların sonuçlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1719) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 9.3.1987) 

13. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, tarımsal amaçlı kooperatifler ve üst kuruluşları ile 
tarım kredi kooperatifleri ve birliklerinin 1984-1986 
yıllarındaki denetimlerine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1720) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 9.3.1987) 

14. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, konut yapı kooperatifleri ile üst kuruluşlarının 
1984-1986 yıllarındaki denetimlerine ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/1721) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 9.3.1987) 

15. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1984-1986 yıllarında mevcut olan tarımsal amaç
lı kooperatifler ve üst kuruluşları ile tarım kredi koo
peratifleri ve birliklerine ilişkin Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1722) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 9.3.1987) 

16. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri - Develi İlçesi içme suyu şebekesinin tamamlana-
mama nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/1723) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 9.3.1987) 

17. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri - Bünyan İlçesi Endüstri Meslek Lisesi yapımının 
ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından yazüı soru önergesi (7/1724) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 9.3.1987) 

Genel Görüşme Önergesi 
1. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 11 ar

kadaşının, Amerika Birleşik Devletleri ile imzalana
cak olan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/19) (Başkanlığa geliş tarihi : 
10.3.1987) 

..<... 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN : Bavlütııvekili Arif Ş. Bilgin 

KÂTİP ÜYEUER : Arif Ağaoğlu (Adıyaman), Yavuz Köymetn (Giresun) 

BAlŞKıAIN — TüıMye. iBülyıülfc Millet, Meylisinin 74 ündü BMeşi'mkıi açıyıoıruım. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. 

ISayın milletvekillerinin, salonda bulunduklarını 
yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
7. — Denizli 'Milletvekili İsmail Şengün'ün, 

Ermeni sorunu ile ilgili olarak, Avrupa Parlamen
tosu Siyasî İsler Komisyonunda kabul edilen karar 
tasarısıyla, Amerika Birleşik Devletleri Temsilci
ler Meclisine sunulmak istenen karar tasarısı ko
nusunda gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Denizli Milletvekili Sayın İsmail 
Şemıgün̂ üh, Erimeni sorunu ile ilgili olarak, Aıvru-
pa Parlamentosu Siyasî İşler Komisyonunda kabul 
edilen karar tasarısı ile, Amerika. Birleşik Devletleri 
Temsilciler 'Meclisine sunulmak istenen karar ta
sarısı üzerinde gündem dışı bir söz istemi vardır; 
kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Şengün. ((ANAP sıralarından al
kışlar) 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 
yüce Meclisin değerli üyeleri; yurt dışında devleti
miz aleyhinde gelişmekte olan aynı nitelikli iki ko
nuya değinmek için huzurunuzdayım. 

Avrupa Parlamentosu Siyasî İşler Komisyonu 
23'e karşı 25 oyla, iddia ediyor ve diyor ki: «Türki
ye'de, 1915'lerde (Ermenilere adaletsiz davranılmış-
tır. Türkiye'de, Ermenilerin azınlık hakları teminat 
altında değildir. İnsan hakları ve medenî hakları kı
sıtlamaya uğratılmaktadır. Türitiye'de, dil, din ve 
eğitim konularında Ermenilere adil muamele yapıl
mamaktadır. Türkiye'de, Ermenilerin kültür varlık
larına saygı gösterilmemektedir.» 

Sayın milletvekilleri, kısaca özetlediğim hu iddia
ların hiçbirisi, sizin de bildiğiniz gibi, gerçeklere uy-

(Ankara Milletvekili Oğan Soysal'a kadar yok
lama yapıldı) 

(BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, gö
rüşmelere başlıyoruz. 

mamaktadır ve haksız eleştirilerdir. 1915 olayların
da, çokuluslu Osmanlı İmparatorluğunda, yalnız Er
meniler değil; her milletten pekçok insan ıstırap çek-
ımiştir. Devlete karşı ayaklanan ve düşmanla işbirliği 
yapan Ermenilerin birkısımı, ülke topraklarının bir 
yerinden diğerine sevk edilmiştir. Sevk edilenlerden 
geri dönenler olmuştur; bunlar, işgalci güçler Rus
larla, Fransızlarla, İngilizlerle ya da Yunanlılarla ge
riye dönmüşlerdir; birkısmı, bu nedenle, yine işgal
cilerle birlikte Türkiye'den ayrılmak zorunda kal
mışlardır. Ancak, 1915 olaylarında, devlet otorite
sinin azaldığı o ortamda, silahsız ve savunmasız 
Türk toplulukları büyük sille yemiş, haksızlığa uğ
ramışlardır. Nedense, dış dünya bu noktayı es geç
mektedir; Türk halkına, Ermeni komitacı ve çeteci
lerinin zulmünü, vahşetini görmezlikten gelmekte
dir, 

Bugün Türkiye'de, vatandaş Mehmet ne ise, va-
dandaış Ohannes Davit ve Andonyadis, odur. Türk 
anayasaları, çoğunluğa ya da azınlığa ayrıcalık gö
zetmemiş, farklı muamele öngörmemiştir. Türk Dev
leti. Türk kültür varlıklarına olduğu kadar, Musevi, 
Ermeni, Rum kültür varlıklarına da aynı saygı ve 
ihtimamı (göstermektedir. 

Öyleyse, Avrupa Parlamentosu sayın üyeleri, 
ÖeÜçtikalı Vandemeutydbrouclkie (Vaındömelbrulk) Fran
sız Saby, Jake, Duport; Yunanlı Kolökutronis ve diğer
lerinin amacı nedir? Tümü, gerçek dışı iddialarıyla, Tür
kiye'de, Türkler ile azınlıklar arasında yeterli yakınlaş
manın olmadığı ahkâmını kesiyorlar ve Ermeni grup-

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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larıyla - muhtemelen terör gruplarıyla - uzlaşmaya 
oturmamız çağrısını yapabiliyorlar. Tabiî bu, se
naryonun başlangıcıdır; hemen arkasından, bugüne 
kadar ispatlanmamış hayalî soykırımını tanımamız 
istenecektir, tazminat talep edilecektir ve ikibinbeş-
yüz yıldır üzerinde bir Ermeni Devletinin bulunma
dığı yörelerimizin, Ermeni toprağı diye kendilerine 
verilmesi istenecektir. Türk Devleti bu oyuna gel
meyecektir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye dışında diğer 
gelişme, dost ve müttefikimiz Amerika Birleşik 
Devletlerinde cereyan etmektedir; Temsilciler Mec
lisine, masum görünümlü bir karar tasarısının sun
ma hazırlığı devam ettirilmektedir. Tasarıyı size ay
nen okuyorum1: «24 Nisan 1987 tarihinin, insanın in
sana zulmünü anma millî günü olarak tespit edil
mesi ve 1915 - 1923 yılları arasında, ((Türkiye Cum
huriyetinin kuruluşundan önce) Osmanlı İmparator
luğu hükümetlerince yapılan soykırımına kurban gi
dip, her yıl 24 Nisanda, yeryüzündeki bütün Er
meniler ve dostları tarafından anılan 1,5 milyon Er
meni asıllı kişiyi, Amerikan halkının aynı günde 
anması hususunda çağrıda bulunmak ve bunu ilan 
etmek üzere, Amerika 'Birleşik Devletleri Başkanı
na yetki ve görev verilmesi kararlaştırılmıştır.» 

Sayın milletvekilleri, 1915'lerde Doğu Anadolu' 
da soykırım yoktur. Ancak, Doğu Anadoluda çete 
faaliyetlerinden ölen, açlıktan ve hastalıktan kırı
lan, devamlı, harbin çile ve ıstırabını çeken Hıris
tiyanlar kadar ve hatta onlardan fazla Müslümanlar 
vardır; fakat, tarih, bu konuda henüz kesin, objek
tif, yansız hükmünü verememiştir. Türk Devleti, dün
ya ilim adamlarına arşivlerini açmıştır; diğer ülke
ler de açmalıdırlar. 

Amerika Birleşik Devletlerinde tarihçi ve araş
tırmacılar, Ermenilere karşı bir soykırım planlan
dığına dair ileri sürülenler ve deliller üzerinde bir
çok çelişkili nokta bulunduğunu, Temsilciler Mec
lisine (gönderdikleri bir açık mektupla belirtmişler
dir. Aradan geçen kısa sürede nihaî hükme ulaşıl
mış mıdır ki, Amerika Birleşik Devletleri Meclisi 
bugün bir karar almaya çalışıyor; yoksa Temsilciler 
Mediis'i, kenditefinli il'îm adamllaırı (!) yerime koyuybir 
ve bir yüce ulus, Türk Milleti hakkında hüküm 
veriyor, onu yargılamaya kalkıyor? 

Karar tasarısında, «1915 - 1923 dönemi, Türki
ye Cumhuriyeti'nin kuruluş öncesi» diye belirtilmiş
tir. Halbuki, yeni Türk Devleti 1923'te değil, 23 Ni
san 1920'de kurulmuştur. 
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Tasarı eğer kabul görürse, Amerka Birleşik Dev
letleri Türkiye ilişkileri sarsılacaktır. Uluslararası 
terörizmin de istediği budur. Türk Hükümeti, Tür
kiye - Amerika Birleşik Devletleri dostluğunu sa
vunmada zorlanacak, Türkiye'yi Amerika Birleşik 
'Dûvtliötteıri aleyhine çevirmeye çalışan Ibültün yeraltı 
ve yerüstü örgütlere propaganda malzemesi verile
cektir. 

Sayın milletvekilleri, hayatının yaklaşık dokuz 
yılını Amerika Birleşik Devletlerinde geçiren bir 
üye olarak, Amerika Birleşik Devletlerinin bu tu
tumunu anlamakta güçlük çekiyorum. 

iM. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
Kına, kına. 

ÎSMAİL ŞENGÜL (Devamla) — 500 bin Erme
ni oyu için mi bütün bunlar yoksa (?!).. Yazık olur 
sonra Türkiye - Amerika Birleşik Devletleri yüce 
dostluğuna. 

Derin saygılar sunuyorum. (ANAP ve Bağım
sızlar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Şengün. 

2. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Türkiye'ye karşı girişilen saldırılarla, içe
ride devam eden siyasî cinayetler karşısında bir millî 
politika oluşturulmasıyla, alınacak tedbirler konusun
da gündem dışı konuşması 

IBAIŞKAN — Hatay Milletvekili Sayın Murat 
Söklmenoğlu, Tlürkiye^ye karşı girişilen saldırılarla, içe
ride dfevaım eden siyasî cinayetler konusunda, İçtüzü
ğün 60 inci maddesine göre söz isteminde bulunmuş
lardır. 

IBuyaırıunuz Sayın Sökmemoğlu. 

- MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'ye 
karşı girişilen ısaldırılarla, içeride devam eden siyasî 
cinayetler hakkımda millî bir politikanın oluşturul
ması, konulan teşhis ve alınacak tedbirler hakkında 
igörüşılerimi ifade etrraak için gündem dışı söz almış bu
lunuyor ve yüce heyetimizi saygyyia sel'amılıyoruım. 

Sayım milletvekilleri, henüz jetlerimizin sınır öte
sinde verdiği ders etkisini sürdürürken, silahlı kuv-
veMeriımizin bir mensubunun cenazesinin ardından 
ylüce milleıtıiımizin ve ailesinin döktüğü yaş kuruma
dan; evıvielkî gece, Nusaybin'in Açıkyol köyümde kat
ledilen masum 8 vataındaşımızın acısı büyüktür. Sa
vunmasız 6 çocuğun, anne ve babalarının öldürülme
si, savaşlarda bile rastlanmayan çağdışı bir vahşet 
örneğidir. 

387 — 
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ıSon kürk gün içinde beş ayrı olayda, güvenlik kuv
vetlerimiz mensuplarıyla, 40 çocuğumuz ve 'kadını
mız katl'ediılımiş'tir. 

(Bu cinayetleri inleyenlerin ve işletenlerin hiçibir 
hakto gerekçeleri olaımaz. Bu caniler, bir davanın sa-
vuınucuısu ve sahibi de alamazlar. Ayak bastıkları köy 
ve mezralarda, bültiün dinlerin ve insanlığın reddetti
ği kaltliamı gierçıek.1 eşiti renler in, elerine güç geçerse ne
ler yapacakları, diinyanıin her yerinde ibretle görül
melidir. Bu, biır bölücıü çete isi ollmak'üan çıkmış, hun
har b;r cinayet şirketimin, insanlığa karşı giriştiği vah
şi bir kıyım hafime dömüşmüişitür. 

djaşımızın geleceğe kuşkuyla bakması, istihbarat kay
naklarının zayıflamasına yol açar, devletinden şef
kat bekleyenleri tedirgin eder. 

Svfıulhterıem milletvekilleri, teşjhislteki yanlışlıklar, 
olayların devam etmesine selhep olmaktadır. Konu
lan tesşlhiste bir yanlışlık Olduğumun, giderek değişen, 
gielflşıen ollayıların büyümesiyle, bir kene dafala kendimi 
gösıterdiğini vurgulamak isterini. İkibüçuik sene ev
vel, 600 civarındaki bölücü, yıkıcı eşkiyanın, kornı-
ışularımızldaki kalmplardan sızdığını ifade edenler, 
«Kökü kazıninacaıktır» dediği ve bugüne kadar 450' 
nim üzerimde sivil ve asker şiehit olup, biır o kadar da 
eşkiya öldüğü halde, yığmakta yapılan hata devam et
mektedir. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Sayın Baişlbakan Vekili, biraz diniler misiniz, arkadaşı
mız bir şeyler söylüyor. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENÖĞLU (Devam
la) — Üstelik, şilmdiıye kadar Türkiye Cuımhuriyetinin 
bu kadar sayıda/ subay ve askeri şehit edilımıemişiti, 
devlet düşmanılıarmın kurbanı almamıştı. Olay vahim
dir; bölücüler, üllkiamizdje, ifladie edillen miktardan çok 
flazla bir sfayı ite bölgede cirit aıtimak|tadır. Huzur ve 
güveln ortamı bozulmuş, böügedeki vatandaşımız te
dirgin, sıotnuou enfdişe ile beklemektedir. 

IMuihtereım milletvekilleri, ayrıca, hükümet, dış 
politikada Dışişleri Bakanlığını devre dışı bırakmış
tır. Dış politika çeşji/tli odaklarım ve şahısların arasın
da bölüşüllmüşltür. 

Cumhuriyet yönetimi, güneydoğudaki terörün dış 
desıtek'Ieyiciisi devfletılere karşı -ticaret gerekçesiyle -
ısaınjki etkisiz kaliıyor intibaını vermektedir. Teröristile-
ri barındıran ve onları yöneten kuruluşlara imkân 
sağlayan, kampları görmezi ilkten gelen devletlere karşı 
müeyyide kullanmakta geç kialımımaktadır. 

Hükümet, Ortadoğu'da sürüp giden bir savaşın 
ve k'aJrışıklığın seyircisi duaıimundan sıyrıbnalidır ki, 
kiamşııimuiz iran kin kusmaktan vazgeçişin : radyo
larından, bölücü eşkiyıayı kahraman ilan edip, ma
sum göstermekten, desıtek Vermekltten vazgeçsin. «Sı-
nırnmızılda biz asker bulundurmadığımız için bölücü 
çetelere mani olamıyoruz» diyen Suriye, «Biz kamp
ları içeriye taşıdık» diyecek ıkaldar meseleyi hafife al
masın; takındığı masum görüntüsünün arkasında bes
lediği gizli emellerden, Yunanistan'a ve Bulgaristan'a 
bize karşı verdiği desıtek ten vazgeçsin. Suriye elçisi 
çağrılarak, yumuşak mesaj yerine, niçin njotaı veril-
m'emişltifr? İşte bumu da anlamak mümkün değildir sa
yın milffetivekilîeri. 

(Sayın milletvekilleri, bazen teokratik, bazen ko
mün iısıt mihrakların desteklediği aşın uçlar sıfatıyla 
ik'aırşım'iza çıkan bölücülerin amaçları tektir ve belli
dir. Bunları, bir avuç eşkiya sayıp hafife almak, ile
ride daha büyük felaketler doğurabilir. İçte ve dışta, 
silalh ve kuvvet kullanılarak çözümlenemeyen nokta
ya getaedera, bir millî politikanın çizilmesi ihtiyacı 
ortaya çılkimışltır Ve bu konudia d!a geç kalınmaktadır. 
Bu mesele, asayiş meselesi değildir, sityasî meseledir; 
hayalî de olsia, toprak ayırma hareketidir; bizi, bö
lüp parça!la/mak içim girişilen plianlı bir siyasî hadise
dir. Kleliımelerin arkasına giztenmek, Türkiye'ye bi(r 
faylda Vermez. 

Suriye, Irak ve Filistin kamplarında eğitilen, Rus 
silah!arıyla doniatıllan teröristlerim, saldırılara devam 
eltim esine karşı alınacak tedbirler hakkımda, konuya 
Türkiye Büyük Milli öt Mieclisimim el koyması şiarttır; 
Türkiye Büyük Millet Mleclisimdle bulunan siyasî par
ti genel başkanlarınım ve gruplarınım bir araya gelmesi 
zorunludur. Türkiye Büyük Millet Meclisinin deste
ğini alan hükümetlerin başarısı, yüce milletimizin ba
şlanışı olacalktur. Orjtak bir teşjhüs ve ortak bir tedbir, 
oumhuriyetLrnizin bekası olacaktır. Teşhiste anlaşıl
sın ki, çözüm çaibuklaşisın; bugün, mevcut tedbirler 
İçinde istemediği anlaşılan eksik ve yanlış uygulama
lara sıon verilsin. 

iSayın milletvekilleri, hükümetim bu konudaki tav
rı san derece ekısilk ve yanlışıtır. Bu valhim olaytar, 
«Canileri ezer geçeriz, olaylar önemsizidir» teşhisleriy-
le geçrşitiriliemez; maalesef, canilerin ezilmediğf de 
görülmektedir. Olayları tırmandıran sebeplerin ve 
'boşlukların, hızk gerçekçi tespitlere kavuşturulması 
şart olimıuşitür. 

Köy korucularının silahlandırılması çözülm geitir-
rnıemîş; aksine, cinalyietleri artırmışltır. Devletin, vatan
daşıma sahip çılkimasıı, onu, kemdi kuvvetleriyle koru
nması gerekir. Devleti tarafımdan korunamayan vatan-
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(Huzaıınlıarınızlda, bir kere daha, olayların faillerini 
şiddet ve nefretle kınar, ölenlere Cenabı Allah'tan 
rahmet yaralılara ve bölgedeki vatandaşlarımıza sabır 
dilerken, Nevruz Bayramı münasebetiyle eşkiyanın 
yeni eylemlere girişmek üzere olduğunu ve Cumhuri
yet hülkülmetink dikkatlerini bu konu üzerine çek-
rrteyi bir vazife telakki ederim. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Hiç dinleyen ydk. 

MUSTAFA MURAT SÖKlMENOĞLU (Devamla) 
— Bu arada, Avrupa Parlamentosu Demokratik Bir
lik Grulbu Üyesi Yunanlı Bağımsız Parlamenter Yan-
nis Buıtios'un Ankaira'd'aki temasları sırasında takındığı 
•tavır ve özellikle davetti olarak gelip bu çiaitı altında 
Türkiye'yi suçlayıcı sözleri medeniyle de nefret ve 
hayretitai, müsamahlanıza sığınarak, ifade etaıefc isti
yorum. 

(BAŞKAN — Sayın Sökmenoğîlu, lütfen toparlayı
nız. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Devamla) 
— Toparlıyorum Sayın Baışkanıim. 

Paptandreu'nun Türkiye'ye karşı hasımane tutum
la giriştiği kampanyanın sözoüslü olarak geldiği anla
şılan Yunanlı Parlamenter Butlas'un, «AET'ye girone-
yin, yük olursunuz» sözleri karşısında', aırtık Yunanis
tan'a uızatıfan zeytin dalının geçerliliğinin kalmadığı 
Mir bere daha ortaya çıkmıı§ltır. Hele, Türik Silahlı 
Kuvvetlerinin komşularımızdaki terörist kamplarına 
karşı giciştiği sınır ötesi harekâtın devam ettiği bir sı
rada, Türkiye Büyük Millet Mecliisinide, «Siz sakiir-
şan bir ülkesiniz» diyecek kadar, kin kusan Türk düş
manlarını koruyucu beyanat venmesi, bunların, ki
minle işbirliği yapltığmı bir kere daha kanıtlamıştır. 

Olay, üzücü olduğu kadar, üıikütuoMür. Yunanis
tan'ın Ege kıta sahanlığı konusundaki uzlaşmaz tutu
mlu vte bu arada Bern Anlaşmasına rağmen, uluslara
rası sularda petrol aınama girişimleri karşısında, bizim 
de Bern Anlaşmasını tanımamamız, artık harekete 
geçmemiz gerekmez mi? 

Muhterem milietivekilleri, Yunanistan* ve yandaş
ları, Türkiye'yi yayılmacı bir siyaset izlemekle itham 
ederek, dünya kamuoyunun dilkkaitlerini üzerimize 
çekmek istemektedir. 

NATO'nun ve Outak Pazarın fonlarıyla silahlan-
masıını sürdüren Yunanistan, şimdi Bulgariıstan ile 
dosıtSulk, iyi komşuHuk ve işbirliğinin imzacısıdır; ama, 
mültitefikı ve koimişuso olan Türkiye ile görüşmeye 
bile razı değildir. 

BAŞKAN — Sayın Sökmenoğlu, lütfen bitirin 
efendim. 

I MUSTAFA MURAT SÖKJMENOĞLU (Devamla) 
I Bittiriyorum efendim. 

Ülkesinde bölücüleri besleyip, kansızlara destek 
vermekten kaçınlmamakltladır. Buraya davetlimiz ola
rak gelen Yunanlı parlamenterin bize yaklaşımı, yal-

I nız Papandreu'nıun değil, Yunanlının zihniyetini orta-
j ya koymuştur. 

iBge adalarının, Yıunanisltlan'ım askerî yığınağı ha
line geldiği! malumlarınızdır. En sıon örnek de, San-
tori'n Adaşıdır; bu adlaya turistik .amaçla yapılan ha-

j Vaaîanına bin de yasak korumuş, Yunanistan'ın saldır
gan emelleri. bir kere daha ortaya çıkmıştır. 

Sayın Başkan, ı&ayıın milletvekilleri; anlaşmalara 
aykırı silahlandınllan Etge adaları ve Türkiye'yi tehdit 

I ©den salahların sökülmesi için uluslararası kuruluşlar 
I nezdinıde haırıekete geçme zamanı gelmiştir. Yunanis-
I tan ile olan iMşIklilerimiziin ve politikanın tekrar göz-
I den geçirillmesi zarurîdir. Yunanistan'ın, Ege'de gi

riştiği yeni faaliyetleri; ile Lozan Antlaşmasıyla ku-
j rutauış dengeyi kendi lehüne bozması karşısında, cid-
I dî ıvte kalıcı gir.'̂ imleriın, artık cumhuriyet hükümeti ta

rafından alınacağı kanaatiyle, siz muhtienem üyeleri 
saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarımdan alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sökmenoğ-
lu. 

I 3. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, İs
tanbul'da Vakıflar İdaresine ait (imaret) ttarihî evle
ri yıktıran Eminönü Belediye Başkanının kanunsuz 
ve keyfî uygulamaları konulunda gündem dışı konuş
ması 

BAŞKAN — İzmir Milletvekili Sayın Hüseyin 
Aydemir, istanbul'da Vakıflar İdaresine ait (imaret) 

I tarihî evleri kanunsuz olarak yıktıran belediye başka
nının tutumu hakkında gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Aydemir. 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sayın Başka
nım, yüce Meclisimizin pek muhterem üyeleri; hukuk 
dışı, kanunsuz ve keyfî uygulamaları sebebiyle, hak
kında 40'tan fazla soruşturma açımıış olan bir bele
diye başkanının, onbeş gün önceki yeni bir keyfî uy
gulaması üzerindeki düşüncelerimizi arz etmek ve bu 
konuda, sorumluların, yetkililerin, görevlerini yerine 
getirmeleri hususunda kendilerini uyarmak maksadıy
la gündem dışı söz almış bulunuyorum. Bu vesile ile 
yüce heyetinizi saygılarla selamlarım. 

Sayın üyeler, Eminönü Belediye Başkanı, devlet 
içinde devlet gibi hareket ederek, devlet nizamını, dev-

J let düzenini, kanun hâkimiyetini hiçe sayarak, kanun 
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uygulamalarına keyfî şekilde devam etmektedir. Bir 
yıldan beri basında takip ettiğimiz, amme vicdanını 
rencide eden, devlet varlığını sarsan bu uygulamalar, 
onbeş gün önce yeni bir boyut kazanmış; belediye 
başkanı, nereden aldığı bifinmeyen büyük bir cüretle, 
âdeta devlet içlinde devletmiş gibi, kalkmış, Anıtlar 
Yüksek Kurulunun koruması altında bulunan, Vakıf
lar Genel Müdürlüğünün mülkiyetindeki, 400 yıllık, 
tarihî 20 evi, içinde oturanlara iki günlük bir tebligat 
yaparak, Anıtlar Yüksek Kuruluna haber vermeden, 
evlerin maliki olan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ha
ber vermeden, bir gecede yıktırmış, yer ile yeksan et
miştir. 

Bu belediye başkanı, bu cüreti nereden almakta
dır? Çünkü, demokrasi, hukukla ve kanunla kaim
dir. Demokrasi, kanuna ibadet etme rejimidir. Kanu
nu, virgülüne kadar uygulama, demokratik bir idare
nin, hukuka saygılı ve bağlı bir idarenin vazgeçilmez 
bir görevidir. 

Belediye başkanı, burada, mülk sahibine haber ver
meden, Anıtlar Yüksek Kurulunun tarihî hüviyet ta
nıdığı ve korumaya aldığı 400 yıllık tarihî hüviyetteki 
20 evi yıkmakla, sadece tarih katliamı yapmış olmu
yor, aynı zamanda Türk Devletinin yasalarını çiğne
miş oluyor; Türk Devletinin nizamını sarsmış oluyor 
ve diğer emsallerine çok kötü örnekler veriyor. Bun
lardan da ötesi ve vahimi, belediye başkanının üze
rinde idarî vesayet yetkisini kullanmak mevkiinde ve 
zorunda olan yetkililer, Eminönü Kaymakamı başta, 
İstanbul Valisi ve İçişleri Bakanı, görevlerini yapmı
yorlar. Onbeş gündür kamu vicdanını büyük boyutta 
rencide eden bu tasarruflar karşısında bakanlık, par
tizan bir anlayış ve zihniyetle, belediye başkanını ko
ruyor ve yapması lazım gelen kanunî icabı yerine ge
tirmiyor. Bu uygulama, Türk Devletinde yeniden anar
şiyi başlatmak ve devlete sahip olmamanın, sorumlu
luğunu yerine getirmemenin en tipik bir nişanesidir, 
örneğidir. 

Gönül isterdi ki, İçişleri Bakanı devreye girsin, 
hatta vali, kaymakam devreye girsin. Eskiden böyle 
bir durum olduğu zaman, evvela kaymakam, sonra 
vali, sonra da İçişleri Bakanı devreye girer, böyle bir 
'belediye başkanını derhal işten uzaklaştırırdı. İçişleri 
Bakanı, bu kadar önemli bir konuda, onbeş gün geç
tiği halde, görevini yerine niye getirmiyor? 

Mülk sahibi olan Vakıflar Genel İdaresinin bağlı 
olduğu Devlet Bakanı Sayın Kâzım Oksay'dan, basın 
soruyor; «Sayın Bakan, bu kanunsuz uygulama kar
şısında ne düşünüyorsunuz?» diyor. Bakan, üzüntüsü

nü beyan ediyor; «Yapılan bir cinayettir; bir belediye 
başkanının bunu yapmaya hakkı yoktur. Genel Mü
düre emir verdim, hukuk nezd'inde, adliye nezdinde 
her türlü kanunî işlemlere müracaat edilecektir» di
yor. Sayın üyeler, işte aldandığımız nokta burasıdır. 

Benim ve hepimizin gönlü isterdi ki, şahsiyetine 
hürmet ettiğimiz Devlet Bakanı Sayın Kâzım Oksay, 
derhal telefonu açsın, İçişleri Bakanını bulsun ve İçiş
leri Bakanının, Anayasanın, belediye başkanlarını iş
ten el çektirme konusundaki yetkisini kullanmasını 
talep etsin; çünkü, devlet burada büyük bir yara al
mıştır. (SHP sıralarından alkışlar). Burada yapılan bir 
hata ve burada yapılan bir koruma, nihayet, partizan
lıktır. Devletin, hükümetin bakanları, her şeyden ev
vel sorumluluklarını müdrik olarak, mekanizmayı ha
rekete geçirmek ve hakkında 40 tane soruşturma açıl
mış bir belediye başkanının keyfîliklerine daha fazla 
tahammül edemeyerek, «dur» demek mevkiinde ve zo
rundadır. 

Böyle bir durumda, Sayın Devlet Bakanımız Kâ
zım Oksay'ın, İçişleri Bakanını bulup, görevini hatır
latacağı ve ona, «vazifeni yap» diyeceği yerde, «Adlî 
mercilere müracaat ettik» diyerek, Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne talimat verdiğini söylemesi, kamu vic
danını ve hiçbirimizi asla tatmin etmemiştir. (SHP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, toparlayın efendim. 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Baş

kanım toparlıyorum. 

. Sayın üyeler, adliyeye, savcılığa müracaat etmek 
konuyu halletmez. Memurin Mühakematı Kanunu 
vardır. Savcılar, kendine yapılan müracaatı vilayete 
ve bakanlığa intikal ettirirler; bakanlık müfettişleri 
tahkikat yapar. Tahkikat dosyası bir, iki sene sonra 
vilayet idare heyetine girer; vilayet idare heyeti lü
zum görür ve müsaade ederse, ondan sonra savcılık, 
konuya ancak iki sene sonra el atabilir. Onun için, 
memurların, belediye başkanlarının yapmış olduğu 
kanunsuz ve keyfî icraatlarını savcılığa duyurmak kâ
fi değildir; çünkü, savcı, o müracaatı kanunen valiye 
intikal ettirmek durumundadır. 

Binaenaleyh, Memurin Mühakematı Kanununu na
zara almadan, «Ben konuyu adliyeye intikal ettirdim; 
adliye nasıl olsa bunu cezalandıracaktır» demek, ipe 
un sermekten başka bir şey değildir. (SHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar). 

İçişleri Bakanı niçin yetkisini kullanmaz? Hakkın
da 40 tane tahkikat açılmıştır; bu tahkikatın kaç ta-
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nesi vilayet idare heyetine ve mahkemeye, intikal etti, 
kaç tanesinden ceza yedi; bunlardan da şüpheliyim. 

Burada, Sayın içişleri Bakanı kalkıp, sorumuza ce
vap vermelidir. Hakkında 40 tane soruşturma açılan 
ve keyfîliği büyük hoyutlara varan bir belediye baş
kanı, amme vicdanını rencide eden bir belediye başka
nı, devlet nizamı içinde idarenin işlerliğine gölge dü
şürmüş bir belediye başkanı, hâlâ, görevinde nasıl tu
tulabilir? 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, Sayın Aydemir... 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Bu sorum

luluk, bakan tarafından niçin yerine getirilmez?.. 
Sayın Başkanım, konu bitmez; daha da konuşmak 

gerekiyor. Çok konu var burada konuşulacak. (ANAP 
sıralarından gürültüler). Çünkü daha neler var Ana-
doluda... Belediye başkanları... 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, sözlerinizi bitirin 
lütfen. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Bedel tak
diri yapmadan... 

Sayın Başkanım, müsaadenizle bağlıyorum. (ANAP 
sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Hâiâ bağlıyorsunuz efendim. 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Anadoluya 

gidin bakın; ne belediye başkanları, istimlak yapma
dan, Anayasanın amir hükümlerini çiğneyerek, bede
lini peşin ödemeden yol açmışlar, imar planı uygula
mışlar... Bu cüretler nereden geliyor?.. Hükümetin an
layışından; partizan bir anlayış ve tutumdan. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, lütfen efendim... 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Kendi be

lediye başkanlarını korumak isteyen bir tutumdan... 
Vicdanlar rencide oluyor. Kendilerini, hepinizi vazi
feye davet ediyorum. 

'Sayın Başkanım hürmetler eder, yüce Meclise say
gılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydemir. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
I. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek'in, 

Dilekçe Komisyonundan çekildiğine ilişkin önergesi 
(4/305) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

Gündemin «Sunuşlar» bölümünde, komisyondan 
bir istifa önergesi vardır. Okutup, bilgilerinize suna
cağım. 
' SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, sayın 

•bakan cevap vereceklermiş. 
BAŞKAN — Sayın Erel, size vazife olmayan iş

lere karışmayın lütfen efendim. 
istifa önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Dilekçe Komisyonundan istifa ediyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

A. Sırrı Özbek 
Adıyaman 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke'nin, 

(6/910) numaralı sorusunu yazılı soruya çevirdiğine 
ilişkin önergesi (4/3Ö7) 

BAŞKAN — Bir sözlü sorunun yazılı soruya çev
rildiğine, dair önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin, «Sözlü sorular» kısmının 53 üncü sı

rasında yer alan 6/910 esas numaralı sözlü soru öner
gemi yazılı soruya çeviriyorum. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mustafa Kani Bürke 
Denizli 

BAŞKAN— Gereği Başkanlıkça yapılacaktır. 

3. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
m, Millî Eğitim Komisyonunda bulunan (2/411) sa
yılı kanun teklifini geri aldığına ilişkin önergesi (4/306) 

BAŞKAN — Bir kanun teklifinin geri verilmesine 
dair önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Milli Eğitim Komisyonunda bulunan 2/411 sayılı 

«2809 sayılı Yüksek Öğretim Kurumları teşkilatı hak
kında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi» mi geri çekmek istiyorum. 

Geriğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Abdurrahman Demirtaş 
Hatay 

BAŞKAN — Millî Eğitim Komisyonunda bulu
nan teklif geri verilmiştir. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS 
SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 

1. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 11 ar
kadaşının, Amerika Birleşik Devletleri ile imzalana
cak olan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/19) 

BAŞKAN — Bir genel görüşme önergesi vardır; 
okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Mart ayı içerisinde Amerika Birleşik Devletleri 

ile imzalanacak olan Savunma ve Ekonomik İşbir
liği Anlaşması hakkında Anayasamızın 98 inci ve 
İçtüzüğümüzün 100 ve 101 inci maddeleri gereği 
Mecliste bir genel görüşme açılması hususundaki tek
lifimizi arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Cüneyt Canver 
Adana 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

•Muhittin Yıldırım 
Edirne 

Bahriye Üçok 
Ordu 

Halil İbrahim Şahin 
Denizli 

Ali Rıza Akaydın 
Çorum 

Durmuş Fikri Sağlar 
İçel 

•Kadir Narin 
Diyarbakır 

ibrahim Ural 
İstanbul 

Mehmet Şeyfi Oktay 
Ankara 

İdris Gürpınar 
Muğla 

Vecihi Ataklı 
Şanlıurfa 

G iE R E K Ç E 
Özal Hükümeti tarafımdan 12.12.1986 tarihinde 

parafe edilen Savunma ve Ekonomik İşbirliği An
laşması, 1987 yılının Mart ayı - muhtemelen 19 Mart 
1987'de - Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu tarafın
dan, ABD'e, Hükümet adına imzalanacaktır. 

SBLA Anlaşması parafe edilmeden önce, bizzat 
Başbakanın ve diğer yetkililerin çeşitli açıklamala
rında, SEfA Anlaşma taslağının yetersiz olduğu bir
çok kere vurgulanmıştır. Anlaşmanın parafe edil
mesinden bugüne kadar geçen sürede ise, gerek 
ABD'de, gerekse dünyada cereyan eden birtakım 

olaylar, anlaşma taslağına karşı Türkiye'nin daha 
duyarlı bir tavır almasını zorunlu kılmaktadır. 

Şöyle ki : 
a) Irangate olayı dolayısıyla Reagan yönetimi

nin, gerek ABD'de, gerekse diğer ülkelerde prestij 
kaybına uğradığı ve son Kongre seçiminden sonra 
da Kongre üzerindeki etkinliğini önemli ölçüde yitir
diği belirtilmektedir. Bu nedenle, bu dönemde veri
lecek sözlü güvencelere fazla bel bağlanamayacağı 
açıktır. 

b) Son zamanlarda ABD Kongresinde Ermeni 
raporu lehine- yanlı tutumların giderek ağırlık kazan
dığı görülmektedir. 

c) Önümüzdeki aylarda ABD'nim Yunanistan 
ve İspanya ile ikili askerî anlaşmaları gündemdedir. 

d) SDI Projesini gerçekleştirmek için olanca gü
cünü sarfeden ABD, NATO'ya gittikçe artan bir bi
çimde daha soğuk ve uzak durmaktadır. 

e) ABD yardımları bu geçen süre içinde artma
mış, aksine azalmış ve azalma eğilimi içine girmiş
tir. 

Bütün bu gelişmeler ve arz edilecek öteki neden
ler, Türkiye'ye hiçbir ciddî katkı ve yarar sağlama
yan bu taslağın, ülke çıkarları açısından yeniden ve 
ciddî olarak irdelenmesini zorunlu kılmaktadır,. Bu 
nedenle, söz konusu anlaşmanın imzalanmasının er
telenmesi isabetli olacaktır. Ayrıntılarıyla sunacağı
mız veriler ve olgular, ulusal kozların yeterince de
ğerlendirilmediğini gösterecektir. Konunun yeniden 
kamuoyunda tartışılmasına imkân verecek bir genel 
görüşmeyi, ulusal çıkarlar açısından gerekli görmek
teyiz. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve genel görüş

me açılıp açılmaması konusunda öngörüşme, sırasın
da yapılacaktır. 

V. — SEÇİMLER 

1. — Türkiye - AET Karma Parlamento Komis
yonunda, Siyasî Parti Grubu Mensubu Olmayan Mil
letvekillerine Düsen (1) Üyelik için Seçim 

2. — A vrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk 
Grubunda, Siyasi Parti Grubu Mensubu Olmayan 
Milletvekillerine Düşen (1) Asıl Üyelik için Seçim 

BAŞKAN — Gündemin «Seçimler» bölümüne 
geçiyoruz. 

Türkiye - AET Karma Parlamento Komisyonun
da açık bulunan ve Bağımsızlara düşen 1 üyeliğe ve 
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Gru

bunda açık bulunan ve yine Bağımsızlara düşen 1 
asili üyeliğe seçim yapiacak'tır. 

Her iki seçimi bir arada yapacağız. 
Bu 2 ayrı üyelik için aday olan bağımsız sayın 

milletvekillerinin adlarını okuyorum: . 
18 üyeden oluşan Türkiye - AET Karma Par

lamento Komisyonunda, siyası parti grubu mensubu 
olmayan milletvekillerine düşen 1 üyelik için aday 
listesi : ' 

M. Nuri Üzel (Eskişehir), 
Reşit Ülker (İstanbul), 
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12 üyeden oluşan Avrupa Konseyi Parlamenterler 
Meclisi Türk Grubunda, siyasî parti grubu mensubu 
olmayan milletvekillerine düşen 1 asıl üyelik için aday 
listesi :ı 

Asıl üyelik için adaylar : 
Ümit Halûk Bavulken (Antalya), 
Türkân Turgut Arıkan (Edirne), 
Okunan adaylar ile ilgili 2 ayn liste dağıtılacak

tır. 

Oyunu kullanacak sayın milletvekilleri, dağıtılan 
aday listesinde adı yazılı olan adaylardan hangisine 
oy verecekse, o adayın adının önündeki kareye bir 
(X) işareti koyacaktır. Yani her 2 listeden de birer 
aday işaretleneçektir. 

Adı okunan sayın milletvekilleri, oylarını kürsü 
önüne konacak iki ayrı oy kutusuna atacaklardır. 

Adaylardan sadece birisi işaretlenecektir. Birden 
fazla işaretlendiği veya hiç işaretlenmediği takdirde, 
oy geçersiz sayılır. 

Oyların sayımı ve dökümü için 5 kişilik bir tas
nif komisyonu tespit ediyorum: 

'Sayın Ömer Necati Cengiz?... Burada. 
Sayın İhsan Hastürlk?... Burada. 
Sayın Davut Abacıigil?... Burada. 

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — İçel Milletvekili Edip Özgenç ve 20 arka

daşının,, işçi haklarına getirilen kısıtlamaların neden 
olduğu sorunlar ve bu hususta alınacak tedbirler ko
nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/18) 

IBAŞKAN — Efendim, tasnif yapılırken, gündem
de yer alan konulan görüşmeye devam ediyoruz. 

Gündemin «Genel Görüşme ve Meclis Araştırma
sı Yapılmasına Dair öngörüşmeler» bölümüne geçi
yoruz. 

İçel Milletvekili Edip Özgenç ve 20 arkadaşının, 
işçi halklarına getirilen kısıtlamaların neden oldu
ğu sorunlar ve bu hususta alınacak tedbirler konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 10:1 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi üzerindeki öngörüşmelere başlıyoruz. 

Hükümet?... Burada. 
Önergeyi tekrar okutuyorum: 

Sayın Togay Gemalmaz?... Yok. 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu?... Yok. 
(Sayın Kadri Altay?... Burada. 
Sayın İlhan Aşkın?... Burada. 
Efendim tekrar okuyorum: Sayın Ömer Necati 

Cengiz, Sayın İhsan Hastürk, Sayın Davut Abacı-, 
gil, Sayın Kadri Altay, Sayın İlhan Aşkın, tasnif he
yetine seçilmişlerdir. 

Efendim, sayın üyelere 2 ayrı aday pusulası da-
ğıtürnaktadır. Adana ilinden başlayarak seçime ge
çiyoruz. 

2 ayrı kutu vardır, oy pusulalarını ayrı ayrı ku
tulara atacaksınız; kutuların üzerinde isimler yazılı 
efendim. 

(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye 'var 

mı efendim? 
Oylama işlemi bitmiştir, lütfen kutular kaldırıl

sın. 
Sayın Tasnif Komisyonu üyelerini tekrar okuyo

rum, lütfen teşrif buyursunlar. 
Sayın Ömer Necati Cengiz, Sayın Yılmaz İhsan 

Hastürk, Sayın Davut Abacıgil, .Sayın İlhan Aşkın, 
Sayın Kadri Altay. 

(Oyların tasnifine başlandı) 

SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye son 6 yılda başta işçiler olmak üzere, 

tüm çalışanların, dar ve sabit gelirlilerin ağır geçim ' 
şartları altında ezildiği bir dönem içerisindedir. 

(Bu dönem içerisinde nimet ve külfet dağılımın
da dengenin sürekli olarak çalışanlar aleyhine bo-. 
zulduğu, geleceğe güvenle bakabilmenin her geçen 
gün imkânsız hale geldiği izlenmektedir. 

Ekonomik kaHlkınmanın ağır yükünü omuzlarında 
taşıyan insanların horlandığı; temsilcilerinin ve ör
gütlerinin haklı isteklerinin dinlenmek istenmediği 
temel halk ve özgünlülkleninün kısıtlandığı bir dönem 
içerisinde bir yanda her geçen gün fakirleşenler, öte 
yandan imkânlarına her geçen gün yenisini katanlar 
arasında sınıf ve sefalet ortamını doğurmaktadır. . 

İşçilerimiz bugün, ferdî ve toplu iş hukuku ala
nında sosyal güvenlikte çıkmazlarla karşı karşıyadır. 
Ekonomik kararlarda tercihler sürekli olarak, başta 
işçiler olmak üzere, tüm çalışanlar, dar ve sabit ge
lirliler aleyhine yapılmaktadır. Sosyal düşüncelerden 
giderek uzaklaşan yaklaşımlarla, - Devlet, iktisaden 
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güçsüz durumda olanı koruma işlevini yapamaz, du
ruma getirilmiştir, işsizlikle mücadelede ciddî ve ka
bul edilebilir hiçbir somut önlem alınamamaktadır. 
Çalışanın, işinde ve emeklilik döneminde güvencesi 
kalmamıştır. Gelir dağılımındaki uçurum giderek bü
yümekte, korkutucu boyutlara ulaşmaktadır. İkti-
saden güçsüz durumda bulunan çoğunluk tek kelime 
ile geçinemez durumdadır. Bu tablo yersiz ve çoğu 
kez sorumsuz davranış ve beyanlarla giderek karar
mıştır. Giderek kararan bu tablonun çoğulcu ve öz
gürlükçü demokratik rejimi olumsuz yömde etkile
yeceği açıktır. 

Demokratik işçi hakları, gerçek demokrasinin te
mel unsurları arasındadır. Bu haklara bu Anaya
sayla, yeni yasalarla ve uygulamalarla getirilen kısın
tılar göz önünde tutulursa, Türkiye'nin 6 yıldır de
mokrasi yolunda ne kadar gerilediği kendiliğinden or
taya çıkmaktadır. 

İşçi haklarına getirilen kısıtlamalar dolayısı ile 
işçilerimiz yoksullaşmıştır. İşçilerimizin geçim düze
yi 6 yıl öncesiınin yaklaşık yarısına inmiştir. Her ne 
kadar iktidar mensupları bunu inkâr edip işçi ücret
lerinin enflasyondan daha hızlı arttığını öne sürü
yorsa da, Türkiye'ye çekmek istediği yabancı serma
yenin temsilcilerine seslenirken, Türkiye'yi onlara 
bir ucuz işçilik cenneti gibi göstermektedir. 

Kapanan fabrikalardan çoğunun müflis sahipleri, 
önceden güvence altına aldıkları veya yurt dışına 
kaçırdıkları servetleri ile, lüks yaşamlarını sürdü-
türken ve bu gerçeğin çarpıcı örnekleri basında sık 
sık sergilen irken o fabrikaların işsizler ordusuna ka
tılan işçileri, ekmek parasından yoksun kalmaktadır. 

Şimdi de hükümetimiz, sermaye piyasasını düzen
lemeye çalışırken, batak fabrikalarım müflis şirket
lerin kurtarılması, tahvil veya hisse senetlerine sar 
h'ip olanların halklarına öncelik tanımayı düşünür
ken işçilere olan borçların arka plana atılması son 
derece düşündürücüdür. 

Bu nedenlerle demokrasimizi ve işçi haklarını son 
yıllarda içine düşmüş olduğu durumdan, bu büyük 
gerilemeden, kurtarabilmek için, iktidar değişikliği
nin yanı sıra ve onun ötesinde, asıl bir zihniyet 
değişikliğini gerçekleştirmek gerekir. Yani, Türkiye 
•gibi bir ülkede demokratik işçi haklarının bir kar
gaşa etkeni değil, bir iç barış etkeni olduğunu ve bu 
haikların ekonomik kalkınmayı engelleyip yavaşlat
madığını, tam tersine hızlandırdığını kabul etmek; 
bunların bilincine varmak gerekir. 

Türkiye'de geçmiş yılların huzursuzluğunu kar
gaşasını ye iç çatışmalarını, demokrasiye inananlar 
demokratik bir toplumda yaşamak isteyenler değil, 
sağda ve solda demokrasimin düşmanları yaratmış
tır. 

işçilerimizin karşı karşıya bulunduğu sorunlar 
ve çözüm yolları belllliıdir. Özellikle ferdî iş hukuku uy
gulaması yönünden, toplu iş hukuku yönünden, 
sosyal güvenlik alanı yönünden işçi sorunları gide
rek büyümektedir. Böyle bir tablo Türk işçisine, dar 
gelirllisine ve emeklisine layık değildir. 

Türk işçilerine reva görülen bu muamelenin de
ğiştirilmesi düşüncesi ile DSP olarak Türk sandika-
cılık hareketi ve Türk işçilerinin, yurdumuzda ser
best toplu pazarlık hakkının her çeşit müdahaleden 
uzak bir biçimde kullanılmasını ve bunu engelleyen 
uygulamaların durdurulmasını temin etmek, ulus
lararası çalışma, sendika ve toplu pazarlık normları
ma her türlü müdahaleye imkân veren tutumun terk 
edilerek, demokratik işçi hak ve özgürlüklerinin ge
reğince korunmasını engelleyen tüm yasaların değiş
tirilmesi, asgarî ücretin vergi dışı bırakılması, özel 
hizmet sözleşmeleri ile sendikasız işçi sayısını artır
ma temayülündan vazgeçilmesi; Devletin iktisaden 
güçsüzü koruması ödevlini yerine getirmeye yönelik 
çalışmalara vakit geçirmeden başlaması amacıyla 
içtüzüğümüzün 100 ve 101 inci, Anayasamızın 98 
inci maddeleri gereğince, genel görüşme açılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Edip Özigönç 
içel ve aııkadiaşiları 

BAŞKAN — içtüzüğümüze göre, genel görüşme 
açılıp açılmaması hususunda, hükümete, siyasî parti 
gruplarına ve önergedeki birinci imza sahibine ve
ya onun göstereceği diğer bir imza sahibine söz ve-
Fİlecekitir. 

Konuşma süreleri, hükümet ve gruplar için 20, 
önerge sahibi için 10 dakikadır. 

Efendim, gruplar adıma söz isteminde bulunan
ları okuyorum: DSP Grubu adına Sayın Edip Öz-
genç, DYP Grubu adına Sayın Abdurrezak Ceylan, 
SHP Grubu adına Sayın Feridun Şakir Öğünç, Ana
vatan Partisi Grubu adına Sayın Burhan Kara. 

Hükümet adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanı Sayın Mükerrem Taşçıoğlu, buyurun • efendim. 
(ANAP şıralarından alkışlar) 
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — 
Sayın Başk'an, Türkiye Büyülk M'iltt MeeİilsinlJn de
ğerli üyeleri; İçel MlJlfletvekiıÜi Sayın E'dip Özgenç 
ve 20 arlkadaşı tarafından, «İşç'i haklarına gdiiiriilen 
kısıtlamalarım neden olduğu sorunlar ve 'bu hususta 
almacalk tedbirler» konusunda genel görüşme açılma
sı üsiteği ile ilgili önerge hakkında, hükümeti'm'izi'n gö-
ırlüşierlnii yüksek biiyieriniize arz ©timıelk liçliın huzur-
ferıinızda blulunımaktayMn. 

Yüce Meclislimizin değerli üyeleri, 12 Aralık 1983 
tatlilhinde göreve başlamış olması sebebiyle, henüz 
üç yıl dört ayını doldurmamış o'lian hüküımetilmiiz-
'detn, son altı yıllık hesabın östenmeslin'i, öncelikle dlik-
ikatlertinlize suınmalk isıterilm. 

'Bununla birll'iikte, çalışma hayatıyla 'Mgtifi. konu
landa, hülkülmetilrn izden önceki dönemle 'illigiılii ve as
lında yüce heyetinizlin mıallumları olan bilgilerden 
bir defa daha 'kısaca söz etmekte fayda olduğu fca-
naalliindeyim. 

12 Eylül 1980 Harekâtını takiben, yayımlaman 3 
sayiı M Milî Gül veril ilk Kioinısleyi Kanarı ve 15 numa
ralı Millî Güvenlik Konseyi BıiÜidirtisi iılie, tüm grev 
ve lokavtlar likinei 'bir emme kadar ertelenmiş; buna 
karşılık bir teidbi'r olaırak da, yine aynı bildirli ile, 
geçici olarak, işıçli çıkarma yasla ğı k onulmuş; 
24.12.1980 tarlhlli ve 2364 sayılı, Süresi Sona Eren 
Toplu İş 'Sözleşmelerinin Sosyal Zorunluluk Halle-
ır'iınıdie Yenliden Yürürlüğe Ktonullması Halkkmda Ka
nun çılkarılmak suretiyle, çalışıma 'barışında gerek! 
dlıan denigenlin 'bu dönemde de sağlanmasına çalı
şılmıştır. Yaln'i, 'bir taraf tam grev ve lokavt uygula
maları' ertelıen'irfken, bir taraıftan dıa işçilerin işiten çı-
karıllmaları engellerimüş Idiğer taraftan da, süresi sona 
erten toplu iş slözlieşmeiferiınıin sosyal zorunluluk hal
lerinde, Yüksek Hakem Kurulunca yenliidıen yürürlü
ğe kcmulımalsı suretiyle, çalışıma hayatımda doğmuş 
olan boşluk giiderllmeye çalışıDmıştır, 

Sayın mıilletVeklil'leırli, 19 Aralık 1983 tarihinde 
Türlkiye Büyük Miilliet Meclıiisi'nde okunarak tasvip-
letfkıiize .mazMar ollmuş olan hükümet programında 
belirlenmiş olan huzur ve güven; çiftçi, işçi', me
mur, esnalf ve emekl'imin meydana getürdliği ortadi-
reğim güçleındi'rillırnesii; lişislzliik ve 'konut sorunu; baş
ta, doğu ve güneydoğu olmak üzeıre, kalkınmada ön
celikli yörelerim gefrışjtiirli İlmesi ve bürokrasiinin önilen-
mesiıne dalir 'altı temel möselenlin sosyal muhtevalı oh 
madiğimi üldldia «itmeyi ve bu konuliarda bugüne (kadar 
hiçbir hükümet döneminde alınarmaımış mesafelerin 

mevcudiyetine rağmeln, genel görüşme konuları olarak 
iilerîi sürülen iddiaları insaf ile bağdaştırlmaya im
kân bulamamak dayız. Başta işçilerimiz olmak üzere, 
ücretlilerin vergilerinin yüzde 5'l!i'k - bir indirimi ya
nında, alt dililm sınırını 3 ımı'lyon liraya çıkararak, 
düşük gelirliler içlin bir iyileştirme gebirffilmiştir. Ay
rıca, 1 Ocak 1984 tarihi itibariiyile vergi iadesi sis-
töml'nJJn gdariirnesi suretiyle, işçi üeıreti ve emeklilerin 
gelirlerinde artış sağlanmıştır. Ayrıca hülkülmdtimizlin, 
kanunen, iki yılda bir tespit edilmesi gereken as
garî ücreti, iki yıllık süreyi beklemeden, biırîmcisıimden 
ornattı ay sonra yüzde 51'İlik artışla, 1 Nisan 1984 ta
rihlimde; ikinci defa, yine iki yıllık süre dolmadan, 
yüzde 69'lulk bir artışla, 1 Ekin 1985 tarihinde yü
rürlüğe koymuştur. 'Bu defa da, çeşitli kesimlerin üs-
tekleDi değerlendirilerek, yilne süresinden evvel, asga
rî ücretin tespitli cihetline gidilecektir., 

2821 sayılı Sendikallar Kanununa uygun sekide 
kuruluşlarını tamaimllayan sendikalarım, 1984 yılından 
İtibaren, Bakanlığımıza başvuruları sonucu, kendile-
ıfine toplu İş sözteşlmelerii için yetki 'belgelerü verilmiş 
ve sonuçta, 1 Ocalk 1987 tarifeline kadar, 28 729 iş ye-
ri'nde çalışan 1 967 135 işçi için toplu iş sözUeşimesi 
imzalanmıştır. Genelde, 20 'bin civarındaki işycrtiinde 
çalışan 1,5 milyona yakın işçi, toplu üş sözleşmelerin
den faydailaınimaktadır. Görüldüğü üzere, toplu iş söz
leşmesi [müzakerelerinde bir tılkarima veya kısıtlama
dan bahsetmek mümkün değilldir. 

Kanunlarıimızda -iddia edildiği sekide- grev yapıl-
ımıasını ortadan kaldıran huisusHar da bulunmamalkta-
dır. Nitekim, henüz sona efen NETAŞ. ıgrevi İle 17 
Aralık 1986 taıröhlinden beri halen devam etmekte olan 
Derby grevi, bunun en büyük örneğidir. Çok sayıda 
grev hali de halen mevcuttur. Kaildi ki, NETAŞ gre
viyle, HaVayioillarındalki uyuişlmazlılk, balkanflığıimızın 
glirislimleri sonucu balledilımiş'tiiır. 

'Değer'Jİ milietvdkillleri, hükürnetlimiiz zamanında, 
taimamen işçi kesiîminim isltelklıeri doğrultusu nda, ka
nunda alksayian noktaların düzeltiilmesünıi teminen, 
3J6.1986 tariilhli ve 3299 sayıh Kanunla, 2822 sayılı 
Toplu İş Sözleşmesii Grev ve Lbkavt Kanununun 
bazı madidelerinde de değlşilklik yapılmıştır. Bu ka-
nunıla, işieomıe tÜp'i toplu iş sözleşmesi yapma imkâ
nı kofayiaşltırillmış, yetM Ibeligesi allan sendika yanın
da, yalJk'i belgesi almalk üzere müracaat e/den sendika
nın yetkisinin de, daha sonra yayınianacalk istetiıstik-
leri etkilemeyeceği ği'bî hükürnllerle, işçi ve sendika
lar lehine iyileştirmeler yapılmıştır. 
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Diğer taraftan, Çalışıma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlığı, göreve 'başladığım 17 Ekilm 1936 üaihhinıden 
beıti, işçi ve işveren kesiîmleriıyle daha yakın bir. d'i-
ıyalo!g kuıima prensibime uygun olarak, 9 Ocak 1987 
'tarihlinde, iîşçi Ve işveren konfederasyonlarına, birer 
yazıyla, çalışma hayaltıyla İlgili mevzuatta isteriilen 
değişlMk taliepferinim bakanliığınuza 10 Şuibaıt 1987 
'tarlihine kadar inltıkaâi hususunu duyurmuş; 10, 11 
ve 13 Şubat 1987 'larilhieriinde gelen tekliflerin dıeğeır-
lend irilmesi yapılarak, <bu konuda 'hazırilanlmış ollıin 
'kanun t&san'llarma, görüşmeler sonunda son şeklini 
vererek yakın 'bir zamanda yüce Meclise sunmaya ça-
lışacalkltır, 

Bu mey anıda, '1475 sayılı îş Kanunu, 2121 sayılı 
Sendikalar Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, 
Grev ve Lokavt Kanunu, 506 sayılı Sosyali Sigortalar 
Kanunu ve 1479 (sayılı Bağ - Kur Kanununda anlamlı 
ve Ikaplsaımlı değişiklikler yapılimalklia, ezcümle, işçi, 
memur ve Bağ - Kur etmieHdlileri aylıkları arasındaki 
'büyük faikların en iy'i 'bir şekilde dengelenmesine gay-
•neit sarf edilmektedir. 

YILMAZ DEMİR (Biledik) — Ne zaman, ne za
man? Üç sene geçliii. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devalmtla) 
Bakınız ne zaman? 1.1.1987; bundan üç ay evvel yapıl
mış dlan 'bir aplikasyonu arz eldeytilm, Balkımız, biz, iş-
ç'i ömekliîllerijiyle memur emetoMerİ arasında, 'bugüne 
kadar dalknfa 'i'şçü emeklileri aHleyhine otom durumu îlik 
defa düzelltmiîş bulunuyoruz, Slize, 1 ila 4 üncü dere
celer hariç '(orada memur emekMeriinin ek gösterge
leri vardır, onun liçtin 'hariç) onun gerişlinde, 4 üincü 
dereceden sonuncu dereceye kadar olan kısımlardan 
'bazı rakamîar okuyacağım : Emekli Sandığında 5 in
ci dereoede, sosyal yard'ıım zalmimı da'h'il, bir memur 
emeklisi 63 495 Üi'ra alırken, 'bundan evvel hep daha 
az para allan işçi emeköerli bakınız şimdli 63 495 li
ra yerine, aynı kademedeki işçi emeklisi 'bugün 
68 352 lira; 6 ncı 'derecedeki, 60 bin llira jürine 65 
'din llira, - küsuratları olkumuiyörulm - 7 ned derecedle-
Iki, 57 'bin İka yerine 63 bim İra ve 55 bin yerine 
öl ıbin l'ira... Blu rakamlar tep 'böyle 4-5 'bin lira fark
la 'güdüyor. 1.1.1987 'tarihinden heri... 

YİLMAZ DEMİR (Biledik) — Sayın Biakan aç 
kailıyorlar, 65 'bin lirayla geçiriiıfcıbür mli? 

BAS/KAN — Sayın Demir, lütfen efendim... 
ÇALIŞMA VE GOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
— ,.,. fiilen bu maaşları almaktadırlar. 
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YILMAZ. DEMİR (BiecMk) — GeçinüebiHir mi> 
ıbu parayla, geçiniilebiliır mi? • 

ÇALIŞMA VE COSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamia) 
— Efendim o ayrı bir mevzu. Ben, sorduğunuz sua

lin cevabını veriyorum. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Aç kalıyorlar. 

BALKAN — Lütfen efendim; Sayın Denilir lüt
fen. .< 

ÇALIŞMA VE «SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (DevalmÜa). 
— Cumhuriyet hükümetinde 'ilk deıfa, İşçi elmieklıisi, 
memur emekliısün'i eş'iitkmslklfce fciaflirnalmış ve onun üs-
'Ciirae geçmiştir; ;bu tatbikat da üç ayıdan beri devam 
ekmektedir (ANAP sırallarından «Bravo» sesleri, alkış-
lar) 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Aç kaldıktan son
ra ne fark eder? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
— Sayın milletvekilleri, genel görüşme önergesinde 
de ileri sürüldüğü gibi, sendikacılık ve toplu pazarlık 
hakkını engelleyen yasa hükümlerinin, uluslararası 
normlara göre değiştirilmesi işçi konfederasyonları ta
rafından da istenilmektedir. Bu isteklerden bir kısmı
nın, Anayasa hükümlerinin değiştirilmesi gerektiği, 
Anayasamızın çalışma hayatı 'ile ilgili hükümlerinin 
ise, sendika ve toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavtın 
17 yıllık uygulaması sonucu elde edilen tecrübelere 
dayanması ve değişikliği istenilen Anayasa hükümle
rinin, 5834 sayılı Teşkilatlanma ve Kolektif Müzake
re Hakkı Prensiplerinin Uygulanmasına Müteallik 
98 Numaralı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin 
Onanması Hakkındaki Kanunun 4 üncü maddesinde 
yer alan, «Millî şartlara uygun tedbirler alınacaktır» 
hükmüne uygun bulunması gibi sebeplerle, bu konu
daki ve buna bağlı yasa değişikliklerinin kısa vadede 
halli mümkün görülmemektedir. 

Değerli üyeler, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunda, 6 Mayıs 1986 tarihinde 3279 sayılı Kanunla 
yapılan değişikliklerle : İşçi emeklilerine, aylıkları ke
silmeden çalışma hakkının verilmiş olması; köylerde
ki inşaatlarda çalışanlar için sigorta primü alınmama
sı, askerlik borçlanmasında kolaylık sağlanması; ay
lık bağlanmasında zamanaşımı süresinin kaldırılma
sı; kız çocuklarına sürekli yardım sağlanması, tasfi
ye edilen hizmetlerin ihyası imkânının getirilmesi; 
çocuklara protez, araç ve gereç yardımının sağlanma
sı gibi yenilikler getirilmiş olduğu hususları da nazarı 
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itibara alındığında, ortadirek bakımından alınacak 
tedbirlerde, hükümetimizin ne kadar kararlı olduğu 
anlaşılmaktadır. Huzurlarınıza bu... 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Evet, evet, çoğu 
açlıktan ölüyor. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
— Ümitsizliğe düşmeyin sayın milletvekili. 

Bu kanun, huzurlarınıza yakında yeniden getirile
cektir. 

SALİM EREL (Konya) — İntiharları önleyecek 
mi? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
— İşçilerimiz lehine hazırlanan tadillerle oylarınıza 
arz edilecektir; müjdelerim. 

Ayrıca... 
MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 

İntihar eden öğretmenin durumu ne oldu? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
— Ayrıca, hükümetimizin, ana meselelerden biri ola
rak e!e aldığı konut hususunda aldığı mesafe, her tür
lü takdire şayan bulunmakladır. Nitekim, bu meseley
le ilgili bir idarenin kurulmasını teminen, 29.2.1984 
tarihli ve 2983 sayılı Kanunla Toplu Konut ve Ka
mu Ortaklığı idaresi kurulmuş; kaynak yaratmak ve 
mevcut kaynakların birleştirilmesini teminen, 2.3.1984 
tarihli ve 2985 sayılı Kanunla, Toplu Konut Fonu 
teşekkül ettirilmiş; bu kredi mekanizması dışında, 
sabit gelirli, işçi, memur ve bunların emeklilerini ko
nut sahibi yapmak için de - tamamen yardım mahi
yetinde olmak üzere - 11.11.1986 tarihinde 3320 sa
yılı Konut Edindirme Yardım Kanunu çıkarılmıştır. 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Kaç işçi konut sa
hibi oldu? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
— Yukarıdan beri izahta bulunmaya çalıştığımız hu
suslara ilaveten, sizlere bir noktayı daha arz etmek 
istiyorum : Birçok defa ifade ettim; 12 Eylül 1980'le 
birlikte mevzuatta değişiklik yapılmak suretiyle, hem 
siyaset alanında, hem de sendikal sahada birtakım 
kısıtlamalara, birtakım yasaklamalara tevessül edil
miştir; bu bir gerçektir, bunu inkâretmenin hiçbir an
lamı yoktur. 

Biz Anavatan iktidarı olarak, demokrasinin bü
tün icaplarıyla, bütün koşullarıyla memleketimizde 
yer almasından yana olduğumuzu, ta başından 

| beri ifade etmiş bir siyasî kuruluş, bir siyasî partiyiz. 
Bir iki defa ifade ettim, yalnız, tekrarlamakta fayda 
görüyurum. Bu kısıtlamalar ve yasaklamalar, gök
ten rahmet yağar gibi kendiliğinden gelmedi; bunlar, 
birer ihtiyacın gerçek cevabı olarak getirildi ve biz 
bunlara oy verdik. Başta Anayasamız olmak üzere, 

I ona bağlı bütün kanunlarda, özellikle üstünde çok 
durulan şu 2821 ve 2822 sendikal haklarla, sendikal 
kuruluşlarla ilgili kanunlarımızda bu kısıtlamaları 
milletçe kabul ettik. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Ne
rede?.. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
— Yüzde 92 oy oranı ile kabul edilmiş bir Anayasa... 
Dünyanın herhangi bir yerinde bu kadar büyük oran
la kabul edilmiş bir Anayasa mevcut mu, bilmiyo-

I mm. 
Şimdi, bunu söyleyişimden maksat : Efendim, 

milletin oylarına, milletin tasvibine mazhar olmuştur; 
binaenaleyh, kimsenin itiraza hakkı yoktur, bu böyle 
gidecektir, gitmelidir gibi bir anlamı ifade etmek için 
konuşmuyorum. Elbette ki, anayasalar da başta ol
mak üzere bütün kanunlar, koşulların icabı olarak 
zaman içerisinde değişirler. Hele hele, bu değişmeler, 
daha demokratik, daha hür, kısıntısız, yasaksız bir 
idareye, bir rejime, bir istikamete doğru yapılacak 

I değişiklikler ise, mümkün mertebe çabuk yapılmasın
da fayda vardır. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — özgür-
I lüğün zamanı olmaz. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
— Ama, hep ifade ettim, yine söylüyorum; bunun 
zamanını, zeminini ve metodunu iyi seçmek lazımdır. 

I Biraz acele, biraz yanlış hareket - Allah muhafaza -
bizi, bundan da fazla yasaklarla dolu kanunların çı-

I karılmasına mecbur eden bir ortama götürmesin is-
I teriz. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri; SHP sıra

larından gürültüler) Şimdi bakınız, gelip konuşur
sunuz... (SHP sıralarından gürültüler) 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Alırlar 
I Bakan, sen hiç merak etme. Sen vermezsen, işçiler 

senden bunu alırlar. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 

S — Sİz gelir konuşursunuz. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sen 

I vermezsen alırlar senden. 
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BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
—Biz vermeye başladık bile, sizin dünyadan habe

riniz yok. 
BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım efen

dim. 
Devam edin Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
— Şimdi bakınız, çok iyi niyetle hareket ediyoruz. 
Kim sı e derse desin, hem de takvime bağlı bir çalış
ma ile, biz bu kısıtlamaların, bu yasaklamaların bü
yükçe bir kısmını kaldırma yoluna gidiyoruz. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Mem
nun olmazlar. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
— Biraz evvel de ifade ettim; 10 Şubat tarihi itiba
riyle, çalışma hayatıyla ilgili her türlü kuruluştan, so
runlarını dile getiren birer yazılı müracaat yapmala
rını istedim. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Üç yıl
dır yapıyorlar. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
— Yaptılar bunu, verdiler. 

Biz, yirmi gün gibi bir müddet içerisinde, senele
rin birikimini kendi görüşlerimiz istikametinde bir 
yöne doğru getirdik ve hangilerini kabul edeceğimizi, 
hanigillerini •edemeyeceğilmıi'zi, (bakanlık. (idi Mir çalınma 
ile tespit ettik. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Arşivde, Bakanım, 
arşivde... 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
— Üniversite hocalarımıza ayrıca yazdık, mütalaa is
tedik; bunu da takvime bağladık; 9 Mart. Yani dün, 
bu süre de bitti. 

Arşivde değil; biraz dinleyin de, mahcup olmayın 
söylediklerinizden. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) .— Arşivde, arşivde... 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Boyacı 

küpü zannediyorlar. Bekâra karı boşamak kolay ge
liyor. 

BAŞKAN — Sayın Demir, lütfen efendim... 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
— Şimdi, başta işçi konfederasyonumuz olmak üze-
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re, işveren konfederasyonlarımızı da çağıracağız; «iş
te sizin bizden istedikleriniz, işte bizim düşündükleri
miz, işte üniversitelerimizin düşündükleri; gelin şim
di bir de karşılıklı, sizinle bir defa daha bunları göz
den geçirelim» diyeceğiz. Bu, bugüne kadar alışılama-
mış oir çalışma şekli; ama zannediyorum, demokra
siye çok yakışan bir çalışma şeklidir. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Olursa iyi. 

ÇALİŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
— Orada da tartıştıktan sonra, tabiî, hükümet ola
rak kararımızın ne olduğunu bildireceğiz; ama sa
mimiyetle ifade ediyorum ki, bir zararlı tarafı olma
mak kayıt ve şartıyla, bizi yeni bir riske sürükleme-
mek kayıt ve şartıyla tabiî, Anayasa ile ilgili husus
lar Anayasanın tadilinde görüşülmek kayıt ve şar
tıyla, biz, arkadaşlarımızın istekleri içerisinden azamî 
miktarda, sorunlarına, onların istedikleri istikamette 
cevap verme gayreti içindeyiz. Açıkça İfade ediyo
rum. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — «Yapaca
ğız» deyin, cevap vermeyin. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
— Zaten, mevzuatla ilgili hususların birçoğu, 5 Ha
ziranda gideceğimiz ILO (Beynelmilel Çalışma Ofisi) 
ile sözleşmeler şeklinde, imzamız tahtında, vaatleri
mizi kapsayan hususlardır. Zannediyorum ki, oraya 
da göğsümüzü gere gere, başımız dik gideceğiz. 

Türkiye, demokrasi ile idare edilen bir memleket
tir. Türkiye'de sendikal haklarda ve sendikal hürri
yetlerde büyük iyileşmeler vardır ve olmaktadır. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Ne var, ne var? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
— Aslında, kısıtlama diyemeyeceğimiz neviden bir
takım hususlar da yakın zamanda - tam zamanını 
kestiremiyorum, çünkü bir iki maddesi Anayasa tabi
ri ile ilgilidir - giderildikten sonra, zannediyorum ki, 
Batı ülkelerinin hiçbirinden geri kalmayacağız. 

Evvela şöyle ifade edeyim : İşin, genel görüşme 
istediği içinde ücretlerle ilgili epey ağırlığı olan bir 
tarafı var. Bunu, yeni atılımlarımızla, yeni gösterge 
tabloları ile, hem çalışanlar için. hem emekliler için 
önemli ölçüde artırma yoluna gittik ve gideceğiz. 
Devlet olarak, İmkânlarımızın elverdiği azamî nispet
te artışlara gideceğiz. Bunlar, zannediyorum ki, sı
kıntısı çok olan bir kesimin, başta işçilerimiz olmak 
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üzere, dar gelirli ücretlilerimizin - kamuda çalışsınlar, 
özel kesimde çalışsınlar - rahatlamasını sağlayacak 
tedbirlerdir. Eğer bu tedbirlerden, kanunla değişmesi 
icap eden taraflar var ise - ki, var - bu yasama yılı 
sona erinceye kadar (yani en geç haziran ayına ka
dar) yüce Meclisimizden çıkarılmasına çalışılacaktır. 
Daha şimdiden, bu yönde yaptığımız çalışmalarla il
gili küçük açıklamalarımızın bile çok memnuniyetle 
karşılandığını görmekten bahtiyarız. 

Bir de, demin ifade ettiğim gibi, işin, ücretlerle 
değil, sendikal haklarla ilgili kısımları var. Orada da, 
gerek işçi teşekküllerinin, gerekse Beynelmilel Çalış
ma Teşkilatının bizden madde madde istediği ve da
ha demokratik olduğunu iddia ettikleri hususların 
hemen hemen çoğunu, millî mevzuatımızın müsaa
desi nispetinde kabul edeceğiz. Daha nasıl açık ko
nuşayım? Bir teşekkür yok mu? (Gülüşmeler) 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Yok. Açlıkta eşit
lik sağladınız Sayın Bakan, toklukta değil. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
— İnsaf, insaf, insaf. 

Bütün bunlar, Anavatan iktidarının, işçiye nasıl 
bir yaklaşım içinde olduğunu ifade ettiği için önem
lidir. Biz, taraf değiliz, biz, parti programımızda, hü
kümet beyannamemizde, başta işçilerimiz olmak üze
re, sabit ve dar gelirli, «ortadirek» dediğimiz vatan
daşların daha mutlu yaşamalarını temin için elinden 
geleni yapmayı vaat etmiş ve uygulamasına çoktan 
başlamış bir iktidarız. Faturalı yaşam, toplu konut, 
sosyal yardım, konut edindirme yardımı gibi kanun
larla, zenginden fakire ve muhtaca yardım ilkelerini 
öngören mevzuatımızla, yıllardan beri dillerden düş
meyen nazarî sosyal adaleti, fiilî olarak toplumumuza 
mal eden bir iktidarız. [SHP ve DSP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar (!)] Teşekkür ederim, insafa 
geldiniz, teşekkür ederim. 

Bu işin polemiğini yapmak çok kolaydır. Açıkça 
ifade ediyorum; sendikalarımızı politize etmekten fay
da umanlar olabilir; en azından, sendikalarımızın ba
zı haklı, bazı haksız isteklerini polemik konusu ya
parak, kendi politik çıkarları istikametinde kullanan
lar, her devirde olmuştur, olacaktır; bunu doğal kar
şılıyoruz. 

İSMET TURHANGIL (Manisa) — Sözleşmeli 
personel... 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
DURCAN EMİRBAYER (izmir) — Benim iş

çilerime ayrıhn krediyi Bal Tutanlara kullandırdın; 
onu da söyle. 

BAŞKAN — Sayın Emirbayer, idare Amirisiniz; 
lütfen efendim... 

DURCAN EMİRBAYER (izmir) — Benim işçi
lerime ayrılan krediyi Bal-Tutanlara kullandırdı; onu 
da söylesin, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Emirbayer, siz, Divana yar
dımcı olacaksınız; ama oradan laf atıyorsunuz! Ol
maz böyle şey efendim. 

Devam edin Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
— Ama biz, yaptıklarımızı, yapmakta olduklarımızı 
•ve yapaealkOanım'Ki cesarete, aşılk yürdkll'ili'Ûde ifade «it
meye devam edeceğiz. Hangi iktidar, çalışanının karşı
sında olabilir? Mantığa aykırı olan bu gerçeğe biz na
sıl uyabiliriz? Türk işçisinin, alın terinin karşılığını son 
kuruşuna kadar almasından yana olmamak mümkün 
müdür? 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Bakan, burası 
müsamere salonu değil. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
— Ama bunun yanı sıra, Türk işçisinin - Allah gös
termesin - bir daha, 1980 evvelindeki tablolarda bir 
araç olarak kullanılmasına şiddetle karşıyız. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sendikal haklara evet; ama sendikada, sendikal 
haklarla ilgisi olmayan politikaya hayır; bunu da 
açıkça ifade edelim. Biz, doğru bildiğimiz istikamet
te, iyi olduğuna, halkımıza ve işçimize mutluluk sağ
layacağına inandığımız hedefe doğru gidiyoruz; ama 
şunu da ifade edeyim : Şu veya bu nedenle, şu veya 
bu tazyikle, bu kadar içtenlikle önem yerdiğimiz ve 
azimle yürüttüğümüz bu meselelerdeki istikametimi
zin değişmesi mümkün değildir. 

Türk işçisi, daha iyi bir yaşam seviyesinde, daha 
mutlu yaşayacaktır. Biz, elimizden gelen bütün gayre
ti, onun, düne nazaran bugün, bugüne nazaran yarın 
daha mutlu ve müreffeh bir biçimde, çoluğuyla, ço
cuğuyla yaşamasının temini ve gayreti içerisinde ola
cağız. 

BAŞKAN T— Sayın Bakan, konuşmanız çok uzun 
mu tftndim? 
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
— İki cümlem var. 

Bu maksatla süratle kararlar alacağız; bu maksat
la. çalışma barışını gerçekleştireceğiz. 

SALİM EREL (Konya) — Yok mu şimdi? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
— Sayenizde yok. 

Bu maksatla, sektördeki herkes ve her kuruluşla, 
Ibaşita işçi ve işveren sendika ve kionfedelrasyionlanıylia, 
işbirliğini, görüş alışverişini ve iyi niyetli temasları 
kuracağız. Bu maksatla, huzurunuza, çalışma haya
tımızla ilgili mevzuat tadilleri için geleceğiz. Sözle
rinizde ve ithamlarınızda, insafın ve izanın ağırlıklı 
olmasını istiyoruz. 

Biraz sabır ve tabiî, bu önergeyi, bu maksatla ka
bul etmenizi istirham eder, yüce Meclisi saygılarım
la selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
SALÜM EREL (Konya) Sayın Başkan, usul hak

kında söz istiyorum; sataşma var. 

Sayın Bakan, «Çalışma barışını gerçekleştirecek
lerini» söylediler. Ben, yok mu diye sorduğumda, 
«Sayenizde çalışma bahşı yok» dediler. Bununla ne 
demek istediler? Bu sataşmadır. 

BAŞKAN — Alakası yok efendim. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sataş
ma usul mü de, usul hakkında söz istiyor Sayın Baş
kan? 

V. — SEÇİMLER (Devam) 

/. — Türkiye - AET Karma Parlamento Komis
yonunda, Siyasî Parti Grubu Mensubu Olmayan Mil
letvekillerine Düşen (1) Üyelik için Seçim . 

2. — Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi 
Türk Grubunda, Siyasî Parti Grubu Mensubu Ol
mayan Milletvekillerine Düşen (1) Asıl Üyelik için 
Seçim (Devam) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, tasnif komisyonundan 
gelen seçiiım neticelerini arız edeceğini. •• 

Sırayla okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye - AET Karma Parlamento Komisyonun

da açılk bulunan ve bağımsız milletvekillerine düşen 
bîr üyelik için yapılan seçime 209 üye katılmış ve 
aşağıda adları yazılı adaylar, hizalarında gösterilen 
oyları almışlardır! 

Saygıyla arz ederiz. 

Tasnif Kidm'iisiyonu 
Üye Üye 

Ömer Necati Cengiz Yılmaz İhsan Hastürk 
istanbul İstanbul 

Üye 
Davuıt Abacııgil 

Balıkesir 

Üye 
Kadri Altay 

Antalya 

Üye 
İlhan Aşkın 

Buma 

M. Nuri Üzel (Eskişehir) 
Reşit Ülker (İstanbul) 
Geçersiz 

151 
42 
16 

oy 
oy 
oy 

Toplam 209 oy 

ıBAŞKAN — Bu duruma göre, Tünkiye AET Kar
ma Parlamento Komisyonunda açılk bulunan üyeli
ğe Sayın M. Nuri Üzel seçilmİLşlerdir. 

Hayırlı olsun efenfdftm. (Alkışlar). 
Diğer oylama neticesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk 

Grubunda açık bulunan ve bağımsız mıilletveklillerine 
düşen 1 asıl üyelik için yapılan seçime 209 üye ka
tılmış ve aşağıda adları yazılı adaylar, hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Saygıyla arz ederiz. 

Tasnif KbMîlstyönur 
Üye Üye 

Ömer Necati Cengiz Yılmaz İhsan Hastürk 
İstanbul İstanbul 

Üye 
Davut Abacıgil 

Balıkesir 

-

Üye 
Kadri Altay 

Antalya 

Üye 
İlhan Aşkın 

Bursa 
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Ümit Halûk Bayülken (Antalya) 126 oy 
Türkân Turgut Arıkan (Edirne) 79 oy 
Baş 4 oy 

Toplam 209 oy 

BAŞKAN — ,Bu suretle, Avrupa Konseyi Parla
menterler Meclisi Türk Gruîbunlda açık bulunan üye
liğe, Sayın Ülmit Halûk ©ayülken seçilmişlerdir. 

Hayırlı olsun efendim. (Alkışlar). 

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 

A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 

1. — İçel Milletvekili Edip Özgenç ve 20 arka
daşının, işçi haklarına getirilen kısıtlamaların neden 
olduğu sorunlar ve bu hususta alınacak tedbirler ko
nusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/18) (Devam) 

BİAŞIKİAN — Genel Görüşmeye devam ediyoruz. 
DSP Gruıbu adına, Sayın Edip özgenç; buyurun 

efendim. (DSP sıralarımdan alkışlar) 

DSP GRUBU ADINA EDİP ÖZGENÇ (İçel) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şunları sa
mimiyetle itiraf etmeden sözlerime başlamak istemi
yorum: Bu konunun parti grubumuzda görüşülmesi 
sırasında, demokratik işçi hak ve özgürlüklerine ve 
sendikal özgürlüklere karşı yöneltilen çeşitli tahdit ve 
kısıtlamaların kaldırılması yolunda Meclis araştır
ması mı, yoksa genel görüşme mi icra edilmesi ko
nusunu müzakere ederken, bu toplumun ve çalışma-
ıhayatınm önemli bir bölümünü teşkil eden işçilerimi
ze karşı yöneltilen ve işçilerimizi'n demokratik hak 
ve özgürlüklerini. kısıtlayan yasaların yeniden göz
den geçirilmesi ve değerli işveren temsilcilerinin, sık. 
silk tekrar ettikleri, parlamentoya ve hükümete inti
kal ettirdikleri çeşitli önerileri, parlamento toplumu 
içerisinde hep birlikte, beraberce değerlendirme açı
sından, yüce Mecliiste genel görüşme isteğimizin da
ha uygun olacağı ve partileri bu arada birbirine yak
laştırabileceği uımudu içerisindeydik; fakat, Sayın 
Bakanımızın, hemen söze başlar başlamaz, altı yıllık 
dönemin hesabının, insaf ölçüleri içerisinde, bu hü
kümete çıkarılamayacağını belirtmesi karşısında, ben 
de Sayın Bakanımıza şu sözleri ifade etmek suretiy
le cevap vermek istiyorum: 

Muhterem arkadaşlarım, tüm dünya ülkelerinde, 
işsiz insanlara - işsizlikle mücadele yollarında - iş
sizlik sigortasının gerçekleştirildiği bir düzen, bir dü
şünce ve yaklaşım içerisinde sosyal yardımlaşmanın 
karikatürünü çizecek Fakir Fukara Fonu ile sadece 

kendi menfaattarı ve yandaşlarına denge temin et
mek isteyen bu düşünce tarzına, mı, asgarî ücretin 
27 500 lira veya 30 bin lira olarak tespit edildiği bu 
düzen içerisinde, genel hizmet sözleşmesi icra etmek 
suretiyle işçilerimizi sendikalardan uzaklaştırma fik
rine temayül eden bu düşünce içerisinde bulunan ki
şilere mi insaf etmek lazım, yoksa bize mi insaf et
mek lazım, onu yüce Meclisin takdirine bırakarak 
konuşmamı sürdürmek istiyorum. (DSP sıralarından 
alkışlar). 

Muhterem arkadaşlarım, bilindiği üzere, cumhu
riyet hükümetleri şimdiye kadar hep sosyal devlet
ten yana olmuşlardır; sosyal devleti kâğıt üzerinde 
bırakmayıp, fiilen hayata geçirmek için gayret sarf 
etmişlerdir. Iktisaden zayıf olan emek kesıimini hi
maye etmeye özen göstermişler, demokratik toplu
mun ayrılmaz özelliği olan sınıflararası ilişkilerde, 
daima, tarafsız ve adil bir hakem olmayı tercih et
mişlerdir. Ancak,"şimdi, cumihuriyetimizin bu güzel 
geleneğinde ciddî bir. değişme eğilimi görülmüştür. 
Siyasal iktidar, artık, tarafsız hakem olmayı bırak
mış; bizzat taraf olmaya, üstelik işçinin karşısında 
taraf olmaya başlamıştır. Nitekim, gelişen olaylara 
kısaca bakarsak, siyasal iktidar, toplusözleşme düze
nine açıkça müdahale etmektedir. Yasal dayanağı bu
lunmayan Kamu İşverenleri Koordinasyon Kurulu 
ile 2822 sayılı Yasa isçi aleyhine ihlal edilmekte, 
sosyal adaleti sağlama yolu, olan sözleşmeler bizati
hi adaletsizlik ve huzursuzluk kaynağı haline getiril
mektedir. Amaç dışı sendika denetiımleriyle, 2821 Sa
yılı Yasa fiilen işlemez hale getirilmiş, siyasî amaçlı 
baskılarla sendikalar sin/dirilmek ve sesleri boğulmak 
istenmiştir, istihdamı artırıcı gerçekçi politikalara 
itibar edilmemekte ve işsizliğin çığ gibi büyümesine 
seyirci kalınmakta, işçinin iş akdi korunmamaikta, 
işsizlik sigortasının lafı bile edilmemektedir. 

Yılların zorlu 'birikimleriyle kazanılmış haklar, 
her fırsatta geriye götürülmüş mesela sosyal güven
lik hakları genişletileceği yerde daraltılmıştır. Sosyal 
güvenlik sistemi geliştirilmeye muhtaç iken daraltıl-
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mış, emeklilik haklan budanmış, işçi ve işveren prim-
leriyle kurulan Sosyal Sigortalar Hastanesi başka ku
ruluşlara devredilmek için planlar yapılmıştır. Üye
yi, işçiyi, sendikasından soğutmak için, âdeta özel 
gayret sarfedilmiştir. Emeği ile geçinenlerin mutfağı 
daralmış, bütçesi, yama tutmaz olmuştur. Buna rağ
men, dar gelirlilerin sorunlarına çare bulmak şöyle 
dursun, dertleriyle âdeta alay edi'lımi'Ştir. 

Bir devlet bakanı, Türkiye Büyük Millet Mecli
si kürsüsünden, rahatça, işçilerin hayatlarından mem
nun olduğunu; sendikacıların ortalığı bulandırdığını 
söyleyebilmiş ve sendikacılar için «Kafası kopasıca 
.sendikacılar» diye kolaylıkla bahlsedebilmiştir. İşçi
ye, üreten insan değil, üretime araç olan basit bir ma
kine gözüyle bakılmıştır. Her türlü politikada insan 
faktörü dışlanarak, vatandaşlarımız, işçilerimiz beş 
yılda bir, sandığa oy atmakla görevli bir oy makinesi 
olarak görülmüştür. İşçi, memur, emekli ve küçük 
esnaftan sürekli para kesip, sermaye kesimine trans
fer etmeyi tercih eden politikalara ısrarla devam 
'edilmektedir, işte bu deliller, cumhuriyetiımizin ve 
demokrasimizin milletçe benimsediğimiz sağlıklı bazı 
geleneklerimin değiıştiiriilmekte olduğunun delilidir. 

Daima diyalogdan yana olan Türk işçisi, her fır
satta, yetkili temsilcileri yolu ile, dertlerini hüküme
te intikal ettirip, çözüm bulunması içim sabırla bekle
melerine rağlmen, emeğin millî gelir, içindeki payı da
ha da düşmüş; sendikal haklar daha da aşınmış; iş
yerlerinde işçilere, temsilcilere ve sendikacılara ya
pılan baskılar daha da artmış; kamuoyunda hür sen
dikacılığı küçük düşürme gayretlerine daha da hız 
verilmiştir. Nitekim, Ulaştırma Bakanı Sayın Ata-
soy, «Otomobil - Iş'in başlattığı NETAŞ grevi sıra
sında grev kırıcılığı yapıldığının müfettişler tarafın
dan tespit edildiğini ve grev kırıcılığı yapıldığını ka
bullendiğini» ifade edebilmiştir. 

Muhterem milletivekilleri, bu gidiş, sadece işçilere 
ve hür sendikacılığa değil, güçlendirmeye çalıştığı
mız demokratik rejiım'imize de zarar verecektir. Eme
ği hor gören ve emeğin meşru temsilcisi hür sendika
cılığa saygı duymayan bir zihniyet, hür demokratik 
rejimde sadece tahribat yapmaktadır. Ülke çıkarla
rı açısından hep kaçınılmaya çalışılan bu kritik sorun, 
artık kaçınılmaz biçimde Türkiye'nin gündemine gel
miştir. İîşte, bu ısorunun çözümü, başta siyasî iktidar 
olmak üzere, yüce Meclisimizin en önemli görevle
rinden birisi olmalıdır. Eğer, bu soruna cevap ara
maya işçiler ve işçi temsilcileri ve kuruluşları başlar-

10 . 3 . mı öı t 
larsa, bizi bekleyen ve toplumun büyük kesitlini etki
leyen yeni tavırlar ve yeni eylemler doğacaktır. 

'Sayın milletvekilleri, demokrasimizi ve demokra
tik işçi haklarını, son yıllarda içine düşmüş olduğu 
durumdan kurtarabilmek için, iktidar değişikliğinin 
yanı sıra ve onun ötesinde, asıl, bir zilhniyet değişik
liğini gerçekleştirmek gerekir. Yani, Türkiye gibi bir 
ülkede demokrasinin bir huzursuzluk kaynağı değil, 
huzur içinde temel koşul olduğunu; demokratik işçi 
inaklarının bir kargaşa etkeni değil, bir iç barış et
keni olduğunu ve bu hakların ekonomik kalkınma
yı engelleyip yavaşlatmadığını, tam tersine hızlandır
dığını kabul etmek, bunların bilincine varmak gere
kir. 

Türkiye'de, geçmiş yılların huzursuzluğunu, kar
gaşasını ve iç çatışmalarını, demokrasiye inananlar, 
demokratik bir toplumda yaşamak isteyenler değil, 
sağda ve solda demokrasinin düşmanları yaratmış
lardır. Onun için, demokratik işçi haklarını geriye 
getirmek istemenin, 1(2 Eylül 1980 öncesi kargaşa ve 
anarşi ortamına geri dönmeyi istemek anlamına gel
diği yolundaki iddialar, gerçek dışıdır. 

Öte yandan, demokratik işçi hakları, Türkiye'de, 
gelişmeyi ve sanayileşmeyi engellemek ve yavaşlat
mak şöyle dursun, tam tersine hızlandırmıştır. 1974 
sonrasının ekonomik sıkıntılarından, işçileri ve işçi 
haklarını sorumlu tutmak ağır bir haksızlıktır. 1974'le 
1982 arasında dünya petrol fiyatlarında yer alan «ola
ğanüstü sıçramalar, yalnız Türkiye'de değil, demok
ratik işçi haklarını benimsemiş olsun veya olmasın 
pek çok ülkede, o arada pek çok varlıklı ve gelişmiş 
ülkede bile, hızlı enflasyona, yatırımlarda daralmaya, 
'ekonomilerde daralmaya ve yaygın işsizliğe neden 
olmuştur; fakat o dünya bunalımının faturası, demok
ratik ülkelerden yalnızca, Türkiye'de, işçilere ve işçi 
(haklarına çııkarılmak istenmiştir. İşçi haklarına geti
rilen kısıtlamalar dolayısıyla, işçilertlmiz yoksullaş-
mıştır. İşlilerimizin geçim düzeyi, altı yıl öncekinin, 
yaklaşık yarısına inmiştiir. Her ne kadar, iktidar men
supları - bunu inkâr edip, işçi ücretlerinin enflasyon
dan daha hızlı arttığını öne sürüyorlarsa da, Türki
ye'ye çekmek istediği yabancı sermayenin temsilci
lerine seslenirken, Türkiye'yi, onlara, bir ucuz işçi
lik. cenneti gilbi göstermektedir. 

İşçi haklarına getirilen kısıntıların bir gerekçesi 
veya mazereti olarak, enflasyonun hızını düşürmek 
için bunun zorunlu olduğu iddiası ileni sürülmüştür. 
Oysa, altı yılı aşkın süredir işçi hakları alabildiğine 
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kısılmış ve gerçek ücretler büyü'k ölçüde geriletilmiş 
olduğu halde, Türkiye'de enflasyon hâlâ çok yüksek
lerde seyretmektedir. Bizim de aralarında bulunduğu
muz Ekonomik İşbirliği ve Gelişme örgütü üyesi ül
kelerde, enflasyon oranlarını yüzde 4 gibi düşük 
oranlara, haltta sıfıra indiren ülkelerden hiçbiri, bu
nu, işçi haklarına kısıntı getirerek sağlamış değildir; 
ama Türkiyemizde işçi haklan büyük ölçüde kısıl
dığı halde, enflasyon hâlâ çok yüksek düzeydedir. 

Bu durumlda, enflasyondan, işçileri ve demokra
tik işçi haklarını sorumlu tutmanın yersizliği kesin 
olarak görülmektedir. Toplusözleşme ve grev halkla
rının etkili biiçiımde işlediği 1980 öncesi yıllarda, top
lusözleşme yükünü taşımadığı için çöktüğü ileri sü
rülebilecek fabrika sayısı pek azdı; ama 1980'den bu 
yana, işçi hakları kısılarak uygulanan ekonomik mo
delin yükünü taşıyamadıkları için çöküp kapanan 
fabrikalar pek çoktur. Dolaştığımız her yende, açı
lan yeni fabrikalardan çok, kapanan fabrikaların 
acıklı örneklerini görmek mümkündür. Bunlardan 
hiçbirimin kapanmasının sorumluluğu, işlerliğini bü
yük ölçüde yitirmiş bulunan işçi haklarına bağlana
maz ve bağlammamaktadır; ama yine de, fabrikala
rın kapanmasının cezası, bunda hiiçlbir sorumluluğu 
ve günahı olmayan işçilere çektirilmektedir. Kapa
nan her fabrikayla birilikte, kapı önüne işsiz olarak 
bırakılan yüzlerce, binlerce işçinin yasal hakları, bi
rikmiş hakları yok olup gitmektedir. Kapanan fabri
kalardan çoğunun müflis sahipleri önceden güvence 
altına aldıkları veya yurt dışına kaçırdıkları servetle-
riyle lüks yaşamlarını sürdürürken ve bu gerçeğin 
çarpıcı örnekleri basında sık sık sergilenirken, o fab
rikaların işsizler ordusuna katılan işçileri, ekmek pa
rasından yoksun kalmaktadır. İşte simidi de, hüküme
timiz sermaye piyasasını düzenlemeye çalışırken, ba
tık fabrikaların, müflis şirketlerin kurtarılması; tah
vil veya hisse senetlerine sahip olanların haklarına 
öncelik tanımayı düşünürken, işçilere, işsizlere olan 
borçların arka plana atılması, son derecede düşün
dürücü ve üzüntü veriddir. 

Yeni Anayasa ve yasalar, hükümete, hatta işvere
ne, istediği zaman toplusözleşme mekanazimasını 
devreden çıkarıp, hükümetle işverenin kesin ağırlık 
taşıdığı Yüksek Hakem Kurulunu devreye sokabil
me imkânını verebilmektedir. 

Grev yapılan işyerlerinde, üretim ve satış sürdü-
rülebilmekte, greve katılan işçilerin yerine, çaresizlik
ten, çok düşük ücretlere razı olan kimseler alınabil
mektedir. Bu durumda, grev sözcülüğünün ve gözcü

lüğünün, tarladaki korkuluk kadar bile hükmü kal
mamıştır. 

Bu gerçekler karşısında, sendika üyeliği, çekici ol
maktan büyük ölçüde çıkarıldığı gibi, başka hak kı
sıntılarıyla da, sendikaların temel işlevlerini yerine 
getirebilmeleri engellenmektedir* Anayasanın ve ya
saların getirdiği bunca hak kısıntısı yetmezmiş gibi, 
lişçi hakları, iş güvencesi ve sendika etkinliği, iktida
rın devlet sektöründeki bazı yakışıksız uygulamala
rıyla da büsbütün baltalanmaıfctadır. örneğin, birtakım 
aldatıcı ve geçici avantajlar sağlanarak, işçiler toplu
sözleşme düzeninden ve sendika üyeliğinden ayrılıp, 
bireysel sözleşme yapmaya özenldirilmektedirler. Böy
lece, ileride bir başka iktidar gelip de işçi haklarını 
ve sendika özgürlüğünü genişletse bile, sendikaların 
o haklarının, uzunca süre kolay kolay kullanılama
yacak kadar boşaltılmış veya zayıflatılmış olmaları 
amaçla nmaktad ı r. 

Öte yandan, yine devlete ait bazı işyerlerinde, 
işyeri birimleri, işçileriyle birlikte taşeron durumun
daki özel işletmecilere devredilmektedir. Onlar da 
sendikalı işçilerden birçoğunu atıp, düşük ücretlerle, 
hiçbir güvencesi olmayan işçiler çalıştırmaktadırlar. 
Bu uygulamanın verimliliğe vereceği büyük zararlar 
bile umursanmamaktadır. 

(Milletvekili seçilen bir sendikacı yöneticisi
nin, hatta sendika avukatının, sendikadaki görevlini 
sürdürebilmesi yasaktır. Oysa, işveren durumunda
ki şirketlerin yöneticilerine ve avukatlarına böyle bir 
hak kısıntısı getirülmliş değildir. Sayın Başbakanımı
zın, sık sık yaptığı gezilerin hiçbirinde işçi temsilci
sinin beraberinde bulunmayışı, buna en bariz ve en 
kesin örneklerden bir tanesidir. Bunların amacının 
ne olduğu bellidir; işçilerin siyasette örgütlü bir güç 
ve ağırlık oluşturabilmeleri, parlamentoya seslerini 
yansıtabillmeleri, haklarını elde edebilmek için aktif 
faaliyet gösterebilmeleri önlenmek istenmektedir. 
O kadar ki, bundan birkaç ay önce, iktidarın, işçi 
haklarına yeni kısıntılar getirecek bir yasa tasarısı
na karşı sendika üyeleri arasında imza toplayan ba
zı sendikacılar hakkında bile soruşturma açılmıştır. 
Bazı sendikacı - yöneticilerin, geçmişte, iç veya dış 
politika konularında açıkladıkları görüşler yüzünden, 
12 Eylül döneminde, idam istemiyle mahkemeye 
verilmiş olmaları da, işçileri ve işçi sendikalarını, si
yasal konularda tavır almaktan ve siyasete ağırlık
larını koymaktan coydırma amacını gütmektedir. 

Bu tür yasaklar ve caydırıcı önlemler, aynı za
manda, ülkemizde gerçek bir sosyaldemokrat parti 
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Örgütlenmesini önlemeye de yöneliktir. Çünkü dün
yada, çoğu süsyaldemokrat partilerin işçi hareketle
rimden. kaynaklandığı bilinmektedir. 

(İktidarın, bir yandan Avrupa Topluluğuna üye
lik başvurusunda bulunmaya hazırlanırken, bir yan
dan da demokratik işçi haklarına dönüşü reddetme
si akıl almaz bir çelişkidir. Demıokratik işçi hakları
nın eksiksiz tanınmış olmadığı ve sendikaların siya
sette açık ağırlıklı olmadığı bir ülkenin Avrupa Top
luluğuma tam üyeliği söz konusu olamaz. 

Muhterem arkadaşlarım, demokratlık işçi hakları, 
demokrasimin ayrılmaz bir parçası olan hür sendi
kacılar hareketi yürütülürken, sadece işçilerin değil, 
50 milyon Türkün refahı ve mutluluğu da söz konu
sudur. Bu hareket, işçisiyle, memuruyla, emeklisiyle, 
küçük esnafıyla, köylüsüyle, bütün dar gelirlilerin 
dertlerine deva bulma; evine bir kuru ekmek götüre-
meyen milyonlarca işsiz insanlımıza iş bulabilme, 
Türk demokrasisinin güçlenmesi, demokratik hak ve 
özgürlüklerin herkes için ve bütün icaplarıyla işle
mesi ve Büyük Atatürk'ün işaret buyurdukları gibi, 
ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyine erişmesi, mü
reffeh ve medenî milletler arasında layık olduğu 
saygın yeri alması mücadelesidir. 

Bu hareket yürtülürlken, işçilerimiz ve işçi tem-
silciler'iımiz, ülkemizin iç ve dış sorunlarına karşı 
duyarlılığını asla kaybetmemiş, birtakım karanlık 
güçlerin kargaşa yaratma yolundaki emellerine asla 
alet olmamışlardır. işçilerimiz, en geniş sendikal hak
ların, en geniş demokratik özgürlüklerin, en iyi işçi 
haklarının bu ülkeyi aydınlatması ve Büyük Ata
türk'ün imzasını taşıyan, ILO ilke ve kararlarının ek» 
siksiz yürütülmesini istemektedirler. Unutulmaması 
gereken bir gerçek vardır ki, hiçbir ekonomik tedbir, 
sosyal tedbirlerle desteklenmedikçe başarılı olama
mış; sefaletin ollduğu yerde refah daima tehlikeye 
düşmüş; temellinde insan faktörü olmayan, insan 
refahımı amaçlamayan her program, mutsuzluğun se-
bebi olmuş ve başarı kaydedememiştür. 

Muhterem arkadaşlarım, işçilerimizin ve işçi tem
silcilerimizin sorunları bellidir. Bu sorunların ve ça
lışıma hayatında karşılaşılan haksızlıkların çözüm 
yolları da bellidir. Bu sorunların çözüme ulaşması 
için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik-Bakanımız Sayın 
Mükerrem Taşçıoğlu'nun birtakım temaslar içerisin
de olduğunu biliyorum, işte bu konuların görüşülme
sinin tam zamanıdır. İşçi haklarının iyileştirilmesi ve 
bu yasalarla ilgili değişikliklerin hazırlanması gö
rüşülürken, bunların yüce Mecliste, bir paralel içe-
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risinde hep birlikte, beraber tezekkür edilerek, sonuç* 
ta demokratik işçi hak ve özgürlüklerinde bütün par
tilerin yolları bu parlâmentoda tespit etme ve birleş
me imlkânları varken, bundan niçin kaçınılıyor? Bu 
felsefeye anlam vermek bir türlü mümkün değil. 

Bütün bunların yanında, çalışma hayatının önem
li bir boyutunu temsil eden işçilerimizin ferdî iş hu
kuku, toplusözleşme gr&v ve lokavat hukyku, sosyal 
güvenlik hukuku, Sendikalar Kanununda karşılaşı
lan tüm aksaklıklar, Türk - İş tarafından, zaman za
man, sorunlar ve çözümleriyle ilgili öneriler paket 
halimde sunulmuş; hükümete ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisline intikal ettirilen kanun teklifleri, sorun
ları önemli ölçüde çözecek iken, bu öneri ve teklif
lere bugüne kadar hiçbir ilgi ve iltifat gösterilme-
m'iştir. Yüce Meclisimize intikal eden, gerek işçi 
temsilci lerirnüzin teklifleri ve gerekse bazı saygıde
ğer milletvekiller.itrrvizin sunmuş olduğu teklifler ka
bul edilmeyerek, reddedilmiş ve büyük bir kısmı yıl
larca komisyonlarda bekletilmiştir. Şimdi, kime in
saf etmek gerektiğfini hep birlikte, beraber, yeniden 
düşünmemiz gerekiyor. 

Çalışma hayatında demokratik işçi hakları ve hür 
sendikal haklar konusunda önemli çalışmalar ve 
önerilerde bulunan Türfc-İşin, demokratik işçi hak
lan ve Türk sendikacılık hareketinin serbest toplu 
pazarlık hakkının her çeşit müdahaleden uzak tutul
ması yolundaki çalışmalarını ve gayretlerimi şükran
la ve takdirle karşılıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk sendikacılık hare
ketinin ve Türk işçilerimin, yurdumuzdaki toplu pa
zarlık hakkının karşılaştığı çeşitli sorunlara vâkıf bir 
grubun üyesiyim. Bu sorunların analizini yapabilmek, 
bildiğiniz gibi, zaman açısından, 20 dakikada müm
kün) değildir. Böylesine köklü ve kapsamlı konular 
üzerinde, huzurunuzda, çaresiz olarak, önemli gör
düğüm sorunları kısaca izah etmeye ve maddeler ha
llinde sizlere arz etmeye çalışacağım... 

BAŞKAN — Sayın özgenç, lütfen toparlayın 
efendim, zamanınız doldu. 

EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Sayın Başkam, bu 
kadar çok önemli gördüğüm bu konuda mümkün 
olduğu kadar toparlamaya çalışacağım, müsamaha
nıza sığmıyorum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Çok kısa olsun. 
EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Muhterem arka

daşlarım, öncelikle önemli işçi sorunlarının - hepimi
zin bildiği gibi - 1982 Anayasasından kaynaklandığı
nı biliyoruz. Anayasanın değiştirilmesi mutlaka müm-
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kündür ve Anayasadan kaynaklanan sendika kurma 
özgürlüğü, sendikal faaliyet ve toplusözleşme hakkı, 
Uluslararası Çalışma Örgütünün (1LO) sözleşmeleri 
doğrultusunda değiştirilmesi gerekmektedir. Bunun 
aksine, başka değişik düşünceler getirmek suretiyle, 
Türk işçilerini, geçmişite tezahür eden olayların mü
sebbibi olarak görmek fevkalade mantıksız ve Ana
yasanın da bu yönden değiştirâlmemesine taraftar ol
mak, fevkalade yanlıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, 2821 sayılı Sendikalar 
Kanununun, kuruluş özgürlüğü açısından, sendikaya 
üye olma açısından, ana tüzük ve, yönetmeliklerin 
serbestçe belirlenmesi açısından; işçilerin, yönetici
lerini tam bir özgürlük içinde seçebilme hakkı açısın
dan; işçilerin, sendikaların iç yönetimlerini serbestçe 
belirleme hakkı açısından; işçilerin, çalışmalarını, iş 
programlarını özgürce belirlemeleri açısından değiş
tirilmesi icap eden çok önemli hükümleri vardır. 

2822 sayılı Toplu tş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 
Kanununun, yetki kurumu açısından, arabuluculuk 
müessesesi açısından, Yüksek Hakem Kurulu açısın
dan, toplusözleşme düzeyi açısından, teşmil yetkisi 
açısından, sözleşmenin değiştirilmesi açısından, grev 
hakkı açısından mutlaka değiştirlilımeye tabi tutulma
sı gerekiyor. Eğer genel görüşme açılırsa, bu konu
daki düşüncelerimizi daha açıklıkla izah etme im
kânına sahip olacağız. 

BAŞKAN — Sayın özgenç, lütfen bağlayın efen
dim. 

EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, bütün ilmî tanımlarda ve medenî ülkeler
de sosyal hak olarak kabul edilen grev hakkı, ülke
mizde, özellikle yönetenler nazarında, bölücülük, tah
rik ve yıkıcılıkla eşdeğerde görülmektedir. Bu çar
pık düşünceden olacak ki, 2822 sayılı Yasada, grev 
Ihakkı ve kullanımı, kurşun sıkmaz silah haline ge
tirilmiş; grev yasaklan alabildiğine geniş tutulmuş
tur. Oysa, uygar dünyada, grevin bir hak olduğu, 
artık' tartışılmaz bir gerçektir. Bu hakkın, millî ser
vetleri yakıp yıkmak şeklinde kullanılmasına kimse 
razı olamaz; ama o kötü örneklerin sorumlusu, tüm 
çalışanlarımız olarak da düşünülemez. Grev yasağı... 

BAŞKAN — Sayın özgenç, zatı âlinizi üçüncü 
defa ikaz ettim; lütfen bağlayın efendim, sürenizi 
çok astınız. 

EDÎP ÖZGENÇ (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, 4 milyon işsizin bulunduğu, pekçok üni
versite mezununun çıplak asgarî ücretle iş aradığı bir 
ülkede, asgarî ücretin önemi, takdir edersiniz ki, çok 
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büyüktür; çünkü, şartların böyle olduğu ülkelerde 
ortalama ücret, toplusözleşme düzenine rağmen, ge
nellikle asgarî ücrete çok yakın bir seviyede teşekkül 
etaektedir; bugün Türkiye'de de durum böyledir. 
Devlet, işçiyi, emek arz ve talebinin insafsız kıskacı
ma terk edemez. Böyle bir şey, ne sosyal hukuk dev-

. leti .anlayışıyla, ne sosyal adalet ilkeleriyle, ne de in
sanî duygularla bağdaşamaz. 

tşçi, yalnız yaşayan bir varlık değildir. Bur konut
ta yaşamak, giyinmek, sağlık ihtiyaçlarını karşıla
mak, .ekmekten başka şeyler de yemek zorundadır' 
ki., günümüz yaşamında, bazı sosyal ve kültürel ihti
yaçlarda ekmek kadar önem kazanmıştır. İşçi kira 
veriyorsa, işçi çocuklarını okutuyorsa; işçinin bir eşi 
bir de çocuğu varsa, en küçük işçi ailesi, bugünkü 
asgarî ücretle nasıl geçinecektir? 

'BAŞKAN — Sayın Özgenç, lütfen efendim.. 

EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Sayın Başkan, bir 
sayfam kakiı, onun da birçok yerini çıkararak bi-
tiriiyoruım efendim. 

BAŞKAN — Mümkün değil; olmaz Sayın özgenç, 
sürenizi çok aştınız, bitirin efendim. Sözünüzü kes
mek medburiyetindıe bırakmayın. 

EDÎP ÖZGENÇ (Devamla) — Bitiriyorum efen
dim. 

Bu itibarla, asgarî ücretin belirlenmesinde esas 
olan ilkeler, bugünkü üretim düzeyline göre, işçiler 
lehine değiştirilmelidir. Asgarî ücretin, belirlenme
sinde, karşılıklı menfaatların bir güç sınaması sis
temine gidilmeden, en kısa zamanda 90 bin ila 100 
bin Türk Lirası mertebelerine çıkarılması lazımdır. 
Bunlar yapılırken, asgarî ücretin net olarak ödenme-
süni; işçinin, eşi ve üç çocuğu olan bir aile olarak 
kabulünü, bağımlılık faktörünün hesaplanmasında bu 
sayının esas alınmasıyla, asgarî ücretin her yıl tespi
tini ve tespit sonrasında fiyatlarda yüzde 15 oranın
da bir artış görüldüğünde, asgarî ücretinde bu oran
da artırılmasını temin etmek gerekir. 

Muhterem arkadaşlarım, işçi hak ve özgürlükle-
ninde çağdaş hukuk kuralılarına aykırı bir biçimde 
yapılmış olan kısıtlamalar, işçi - işveren ilişkilerini 
olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir. 

BAŞKAN — Sayın özgenç!.. 
EDİP ÖZGBNÇ (Devamla) — Bitiriyorum Sa

yın Başkan, tamam bitiriyorum. 
BAŞKAN — Süreyi çok aştınız Sayın Özgenç, 

lütfen bir cümleyle bağlayın efendim. 
EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Müsamahanıza 

sığınıyorum Sayın Başkan, bu kadar çok önemli bir 
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konuda 20 dakika içerisinde konuyu toparlamak 
mümkün değil efendim. 

(BAŞKAN — Sayın özgenç, biz müsamaha güs-
terdik efendim; lütfen bir cümleyle konuşmanızı 
bağlayın efenıdlitm, sözünüzü keseceğim. 

EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Bitiriyorum efen
dilin. 

28(21 sayılı Sendikalar Yasası ile 2822 sayılı Top
lu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Yasasında hür 
sendikacılık ilkeleriyle uyumlu bir düzenleme yapıl
mamış olması yanınlda, işçi - işveren çıkar çelişkileri
ni adaletli ve akılcı dengelere kavuşturabilmede baş
lıca araç olan grevli serbest toplu pazarlık düzeni 
de, işlerlikten yoksun durumdadır. 

Toplu iş hukukundaki bu dengesiz tablo, birey
sel iş hukukuna da egemendir. Tarım ve orman kesi
minde çalışan milyonlarca işçi, hiçbir yasal güven
ceye sahip değilken, tarım dışı kesimlerld'e çalıştırılan
lar da, başta ist!i!h|dam güvencesi olmak üzere, çoğu 
alanda himayesiz durumdadırlar, işçilerin yarım yüz
yıllık hakkı olan «İKıdem tazminatı» kurumunda son 
derece olumsuz ve hakkın özünü ortadan kaldırma
ya yönelik değişiklikler planlanmaktadır. İşçilerin 
sosyal güvenlik hakları da korunamamakta, yurt 
fgerçekleriyle bağdaşmayan, ihtiyaçları karşılamak
tan uzak düzenlemeler gerçekleştirilmeye çalışılmak
tadır. Bu tutumun olumsuz sonuçları yurt düzeyin
de her yerde yaşanmaktadır. 

BAiŞKAİN — Sayın Özgenç. lütfen efendlirn... 

EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Sonuç olarak... 
BAŞKAN — Sayın özgenç, (bir cümleyle bağla

yın efendim; sözünüzü keseceğim, lütfen efen'dıirn. 
(ANAP sıralarından gürültüler). 

EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Sonuç olarak: 
Türk sendikacılık hareketi ve Türk İşçileri, yurdu
muzda, serbest toplu pazarlık hakkının her çeşit mü
dahaleden uzak bir biçimde kullanılmasını ve bunu 
engelleyen uygulamaların durdurulmasını istemek
tedir. , 

BASKI AN — Sayın özgenç, lütfen bağlayın efen
dim. 

EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Müdahaleye im
kân veren bu tutum terk edilmelidir. İşçi hak ve öz
gürlüklerinin gereğince korunmasını engelleyen tüm 
yasaklar aşılmalıdır. Siyasal iktidar, devletin, iktisa-
den güçsüzü koruma ödevini öncelikle yerine getir
mesine yönelik çaliışmalara artık vakit geçirmeden 
başlamalıldır. Türk işçisi de, Türk sendikacısı da, 
hükümetimizden ve Türkiye Büyük Millet Meclislin

den, bu istekleri hayata geçirtmesini beklemektedir. 
IBiz de bu istekle genel görüşme açılması talebinde 
bulunduk. 

Beni dinlediğimiz, dinleme tahammülünde bulun
duğunuz için hepinize teker teker saygılarımı suna
rım. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan, (DSP sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Özgenç. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Mehmet 

Abdurrezak Ceylan; buyurun efendim. (DYP sıra
larından alkışlar). 

DYP GRUBU ADINA MEHMET ABDURRE
ZAK CEYLAN (Siirt) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; DSP içel Milletvekili Sayın Edip Özgenç 
ve arkadaşları tarafından verilen önergedeki, «İşçi 
haklarına getirilen kısıtlamaların neden olduğu sorun
lar ve bu hususta alınacak tedbirler» konusunda, Doğ
ru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; 
şahsım ve grubum adına yüce heyetinize saygılar su
narım. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, milletimiz, huzursuz, bunalım
lı, istikrarsız ve kargaşa dolu bir yaşamı, mutlaka, 
arzulamaz; insanların birbirini sevdiği, yarınlardan 
endişe etmediği, istikrarlı ve huzurlu bir ortam iste
mektedir; bunun sağlanmasını da, neredeyse periyo-
dikleşen müdahalelerden değil, hür ve bağımsız oyları 
ile oluşturduğu parlamentodan, yani bizlerden bekle
mektedir. 

Yüzyılların tecrübesi göstermiştir ki, insanları en 
çok mutlu eden, halk arasında en güzeL dengeyi sağ
layan rejim, demokrasidir; çünkü insanlar, temel hak 
ve hürriyetlerini en çok demokrasi rejiminde bulabil
mekte, manevî duygularına bu rejimde rahatça sahip 
olabilmektedirler. Bu "yüzdendir ki, milletimiz vazge
çilmez idare şekli olarak demokrasiyi benimsemiştir. 
Öyle ise, hem demokrasiyi bütün şartlarıyla gerçek
leştirmek, hem de bir daha inkıtaa uğramayacak şe
kilde sürekli ve kalıcı kılmak için gerekli yasal 'düzen
lemeleri yapmak, en başta gelen görevimizdir. Parti 
farkı gözetmeksizin demokrasinin asgarî müşterekin
de birleşmek bizler için mukaddes bir görev olduğu 
kadar, milletimize karşı yapılması gereken bir borç
tur. 

Sayın milletvekilleri, demokrasi, sosyal hayatı dü
zenleyen bir dengeler rejimidir. Toplumu meydana 
getiren çeşitli kesimler, bu rejim içinde serbestçe hak 
ve menfaatlarını koruyabilir ve geliştirebilirler; her ke
sim, kendi faaliyet alanı içinde, çalışmasının ve hiz-
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metinin karşılığını alabilir. Sosyal adalet ve sosyal 
güvenlik, rejimin güçlü ve kalıcı olmasının başlıca 
şartıdır. Eğer, sosyal denge bir yerde bozulursa, ge
lirler arasında uçurum artarsa, sosyal adaletin ve sos
yal güvenliğin çarkları tersine dönerse, orada rejim 
tehlikede demektir. Böyle bir ortamda aşırı uçlar, 
demokrasi düşmanları derhal harekete geçerler; buna
lım, huzursuzluk ve kargaşa başlar, tşte, ANAP ikti
darının üç yıllık icraatında sosyal dengeler bozulmuş; 
bir avuç zengin, devletin himayesine alınmış; işçi, çift
çi, memur, dul, yetim, esnaf ve işsizler ise kaderleri
ne terk edilmiştir. (DYP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) Dolayısıyla bunalım ve huzursuzluk artmıştır. 

Geçtiğimiz günlerde, memleketin en büyük işçi 
kuruluşu olan Türk - iş'in Başkanlar Kurulunun, iki 
saatlik direniş kararı aldığı açıklandı. Türk - İş, ka
nunlara uygunluğu tartışılabilecek böyle bir uygulama
nın kararını almak durumunda bırakılmıştır. Ancak, 
bizler bu milletin temsilcileri olarak, meselelere sade
ce hukukî yönden bakıp, altında yatan sosyal ve eko
nomik sebepleri görmezlikten gelirsek, sağlıklı çözüm
ler bulamayız, milletin bizden beklediğini veremeyiz. 

Türk - tş, işçilerimizin çok büyük çoğunluğunu bün
yesinde toplayan büyük bir kuruluştur; yıllardan beri, 
bütün çalışmalarında milliyetçi ve memleketsever bir 
tutum içinde olduğunu, en zor şartlarda bile meşru 
zeminden ayrılmamayı prensip edindiğini herkes bil
mektedir. öyle ise, bu kuruluşu bile böylesine bir tep
kiye sevk eden sebeplerin neler olduğunu araştırıp bul
mak ve hal çarelerini tespit etmek bizlere düşmek
tedir. Sayın Başbakanımız iki ay önce, bugünkü Türk -
iş yöneticilerinin Türk işçisini temsil etmediğini bile 
söyleyebilmiştir. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (istanbul) — Söy
ler. %• 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Devamla) 
— Değerli milletvekilleri, rayından çıkan memleket 
ekonomisini 24 Ocak 1980'de yeniden yörüngesine 
oturtabilmek için bir dizi istikrar tedbiri yürürlüğe 
konulmuştur. Bunların geçici tedbirler olduğu, has
tanın ateşinin düşürülmesi, tansiyonunun normale in
dirilmesi için acil ilaç olduğu, o günlerde açıklan
mıştı. Bu kararlar yedi sekiz ay içerisinde neticele
rini vermiş, fiyat hareketleri yüzde l'ler düzeyine düş
müş, ülkede hiçbir malın yokluğu kalmamıştı. Bu ka
rarlar siyasî bir kadro tarafından uyguiamaya kon
muştur. 

12 Eylül sonrası neticeleri bu kararla izah etmek 
yanlıştır. Ancak, bugünkü iktidarın başı, bu geçici 

ilaca ve uygulamaya süreklilik kazandırmıştır, işba
şında bulunan bugünkü kadronun yanlış uygulama
ları neticesi sağlığını yitiren ekonomimizi t\ tekrar sıh
hatine kavuşabilmesi için by - pass ameliyatı dahi ye
terli görülmemektedir. Belki beyin nakli ile ekonomi
miz sağlığına kavuşabilecektir. 

MEHMET ONUR (Kahramanmaraş) — Saygılı 
olalım, saygılı. 

MEHMET AZDURREZAK CEYLAN (Devamla) 
— Çünkü, devlet desteğine muhtaç olan işçi, çiftçi, 
memur ve diğer sabit gelirli vatandaşlarımız kader
lerine terk edilmiş; iflas eden şirketler milyarderler ve 
batıklar taltif edilerek, devletin himayesine alınmış
tır. Son altı yılda, çiftçinin, memurun, esnafın ve 
emeklinin olduğu gibi, işçilerin de gerçek ücretleri 
yarı yarıya azalmıştır. Fakirleşen insanlar ekonomik 
bunalımlara girmiştir. Yolsuzluk ve rüşvet hadiseleri 
birbirini kovalamakta, geçim zorluğundan yuvalar yı
kılmakta, intiharlar olmakta ve ahlak büyük ölçüde 
bozulmaktadır. Ücretlinin satın alma gücü her geçen 
gün azalmakta, uzun yıllar serbest toplu pazarlıklarla 
elde edilen hakları ellerinden alman işçilerimiz, ge
çim zorluğunun girdabında ezilmektedir, işçinin reel 
ücreti bugün hâlâ, 1980 yılı reel ücretinin altında bir 
düzeyde seyretmektedir. 

Son yıllarda fevkalade bozulan gelir dağılımında
ki en büyük fatura işçimize çıkmıştır. Gayri safi millî 
hâsıladan işçimize düşen pay her geçen gün biraz da
ha azalmıştır. Bugün, net asgarî ücret 28 - 29 bin lira 
civarındadır. İşçi bununla ne alabilir? Ev kirasını mı 
karşılasın, karnını mı doyursun, okula giden çocuk
larının masrafını mı karşılasın?.. 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (İstanbul) — Pasta 
yesin. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Devam
la) — 21 inci asrın arifesine yaklaştığımız şu gün
lerde bu rakamlar komiktir, bu rakamlar acıdır, bu 
rakamlar bize ve işçimize yakışmayan rakamlardır. Bu
na mutlaka çare bulunmalıdır. Türk işçisine bugün 
90 bin lira civarında ve vergi kesilmeyen bir ücret 
temin edilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, enflasyonu yüzde 10'lara in
direceğini söyleyen ANAP iktidarı, nerede ise yüz
de 40'ları alışkanlık haline getirmekte ve bunu bile 
bir başarı gibi milletimize sunmaktan sıkılmamakta- ı 
dır. Fiyat artışlarının altında ezilen işçilerin ellerin
deki hakları bile geri alınmaktadır. Emeklilik hakları 
bir çırpıda ve fütursuzca geriye götürülmüştür, iktidar, 
işçilerin serbestçe sendikalaşmasına bile izin verme-
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mekte, toplusözleşme yetkilerini partizan uygulama
larına alet etmektedir. Kanunun düzenlediği devlet 
denetimini gayesinden saptırmakta ve denetim hakkı
nı, sendikaları sindirmeye ve sendikacıları susturmaya 
yönelik bir baskı aracı olarak kullanmaktadır. Toplu 
işten çıkarmalar için tedbir alacak yerde, KİT'lerde 
işçi azaltılmasına gitmekte, kendi yoğunlaştırdığı işsiz
liği bu yolla daha da artırmaktadır. İşçiler gittikçe fa-
kirleşirken, her gün işten atılma, endişesini de yürek
lerinde taşımaktadırlar. 

Her alanda olduğu gibi, hükümet, işçi meselelerine 
de bir oyalama taktiği ile yaklaşmaktadır. Laf var, 
vaat var; ama gerçekleşen hiçbir şey yoktur. Bugün, 
işçi temsilcileri, hükümet yetkililerine kolay kolay 
ulaşamamaktadırlar. Çalışma hayatının eksiksiz ve hu
zur içerisinde devamının, işçi kesiminin haklı mese
lelerine eğilmekle mümkün olacağını unutmamak gere
kir. 

Son olarak, sözleşmeli personel uygulaması ile, 
âdeta işyerlerinde sosyal terörü yaratmışlardır. Söz
leşme imzalayan personel, bir yılın sonunda işten atıl
ma, sözleşmesi yenilenmeme tehlikesi ile karşı karşıya 
bırakılmakta; sendikaya üye oluşları da, Anayasaya 
aykırı olarak ellerinden alınmaktadır. Bu gelişmeden, 
sözleşmeli personel kadar diğer işçiler ve sendikaları 
da tedirgindir. Çünkü, sözleşmeli personelin artması, 
sendikalı işçilerin azalması demektir; işyerlerinde de
ğişik statüde işçiler yaratmak demektir; işçilerin bir
birlerine düşürülmesi demektir; işyerlerini, huzursuz 
insanların çalıştığı ortamlara dönüştürmek demektir. 
Bundan yarar ummak ve bunu ucuz işçi çalıştırmanın 
yolu saymak, sadece gaflettir. 

Varlığının temel kaynağını yasaklı bir Türkiye' 
de gören bugünkü iktidar, siyaset yasağını kaldırmak
tan nasıl kaçınıyorsa, sendikalara kanunlarla getirilen 
yasakları kaldırmak yerine, daha da artırmak peşinde 
koşmaktadır. 

Anayasa ve kanunlar, toplu pazarlıkların serbest 
olacağına hükmetmekte; ama iktidar, sürekli müda
halelerle, toplu pazarlıkları serbest olmaktan çıkar
maktadır. İktidar, işçiyi daha da fakirleştirmeyi hedef
leyen birtakım ilke kararları tespit etmekte; KİT'ler 
de, sendikaların bu kararların dışındaki hiçbir teklifi
ni kabul etmemektedir. İktidar, sendikaları bir sat
ranç tahtası, sendikacıları ise birer piyon gibi gör
mektedir. Türk - İş Başkanı ve sendikacılar, tam üç 
yıldır buna isyan etmekte, hükümetin, KIT toplu pa
zarlıklarını serbest bırakmasını istemektedirler. Sağır 
sultanın bile duyduğu bu haklı haykırışlara, iktida

rın kulakları hep tıkalı kalmış, maalesef bugüne ka
dar işitememiştir. 

Sayın milletvekilleri, iktidar, toplu pazarlık ilke
lerinde de prensip sahibi ve samimî bir tutum içeri
sinde değildir. Partizanlığı ön planda tuttuğunu her fır
satta belli etmiştir; ara seçim öncesinde, kendi ada
yına seçimi kazandırabilmek için Zonguldak'ta, ilke 
kararlarının üzerinde zam vermekten çekinmemiştir, 
adayları, bu konuda sendikacılarla anlaştığını açıkça 
söyleyebilmiştir; ama, demokrasiye âşık, şuurlu Türk 
işçisi bu oyuna gelmemiş, o adaya ve partisine itibar 
etmemiş, oy vermemiştir; Zonguldak seçmeni, hiley
le seçimi almak isteyenlere gerekli cevabı vermiştir. 

Sayın milletvekilleri, işçiler, bunaldıkça sendika
larını; sendikalar, bunaldıkça Türk - Iş'i sıkıştırmışlar
dır. Bu işçi konfederasyonu üstün bir sağduyu ile dav
ranmış, derhal fevrî eylemler yerine, konuşup anlaş
mayı ve uzlaşmayı ön planda tutmuştur. Çünkü, geç
mişte bütün önemli işçi meseleleri, sendika meselele
ri, o günlerin hükümet temsilcileri ile konuşularak 
çözülmüştür. 

Türk - İş Başkanı aylarca, hatta yıllarca hükümet
ten ilgi beklemiş, samimî bir diyalogun, geçmişte ol
duğu gibi, kurulmasını istemiştir. Takdirle belirtmek 
gerekir ki, bu memleketsever tutumunu ısrarla uzun 
zaman sürdürmüş, dertlerini dinleyecek, sıkıntılarına 
çare bulacak bir yetkili merci arayışından çok uzun 
müddet ümidini kesmemiştir. İktidar, bu büyük sağdu
yuya hakkı olan karşılığı bir türlü vermemiş, bildiği
ni okumayı sürdürmüştür. 

işte, bir taraftan iktidarın yanlış ve adaletsiz eko
nomik politikası, diğer taraftan da, demokrasinin ge
reği olan diyalogdan kaçışı ve en nihayet, varlığını 
ve devamını demokrasinin değil, yasakların devamın
da görüşü, sendikaları ve Türk - Iş'i bugünkü büyük 
tepkinin eşiğine getirmiştir. 

Demokrasi, çoğunluğun diktası demek değildir. 
Demokrasi, yasakların arkasına gizlenmekle kurula
maz ve korunamaz. Siyasette de, sosyal ve ekono
mik politikalarda da devletin görevi, kimseyi ezmeden 
ve yasaklara sığınmadan vatandaşı korumak, denge
yi ve adaleti sağlamaktır. Demokrasi, uzlaşma rejimi
dir. Çalışan insanlar 'baskı altında tutulursa, onlara 
konuşup anlaşma ve uzlaşma fırsatı tanınmazsa, ge
lir dağılımındaki adaletsizlik gittikçe artırılırsa, işsiz
lik önlenemezse, işten çıkarmalar hükümet politikası 
yapılırsa, işçilerin ve onların kuruluşlarının huzursuz 
olacağı bilinmelidir. Bu bir tabiat kanunudur. «Grevi 
yasaklarım olur biter» denilemez. Bu anlayışın de-
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mokrasilerde yeri yoktur, iktidar, demokrasiyi yasak
ların cenderesi içinde tuttukça, bunun sosyal huzur
suzluk ve patlamalara zemin hazırladığın) bilmelidir. 

Bir taraftan işçileri gittikçe fakirleştireceksiniz, if
las eden ekonomik politikanızda inatla ısrar edecek
siniz; enflasyonu indiremeyecek, işsizliği azaltamaya-
caksınız; ama diğer taraftan da, sendikalara getirilen 
yasakları daha da genişletmeye, toplu pazarlıkları ser
best olmaktan çıkarmaya çalışacaksınız. Bu uygula
manın eğer bilgisizlik ve gaflet değilse, bilerek de
mokrasiyi baltalıyorsunuz demektir. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Şirketleri 
kurtarıyorlar. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Devam
la) — 6 Kasım 1933'ten bugüne kadar, demokrasi 
konusunda bir tek adım bile atmayan, yasaklı bir 
Türkiye'nin savunuculuğunu yapan iktidar, işçilere 
ve sendikalara karşı izlediği sosyal siyaset politika
sında da sınıfta kalmıştır. Türk - İş'in içine sokuldu
ğu tepki, iktidarın sınıfta kalma tasdiknamesi olmuş
tur. 

Sayın milletvekilleri, Doğru Yol Partisi Grubu 
olarak diyoruz ki, ekonomimizin çarkını çeviren işçi 
kitlesinin dertlerine kulak verelim. Geliniz, işçilerimi-, 
ze, bugün demokrasiyle yönetilen ülkelerde olduğu gi
bi, grevi hak olarak tanıyalım; Yüksek Hakem Ku
rulunda, işçilere ve sendika temsilcilerine yer verip, 
temsilde eşitlik imkânı sağlayalım; asgarî ücreti, gü
nün ihtiyacına göre, asgarî 90 bin lira olarak tespit 
edelim; işsizlik tazminatı veya işsizlik sigortası ka
nununu çıkaralım. Devlet, babalık görevini yerine ge
tirmelidir. işçilere serbest toplu pazarlık imkânı vere
lim; tarım işçilerini yasal güvenceye alalım; sendika 
yöneticileri için getirilmiş olan kısıtlama ve yasakları 
kaldıralım; işçilerin konut kredisini günün ihtiyacına 
göre düzenleyelim. Daha da artması mümkün olan 
işçilerin mevcut sıkıntılarının daha iyi tespiti ve hal 
çarelerinin aranması için, bu genel görüşmenin açıl-' 
masında yarar vardır. Çünkü, işçiler demokratik or
tamda sendikalaşır; çünkü sendikalar, demokratik or
tamda yaşar; demokrasi olmayan yerde sendikalar
dan söz edilemez. Demokrasinin hasta olduğu yerde 
sendikalar hasta, askıda olduğu yerde sendikalar da 
askıdadır. Demokrasi askıdayken en çok zarar gö
ren toplum kesimi, dar gelirliler, çalışanlar, emekli
ler ve işçilerdir. Zenginler, her dönemde zeytinyağı gi
bi su yüzüne çıkmayı başarmaktadırlar. Hele Özal 
döneminde ise, zenginlerin daha fazla zengin olmala
rı için devletin tüm imkânları seferber edilmekte, ba

şaramayanların batıkları ise devlete satılıp, istikballe
ri yine teminat altına alınmaktadır. 

Demokrasiyi korumak için, sendikal hak ve hürri
yetlerin temini için, işçilerimizin alınterinin karşılığı
nı almaları için, serbest pazarlık ve sözleşme ortamı
nın sağlanması için, işçilerimizin grev imkânına ka
vuşması için, geliniz lazım gelen kanunî değişikliği 
yapalım. 

Demokrasi ve hürriyetleri korumak adına, yasak-
sız ve yasaklısız bir Türkiye adına yüce Meclise say
gılar sunarım. (DYP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ceylan. 
SHP Grubu adına Sayın Feridun Şakir öğünç, 

buyurun. 
SHP GRUBU ADINA FERİDUN ŞAKİR 

ÖĞÜNÇ (istanbul) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; Sosyaldemokrat Halkçı Parti adına hepinizi 
saygı ve sevgiyle selamlıyorum. (SHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

ANAP iktidarında sendika ve işçi hakları üzerine 
genel görüşme açılması dileği, bizim de hazırlığımı
zın içindedir. Bu önergeyi destekliyoruz. Değişik ve 
ayrıntılı bir hazırlık ve yaklaşımla, yepyeni bir genel 
görüşme önergesini yüce Meclise sunmak üzereyiz. 

Burada, önerge sahibine tarizde bulunmak. istemi
yorum... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — öncelik 
aldığı için mi efendim? 

FERİDUN ŞAKİR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Hayır 
efendim, beraber hazırlayabilirdik. Kendilerini de bu
rada tebrik ediyorum. Böylece, görüşlerimi yüce tak
dirlerinize sunmak istiyorum. 

Konuma girmeden evvel, sıcağı sıcağına, değerli. 
Bakanımızın birkaç sözüne değinerek esasa girmek 
istiyorum. 

Saym Bakan tozpembe bir panorama çizdiler; as
lında, gerçek bu değildir. Bakanı, iyi niyetli vaatler
den sakınmaya çağırıyorum. Çünkü, Sayın Bakana, 
eyyamcılar ve maslaJhatçılar geçit vermeyeceklerdir. 
(SHP, DYP ve DSP sıralarından «Bravo» sesleri) 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Kimin 
içindeki?.. 

FERİDUN ŞAKİR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Lüt
fen sataşmayın Sayın Alpaslan Pehlivanlı; sonra, çı
kınca ben de sana sataşırım. 

Sayın Bakanımız, üçbuçuk yıllık ANAP iktidarın
da işçiye bazı şeyler verdiklerinden söz ettiler. Benim 
görüşüme göre, bunlar ekmek değildi, sadece bir or-

— 4 0 * -



T. B. M. M. B : 74 

dölvrdü, çerezdi. (ANAP sıralarından «İkisi de aynı 
şey» sesleri) 

Bvet, ikisini beraber söylüyorum. 
2822 sayılı Kanunda yapılan değişiklik yeterli de

ğildi. Ne bizim ve ne de Türk - İş'in önerileri dikkate 
alınmadı ve değerlendirilmedi. Bizim de özlemimiz, 
bu hususta bizim de kanun teklifimiz var. İşçi emek
lileri ile memur emeklileri arasındaki büyük ücret 
dengesizliğinin, uçurumunun ele alındığını basından 
izliyoruz; fakat,. şimdiye kadar izlediğimiz kadarıyla, 
bu, 1 milyonluk, şu andaki işçi emeklilerini kapsa
mıyor; öğrendiğimiz kadarıyla, 1987 yılından sonra 
emekli olacak işçi kardeşlerimizi kapsayacaktır. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — 
Karıştırmışsınız siz. 

FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Bil
miyorum, okuduğum kadarını söylüyorunı efendim. 

Balkanımızın, Anayasa değişikliğinin zaman alaca
ğı görüşü tartışılabilir. Bu Meclis her şeye hâkimdir, 
bu Meclis isterse Anayasayı da değiştirebilir. 

Sayın Bakan yeni değişiklikler getireceklerini açık
ladılar. Hiç zahmet buyurmasınlar, getirecekleri de
ğişikliklerin hepsi, Meclis komisyonlarında, tozlu raf
larda üçbüçuk senedir bekliyor. (SHP sıralarından 
alkışlar) Bunları muhalefet partisi milletvekilleri ge
tirdi diye burkulmaya lüzum yok. Bizim kanun tek
liflerimizi ele alsınlar, değerlendirsinler, biz hemen 
çekeriz ve kendilerini alkışlarız. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — 
İlhamı sizden aldık Sayın Öğünç. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Kopya 
etmişler. 

FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Sayın 
Bakana, bir hususu tam bir duyarlık içinde hatırlat
mak istiyorum. Bir gözdağı demeyeyim, öyle sivri bir 
çıkış da yapmayayım. 12 Eylül 1980 öncesi olayları
na bizden ve Türk - iş camiasından bulaşmış tek.bîr 
fert yoktur; bu böyle bilinmelidir. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — 
Doğrudur. 

FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Şimdi, 
esas konuma girmek istiyorum. Bu genel görüşme 
önergesinin gerçekçiliği, tutarlılık ve haklılığı açıktır 
ve seçiktir. Bir ülkede, aileleri ile birilikte, milyonlarca 
çalışanı fiilen ve hukuken temsil eden en büyük işçi 
kuruluşu, altı yedi yıllık temkinli, sağduyulu, yurt-
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1 severce bir bekleyişten sonra, dünya sosyal siyase-
I tinde görülmemiş bir horlanma ve dışlanmadan son-
I ra, nihayet bir genel grevin eşiğine kadar zorlanmış, 
I sıkıştırılmış veya itilebilmiş ise, o ülkede demokratik 
I sosyal hukuk devletinden, sosyal demokrasiden, sos-
I yal adaletten söz edebilmek kesenkes mümkün de-
I ğildir. (SHP sıralarından alkışlar) Aksine, o ülkede 
j sosyal ve ekonomik bunalımlar var demektir. Her-
I halde, Türkiye'nin en büyük işçi kuruluşunu yöneten 
I arkadaşlarımız, bugünlerde, cinneti muvakkata ge-
I tirmiş değillerdir. 
I Kesinlikle duygusal değilim, olayların içinden geli-
I yorum, otuz senedir bu işlerin içindeyim - geçen ko-
I nuşmamda da açıkladım - ve bir işçi lideriyim, sendi-
I kaçıyım, o sıfatla da konuşmak istiyorum. 

t Bugün ülkemizde tüm meslek kuruluşları, dernek-
I 1er çok haklı olarak feryat etmektedirler. Uyarılarını, 
I haklı istemlerini, demokratik ölçüler içinde - dikkati -
I n'izi çekerim - demokratik ölçüler içinde ve usulünce 
I ortaya koymaktadırlar. Bunun en güzel örneklerini, 
I Türkiye işçi Sendikaları Konfederasyonu verdi. Ne 
I yaptı? Parlamentonun açıldığı ilk günlerde, gerek ik-
I tidar ve gerekse muhalefet partili milletvekillerini ve 
I onun da ötesinde, Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonu-
I nun çok değerli üyelerini - parti farkı gözetmeksizin -
I Türk-İş'e da'vet etti, bir masa başında topladı ve bü-
I tün önerilerini arkadaşlarımıza sundu. Bunun dışın-
I da, Türk-İş, parlamentoya çağrı toplantısı da yaptı. 
I Bütün milletvekili arkadaşlarımızı içtenlikle ve ger-
I çekçilikle dokümante etti. Buraya geldiler, bütün grup-
I lan dolaştılar, ricada bulundular; ama seslerini, dilek -
I lerini, bazı kafalara maalesef sokamadılar. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Patronlar 
1 engelliyor. 

FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Hü-
I kümet, üçbuçuk yıldır kuru vaatlerden öteye geçe-
I memekte, sıkışınca da, Başbakanı ve bakanları ağzın-
I dan, - dikkatinizi buraya çekmek istiyorum - «Biz gü-
I rültüye paibuç bırakmayız» diyebilecek kadar sorum-
I lulüktan uzaklaşabilmekte; dalha da kötüsü, düpedüz 
I Türk sendikacılığını ve işçi hareketini kışkırtabilmek -
I tedir. Türk tarihi ve toplum yaşamı, sendikacılığı, 
I emekli kesimi ile bu denli zıtlaşabilmiş bir iktidarı 
I henüz görmemiştir. Bu beyan, uydu aracılığı ile Tür-
I kiye'ye nakledilmiştir: «Biz kuru gürültüye pabuç bı-
I rakmayız...» (SHP sıralarından alkışlar) Allah şifalar 
I versin ama, bu söylenecek laf değil. 
I Türk sendikacılığının dünü ve bugünü için bir şey 
I söylemek istemiyorum. Maalesef, Türk sendikacılığı 
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bugün, 1961 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile aldığı 
Batılı anlamdaki bütün demokratik hak ve özgürlükle
rini çok büyük ölçüde yitirmiştir. Yani, demin Sayın 
Bakanın ifade buyurdukları gibi, 12 Eylül öncesinin 
faturası, yanlış yere, 12 Eylül öncesindeki olaylarda 
hiçbir suitaksiri olmayan Türk-İş camiasına çıkarıl
mıştır; bugün o ödemektedir faturayı. 

Sadece Anayasa metninde kalan ve realize edile
meyen demokratik sosyal hukuk devleti ilkelerinin 
- Bu parlamento açılalı üçbuçuk yıl olmuş, dördüncü 
yılı sürdürmekteyiz - hangi birini yaşama aktardık? 
Ben hatırlamıyorum böyle bir olay. Yeni yasalarla 
- ayrıntıya girmek istemiyorum, çok uzun sürecektir -
2821, 2822, 1475, 440 ve mümasil kanunlarla, bütün 
kazanılmış haklar törpülenmiştir, geri alınmıştır. İşte 
bu nedenledir ki, Türk işçisinin ve onu temsil eden 
kuruluşların çilesi yedi yıldır devam etmektedir. 

Şimdi, değerli arkadaşım söylesin; ANAP iktidarı
nın, hükümetinin, bakanlarının, milletvekillerinin - ar
kadaşlar alınmasın - emek ve emekçiler karşısındaki 
tavırlarını her gün burada görüyoruz. Meclis açılalı 
üçbuçuk yıl olmuştur, partimiz milletvekilleri, özellikle 
sendikacı, işçi kökenli milletvekilleri, 40 adet kanun 
teklifi sunmuşlardır; ama ilgili komisyonlarda - seve
riz, sayarız, arkadaşlarımızdır - bir tanesi bile ele alın
mamıştır. Ama geçen gün Sağlık Hizmetleri Temel 
Kanunu Tasarısı - arazi vitesine takılmış - 15 dakika
da geçiverdi gitti. Bizim kanun tekliflerimiz üçbuçuk 
yıldır... 

BURHAN KARA (Giresun) — İki günde çıktı; 
insaf! 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MUS
TAFA KALEMLİ (Kütahya) — tki gün görüşüldü. 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Sayın 
Bakanım, oradaydık; hayırlı olsun dedik. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MUS
TAFA KALEMLİ (Kütahya) — İki gün görüşüldü, 
siz son maddelere yetiştiniz. 

FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Peki, 
Özür dilerim; iki günde çıktı. 

İşçi sendikaları ile hükümet arasında büyük bir 
kopukluk vardır, bu çok zararlı bir olgudur, geçmişte 
böyle bir olay görülmemiştir. 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa) — Her dö
nemde vardı. 

FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Yoktu 
efendim; biz yaşadık, siz hatırlamazsınız onları. Biz o 
zaman sendikacıydık. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuşma
yalım. 
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Devam edin Saym öğünç. 
FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Sayın 

Bakan, «Biz bunların hepsini toparlayacağız, düzelte
ceğiz» diyorlar! 

Ben aksini söyleyeceğim. Bakınız, Kamu Toplu Söz
leşmeleri Koordinasyon Kuruluymuş... Serbest toplu 
pazarlık sistemi ve özgür sendikacılığı dinamitleyen 
bir kuruluştur bu. Serbest toplu pazarlığın olduğu yer
de, koordinasyon kurulunun işi nedir? Kamu İşve
ren Sendikaları hangi gerekçe ile kurulmuştur? 

Daha başka hazırlıklar var; Sayın Bakan belki 
ıttıla kesp etmediler bu olaya, Grev ve Lokavt Tüzüğü 
çıktı, biraz daha gayret ederseniz, yakında sendika 
'başkanlarının yanına birer de hükümet komiseri gön
dereceksiniz. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) Lütfen o tüzüğü okuyunuz! 

Sendikalar denetim tüzüğü çıkacak, hazırlanıyor; 
okuduk. Efendim, sendika «Ölen bir üyesine çelenk 
gönderdi» diye, bunu muaheze ediyorlar veyahut mev
kii muameleye koyuyorlar; buna benzer olaylar. 

Sözleşmeli personel darbesi - bence darbedir bu -
bütün çalışan kesimi tedirgin etmiştir. Sözleşmeli per
sonel ne demektir arkadaşlar? 

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu hayırlı olsun; an
cak, benim orada bir endişem var, burada açıklamak 
mecburiyetindeyim; SSK camiasında çalışan persone
lin statüsü ne olacaktır? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MUS
TAFA KALEMLİ (Kütahya) — Hiç ilgisi yok, Sayın 
Öğünç. 

FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Bilmi
yorum; yoksa, Allah razı olsun. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MUS
TAFA KALEMLİ (Kütahya) — Açıkça bunu beyan 
ettik; ezbere konuşmayın! 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Efen
dim bazı yeni gelişmeler vardır; KİT'lerin özelleşti
rilmesi gibi; biz buna da karşı bulunuyoruz, gücümüz 
yettiğince tabiî. 

Çalışma yaşamını düzenleyen mevzuatın keşme
keşi ve kodifikasyonu: Çalışma mevzuatını inceleyen 
bir zatın çok kuvvetli bir gözlük alması gerekmekte
dir. O kadar çok değişikliklere uğramıştır ki, içinden 
çıkmak mümkün değildir. Değişiklikler, esas kanun
lardan daha kalabalık bir hale gelmiştir. Aynı olay, 
sosyal sigortalar mevzuatı için de geçerlidir. 

Biraz süratlendiriyorum; istihdam anarşisi ve so
nuçları : İstihdam sorunu, Türkiye'de bir anarşi için-
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dedir. İşte, sözleşmeli personel, toplusözleşmeli perso
nel, memurların statüsü bir keşmekeş içinde gitmek
tedir. 

Gelir dağılımının asgarî bir eksikliğinden söz etme
mek mümkün mü Türkiye'de? Enflasyon ve pahalı
lığı inkâr edebilir misiniz arkadaşlar? 

İşsizlik en büyük felaket; bizim araştırmalarımıza 
göre, 4,5 milyona tırmanıyor, Devlet İstatistik Ensti
tüsü ve diğer ilgili kamu kuruluşlarının verilerine göre. 
Geçmişte anarşinin kökeninde işsizliğin büyük rolü 
olduğunu unutmamalıyız. Bir genç, liseden mezun ol
muş, iş bulamıyor; iş bulamayınca evlenemiyor, en 
sonunda düdüklü tencere gibi patlıyor. Bu olay bu
gün de geçerlidir. 

Sayın Bakana tekrar hatırlatıyorum: İşten çıkar
malar, sahipsiz işçiler, asgarî ücret rezaleti (32 bin lira); 
yavru vatan Kıbrıs'ta 96 bin lira oldu asgarî ücret, bi
zim yardım ettiğimiz memlekette. 

Milyarlık işçi alacakları var, toplusözleşmelerden, 
teşvik ikramiyelerinden doğan; bunların hâlâ öden
meyen bölümleri mevcuttur arkadaşlar. 

Daha hazini, benim güneyli arkadaşlarım, özellikle 
Adana milletvekili arkadaşlarım, İçel milletveküi ar
kadaşlarım benden çok daha iyi bilir; tarım ve orman 
işçilerinin trajedyası... Taş Devrini yaşıyor insanlar 
orada, Bunları getirdik, bu kanun tekliflerimizin hep
si yukarıda bekliyor... 

Korumasız ve güvencesiz - yani 854 sayılı Deniz 
İş Kanunu kapsamı dışında kalan - deniz emekçileri 
ve diğer emekçiler... 

BAŞKAN — 3 dakikanız var Sayın öğünç. 
FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Bitiri

yorum Sayın Başkan. Sizi kızdırmamaya çalışacağım 
efendim. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Kadın 

işçilerin sorunları, çocuk işçilerin dramı... Şöyle İstan
bul'a bir uzanın, otomobil tamir atölyelerinde çalı
şan sübyanların durumunu inceleyin; bunların hiçbir 
güvencesi yok, biliyorsunuz. 

Yurt dışındaki işçilerin dramı... Sanırım dün ak
şam, televizyonda seyrettik. 

. Sosyoekonomik kökenli ahlaksal çöküntü; bundan 
neyi kastettiğimi sanıyorum anlatabiliyorum... 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Ben anlayama
dım. 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Bir 
Larus gönderirim sayın arkadaşım. 

Sosyoekonomik kökenli intiharlar; bunların hepsi 
'birer gerçek değil mi arkadaşlarım? 

Sendika ve işçi hakları karşısında Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanlığının tutumu : Geçen sefer Sa
yın Bakan «romantik ve platonik» deyimime kızdı ama, 
onda biraz gerçek payı var. Bakan, sanıyorum iyi 
niyetle bir şeyler yapmaya çalışıyor; ama, bir keha
net değildir... 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Özal'ı aşa
maz o; mümkün değil. 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — O bü
yük başkan geçit vermezse, hiçbir başarıya ulaşama
yacaktır. Burada söylüyoruz bunu, konuşuruz gelince. 

Bölige çalışma müdürlüklerinin çalışmalarının ye
terli olmadığını söyleyebiliriz. Çalışma yaşamının de
netimimde, aksaklıklar, noksanlıklar vardır; klasik bir 
sorun bu. İş ve İşçi Bulma Kurumu, bilmiyorum, şu 
anda hangi kapasitede çalışıyor? 

Bir de üzerinde ısrarla durmak istediğim bir olay 
var: Sanıyorum bakanlık da bu işin üzerine eğilmiş
tir, Sosyal Sigortalar Kurumunun 140 milyarlık prim 
alacakları. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — 
160 oldu, 160. 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Efen
dim, işte biz, 160 milyarlık birikimimizi işveren kesi
mine hediye edersek, işçi emeklileri, bir elli sene daha 
sürünmeye mahkûm kalacaklardır. O 160 milyarlık 
ölü para, Sosyal Sigortaların yatırımlarına yöneltil-
seydi, bir 160 milyar daha getirebilirdi. Bunları biz 
söyleyecek değiliz. 

AYHAN FIRAT (Malatya) - - Şirket kurtarma... 
SALIM EREL (Konya) — Aynı işlemi özel şir

ketler yapıyor. 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Beş yıl uzadı o iş. 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Batık şirketler yapıyor. 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) Hemen 
söyleyeyim, arkadaşlarım kızmasınlar, şu üçbuçuk yıl
lık süre, parlamentoda, işçiler, bir başka deyimle, 
emekçiler için, cömertçe harcanmış, yitirilmiş yıllar ol
muştur. Burada çok şeyler yapabilirdik. Muhalefet 
partilerinden ziyade - hiçbir kötü niyetle söylemiyo
rum - ANAP milletvekili arkadaşlarımızın biraz daha 
duyarlı, emekçi kesime biraz daha anlamlı yaklaşma
ları sonucunda, bunların hepsini beraberce çözümle
yebilirdik; maalesef olmadı; ama bunun dışında, hü
kümet, bakanların büyük çoğunluğu, işverenlerin, ser
maye kesiminin, şirket ve banka kurtarmaların yanın
da oldular. Bunları gazetelerden okuyoruz, 
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Ben sözlerimi çok uzatabilirim. Yakında yeni bir 
görüşmede buluşacağız sizinle. Bir düşünürün sözü 
var: «İktidarın gözü kördür» der. Bu özdeyişi iktidar 
milletvekili arkadaşlarıma hatırlatmak ve şöyle söy
lemek istiyorum: İktidar, sevimli, anlayışlı, adil, öz
verili ve genelde tarafsız olmalıdır. 

Önergeyi destekliyoruz. 
Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlar, teşekkür ede

rim. (SHP ve DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öğünç. 
Anavatan Grubu adına, Sayın Burhan Kara. 

(ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA BURHAN KÂRA 

(Giresun) — Sayın 'Başkan, sayın üyeler; İçel Millet
vekili Sayın Edip özgenç ve 20 arkadaşının, işçi hak
larına getirilen kısıtlamaların neler olduğu sorun
lar ve bu hususta alınacak tedbirler konusunda bir 
genel görüşme açılması hakkındaki önergesi üze
rinde, Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini arz 
etmeye çalışacağım. Bu vesile ile yüce Meclise say
gılar sunarım. 

Anavatan Partisi ve hükümetimizin, çalışma 
hayatıyla ilgili görüşü, Anayasamızın 49 uncu mad
desinde belirtilen, «Çalışma, herkesin hakkı ve öde
vidir. Devlet, işçi - işveren ilişkilerinde çalışma ba
rışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu ted
birler alır» ifadesi doğrultusundadır. 

Çalışma hayatının adil, istikrarlı bir sistem için
de yürütülmesi, toplumun sosyal ve iktisadî geliş
mesinin ölçüsü ve teminatıdır. İşçi ve işverenin aynı 
gaye ile çalışması, karşılıklı hak ve görevlerinin 
adil esaslara bağlanması, mücadele ve kavga yerine, 
meseleleri görüşerek anlaşma yolunun tercih edil
mesi hedef olmalıdır Bu, hedef istikametinde gayret 
gösterildiği takdirde, vatanperver ve sağduyulu işçi 
ve işverenimizin, iş barışının ve çalışma hayatının 
tesisi ve idamesinde ve dolayısıyla sosyal ve iktisadî 
gelişmemizde de en doğru yolu seçmiş olacaklarına 
inanıyoruz. 

Anavatan Partisi olarak, sendikacılığın, toplum
sal yapıda bir sosyal denge ve kontrol aracı olarak 
çok önemli katkıları olduğunu; sendika kurma, toplu 
sözleşme, grev ve lokavt haklarını da, hür demokratik 
nizamda çalışma hayatını düzenleyen temel unsurlar 
olarak görüyoruz. Sosyal adalet anlayışımızın esasın
da da, eşit işe eşit ücret prensibi yatmaktadır. Sos
yal güvenlik ve sosyal yardım politikamız, çalışma
mayı teşvik edici değil, muhtaçların korunmalarına 

ve gelişmelerine; bunları hem kendilerine, hem de 
topluma yararlı hale getirmeye yönelik olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, genel görüşme isteğin
de, üzerinde konuşulması gereken bir konu varsa, 
bunun hükümetimizin göreve başladığı üç yıllık 
icraat dönemi üzerinde olması lazımdır. Yoksa, 
önergede yer aldığı üzere, altı yıllık icraat ve faa
liyetin dökümü ve sonuçlarından ANAP iktidarım 
sorumlu tutmanın mantık ile bağdaşmayacağı açık
tır. 

ANAP İktidarı, göreve başladığı dönemde, ilk 
icraat olarak, kalkman ve büyüyen Türkiye'de ça
lışan ve çalıştıranlar arasındaki ilişkilerin düzenlen
mesi ve çalışma ve sosyal güvenlik konularının bir 
bakanlığın sorumluluğunda toplanmasının temini ba
kımından, iki ayrı bakanlığı birleştirerek, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını kurmuştur. 

Yine, askıya alınmış olan çalışma hayatıyla ilgili 
kanunlar, ANAP iktidarı döneminde yürürlüğe gir
miş ve uygulamasına da başlanmıştır. 

Çalışma hayatının en önemli konusunu teşkil 
eden sendikaların, toplu iş sözleşmeleri yapabilmek 
üzere yetki alma hususu, yeni kanunî düzenleme
ler ışığında ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığının üstün gayretleri sonucunda, sıhhatli bir şe
kilde düzenlenmiştir. Bir gayretlerin sonucunda, on-
binlerce işçinin toplu iş sözleşmesi yapabilmesi im
kânı da temin edilmiştir. 

Yeni kanunların işçi haklarım korumadığı ko
nusunda belirli çevrelerce kamuoyunda yaratılmak 
istenen menfi görüşün doğruluk derecesinin bulun
madığı, bu görüşlerin tamamen siyasî gayelere yö
nelik olduğu; üç yıl içinde bakanlıkta ilan edilen 6 
istatistik! bilgi ve verilen yetkiler ile, sonuç olarak 
imzalanan toplu iş sözleşmeleri dolayısıyla sağlanan 
hak ve menfaatlerle de ortaya çıkmıştır. 

Anavatan Partisi iktidarı döneminde, 2 298 684 
işçiyi kapsayan, 30 426 işletme ve işyeri seviyesinde 
olmak üzere toplam 9 456 yetki yazısı gönderilmiş;. 
2 065 684 işçiyi kapsayan 30 426 işletme ve işyeri 
seviyesinde 8 740 yetki belgesi verilmiş; 1 081 864 
İşçiyi kapsayan 27 252 işletme ve işyerinde ve işyeri 
düzeyinde 5 780 toplu iş sözleşmesi aktedilmiştir. 
1 Ocak 1984 - 1 Kasım 1986 tarihleri arasında, 
5 520 işçiyi kapsayan 47 işyerinde 42 grev yapıl
mış olup, buna karşılık, aynı dönemde, 184 işçiyi 
kapsayan - sadece 3 işyerinde - lokavt uygulaması
na gidilmiştir. 
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Kamuoyuna da intikal eden bu rakamlar ve olay
lar göstermektedir ki, sendikal hak ve menlaatların 
kısıtlandığı, kaldırıldığı iddialarına karşılık, yürür
lükteki kanunlar çerçevesinde, toplu iş sözleşmesi de, 
grev de, lokavt da yapılabilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, her yasal düzenlemenin bazı 
boşlukları taşıması, uygulamada bazı problemler ya
ratması kaçınılmazdır. 1982 Anayasasıyla kabul edi
len çalışma hayatıyla ilgili kanunların da, tüm prob
lemleri hemen çözmesi mümkün olmamaktadır. Bu 
gaye ile, 1986 yılı içinde Anavatan Grubu ve Hü
kümetinin gayretiyle, 2822 sayılı Toplu İş Sözleş
mesi, Grev ve Lokavt Kanunundaki uygulamadan 
doğan aksaklıkların giderilmesi için 3299 sayılı Ya
sa kabul edilerek, toplu iş sözleşmesi yapılması, ta
rafların itiraz şekli, yetki belgesi, görüşme çağrısı, 
arabulucu tayini gibi hususlar yeniden düzenlenmiş
tir. Yine 1987 şubat ayma kadar, Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanlığınca, çalışma hayatıyla ilgili 
kanunlarda yapılabilecek değişiklikler hakkında iş
çi konfederasyonlarının, işveren ve bu > konu
da uzman kişilerin görüşleri istenmiştir. Sonuç
lar belli bir noktadan sonra yüce Meclise intikal 
ettirilerek, ülkemiz ve çalışma hayatımız için en 
hayırlı kararları yine yüce Meclisin çatısı altında hep 
beraber alacağız. 

Sayın milletvekilleri, Anavatan Partisi ve Hükü
meti olarak, çalışmalarımızın hak ve menfaatlarmı, 
politika malzemesi olarak düşünmüyoruz. En doğ
rusunu, en iyisini, ülkemizin bütünlüğü, birliği ve 
geleceği için yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda ka
rarlı ve azimliyiz. 

ANAP iktidarı döneminde sosyal güvenlik ko
nusunda da birçok önemli adımlar atılmıştır. Bağ-
Kur'luların sağlık sigortası, tarım sigortası, yurt dı
şındaki işçilerimizin 'borçlanmaları, sigortalı kadın
ların ölümleri halinde dul eşlerine aylık bağlanması, 
köylerde yapılan evlerden ölçümleme ile sigorta prim 
tahsilatlarının kaldırılması, işçi emeklilerine aylıkları 
kesilmeksizin çalışma imkânlarının sağlanması, yaş
lılık aylığında zamanaşımı uygulanmalarının kaldırıl
ması, memur emeklileriyle işçi emeklileri arasındaki 
farkın giderilmesine çalışılması ve bunun gibi bir
çok sosyal haklar, ANAP iktidarı döneminde ger
çekleşmiştir. Yapılan bu çalışmalar, çıkarılan bu ka
nunlar ortada iken, «Sosyal güvenlikte geriye gidiş 
var» demek, insafla 'bağdaşmayacaktır. 

Sayın milİAtvpikillerL calısmıaria ladalftf ıksıVü&in 
ortadan kaldırılmasıyla gerçekleşir. Bu gayeye var-

I mak için istihdam yaratıcı, yatırımların gerçekleş-
I mesi, çalışanların sosyal güvenlik kanadı altına alın-
I ması, iş güvenliği ve işçi sağlığının korunması gerek-
I inektedir. Şunu açıklıkla ifade ediyoruz ki, biz 
I ANAP Grubu ve ANAP Hükümeti olarak bu gö-
I revimizi eksiksiz yapıyoruz ve yapmaya da devam 
I edeceğiz. 

I Hükümetimizin yatırım programlarını, kalkınma 
I planlarını okumaya fırsat bulamayan arkadaşları-
I mız, dilerlerse günlük gazetelerin ekonomi sayfa-
I larını ıtakip etsinler, hükümetin yatırımlarını ve 
I icraatını dahi iyi öğrenmek fırsatını bulmuş olurlar. 

Beyler, çimento ithal ediyoruz; demek ki bu ül
kede mevcut çimento fabrikaları, ülke içi tüketimi 
karşılayamıyor. Düne kadar bu işletmeler yüzde 50 
kapasite ile çalışıyorlardı; bugün yüzde 100 kapa
site ile çalışıyor yine yetiştiremiyor. Gerçeği gö
relim; demek ki bu ülkede yatırımlar hızla ilerliyor, 

I istihdam artıyor; Türkiye artık, büyüyor, gelişiyor. 
Bunları kimse görmemezlikten gelemez. 

İstihdam konusunda ayrıca 27 Haziran 1985 
gün ve 1985/11 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle, dev
let bakam başkanlığında, istihdam meselelerine çö
züm yolları bulunması ve gerekli koordinasyonun 
sağlanması maksadıyla, İstihdamı Geliştirme Yük-

I sek Koordinasyon Kurulunun teşekkülü, iktidarın 
bu işe ne kadar tutarlı baktığını da göstermektedir. 

Sayın milletvekilleri, mevcut kanunlar hazırlanır
ken, 12 Eylül önceside dikkate alınarak disipline 
edilmiş bir uygulama söz konusudur. Görüşmeler, 
serbest toplu pazarlık sistemi içerisinde sürdürül-

I inektedir. Toplu iş sözleşmelerinin uyuşmazlıkla so
nuçlanmaları halinde, grev uygulamasına da gidil
mektedir; hükümetin buna hiçbir müdahalesi de ol-

I mamıştır. 
Eğer, Sayın özgenç ve arkadaşlarının önergesin

de belirtilen «İktidar değişikliğinin yanı sıra ve onun 
ötesinde asıl bir zihniyet değişikliğini gerçekleştir
mek gerekir» cümleleriyle, grev uygulamalarıyla iş
yerlerini tahrip etmek; ideolojik kavgalar için, elleri 
nasırlaşmış Türk işçisini kullanmak; E-5 Karayolu
nu kesmek; Türkiye ekonomisini felce uğratmak 
.için şalter indirmek veya kızıl bayraklar altında 
1 Mayıs gösterileri hayal ediliyorsa, Türk Milletinin, 
Türk Devletinin ve ANAP iktidarının buna fırsat 
vermeyeceğini hepinizin bilmesi lazımdır. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

I Hürriyetler, herkesin, her istediğini yapması veya 
) yaptırması u^.«u * *M J : , P ı S e r TOrk i ş ç M n e > ^ ^ 
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çalışanına yeni imkânlar tanınmasını arzu ediyor
sanız, somut önerilerle gelirsiniz, hep beraber çö
züm yollarını ararız. 

Sayın milletvekilleri, demin DSP sözcüsünün 
ifade ettiği gibi, sosyal yardım fonunda partizan
ca kullanmaya ait herhangi bir deliliniz varsa, 
getirirsiniz, üzerinde dikkatle çalışır, suçlulara da 
gerekli cezayı Türk adaleti önünde verdiririz. Biz 
bu devletin kaymakamına da, valisine de güveniyo
ruz, sonuna kadar da güveneceğiz; doğruyu yapa
caklarına da inanıyoruz. 

Yine, Sayın Bakanımın, mevzuat düzeltilmesi 
müjdesine, muhalefetin memnun olacağını da zan
netmiyoruz. Çünkü, mevzuatın düzeltilmesiyle, 
muhalefetin elinde de önemli bir malzemesinin alın
mış olacağı da aşikârdır. 

MASAN ALTAY (Samsun) — Sizin her tarafı
nız malzeme, kendinizi düzeltin. 

BURHAN KARA (Devamla) — Önce sen ken
dini düzelt. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuş
mayınız. 

BURHAN KARA (Devamla) — Yine, Sayın 
Özgenç ve arkadaşlarının önergesinde, hükümetin, 
yabancı sermayeyi çekebilmek için Türkiye'nin 
ucuz işçi cenneti olduğunu savunduğu iddialarına 
gelince: Yabancı sermaye yatırımlarının teşvik edü-
rnesi için, yüce Meclisin kabul ettiği beşinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planı hedefleri doğrultusunda de
vam edilerek, önemli bir istihdam potansiyeli teşkil 
eden serbest bölgelerin kurulması gerçekleştirilmiş
tir. Sayın özgenç ve arkadaşlarının, Serbest Bölgeler 
Tüzüğünü iyi tetkik etmeleri halinde Türkiye'nin, 
yabancı sermaye temsilcilerine, ucuz işçilik cenneti 
gibi gösterilmediğini de iyi öğrenmiş olacaklardır. 

Sayın milletvekilleri, ANAP Grubu ve Hükümeti 
çalışma barışının, 12 Eylül öncesi olduğu gibi sınıf 
kavgasına dayanılarak değil, işbölümü ve işbirliği 
şuuruna dayalı olarak ve uyuşmazlıkların diyalogla 
ve barışçı yallardan çözümüyle başarılacağına inan
maktadır. Şurası kesin olarak bilinmelidir ki, Tür
kiye büyümekte ve güçlenmektedir; Türkiye güçlen
dikçe de refah seviyesi artacaktır. Medeniyetçilik sa
vaşını yapanlar, Büyük Atatürk'ün çizdiği yoldan, 
çağdaş uygarlık düzeyine bir inanç ve azim birliği 
içinde yürümektedirler. Sosyal politikamız, ülkemi
zin gerçekleri ve milletlerarası çalışma ilkeleridir. 
Bu politikanın kaynağında, demokratik parlamenter 
nizama inanç, cumhuriyete saygı, milliyetçiliği bir 

karakter halinde benimsemeyle birlikte, insan sev
gisi vardır., 

Modern hukuk devletini yaratma ve yaşatmada 
kararlı olan iktidarımız, cumhuriyetimizin enginliği 
içinde, sosyal refahı, bilim ve aklın kurallarıyla pe
kiştirmeye çalışmaktadır. Gururla söylüyorum ki, 
yüce milletimizin yüksek kabiliyeti ve medenî yete
neği sayesinde, refah devletini temin edecek hedef
lerin çoğuna varılmıştır. Hükümeti, işçisi, işvereni, 
gerçekleri gören sendikacısıyla, gelişen,'büyüyen Tür
kiye, vatan sathında bir abide gibi yükselmektedir. 
Önümüzde mamur ve müreffeh bir Türkiye vardır; 
kendisini seven ve ona gönül verenlerin omuzların
da medenî milletler seviyesine doğru yürümektedir. 

Bu sebeple, boş hayaller peşinde koşanların 
umutları artık yok olmuştur. Anavatan Partisi, mil
liyetçi ve muhafazakâr düşüncenin temsilcisi olarak, 
hak yolunda, hakikat yolunda Türk Milletine ve 
Türk işçisine hizmete devam edecektir. 

Yukarıda belirttiğim bu gerçekler karşısında, bu 
önerge, kabul edilse bile, herhangi bir soruna çözüm 
bulamayacağı gibi, Meclisimizin gündeminde bulu
nan önemli kanun tasarı ve teklifleri için ayıracağı 
zamanı da heba edeceği kanaatindeyiz. Meclisimizin 
•'halledeceği daha önemli kanun teklif ve tasarıları 
oHduğunu zannediyoruz., Bu araştetma içlin ayıraca
ğımız zamanı, gelecek bu tasarıların kanunlaşması 
için harcarsak, milletimize, işçimize ve işverenimize 
daha hayırlı hizmetler sunacağımız kanaatindeyiz. 

CEMAL ÖZDBMİR (Tokat) — Siz kabul edin 
de; biz gece gündüz çalışırız. 

BURHAN KARA (Devamla) — Gördük, gör
dük... 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Kara. 
BURHAN KARA (Devamla) — Bu sebeple, 

grubumuz, araştırma önergesine ret oyu verecektir. 
Konuşmamı bitirirken, yüce Meclise saygılar 

sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kara. 
Önergede imzası bulunan arkadaşlar adına, Sayın 

Sururi Baykal, buyurun efendim. * 
SURURt BAYKAL (Ankara) — Sayın Başkan, 

değerli milleüveküleri; demlin yaptığı konuşma ile, ça
lışma yaşamım düzenleyen yasaların uygun olduğunu 
söyleyen sayın ANAP sözcüsüyle, TİSK'in beyanları 
arasında tam bir uygunluk bulunduğunu müşahede et
mişsinizdir. (SHP sıralarından alkışlar) İşçileri sö
mürmenin azim ve kararlüığından bir adım geriye gi
dilemeyeceğini bu konuşma ile bir kez daha dinlemiş 
olduk. 
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Bahsettikleri, «asıl zihniyet değişikliği ve kızıl bay
rak hayal edilmesi» meselesine gelince : Sayın ko
nuşmacı! Grubunuzu tamamen itham etömliyorum; 
ama şahsınız için söylüyorum ! O, belki sizin hayali
niz ve talihsiz 'bu beyanınızı da size iade ediyorum. 

BURHAN KARA (Giresun) — önergedeki cüm
leler, bey efendi; konuşulanları öğren! 

ıBAŞKAN — Sayın Baykal, size ait bir şey yok 
orada efendim, umumî bir konuşma idi. Siz lütfen ko
nuşmanızı yapın. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Muhatap olma 
sen. 

PERTEV AŞÇIOÖLU (Zonguldak) — Yarası 
olan gocunur. 

SURURİ BAYKAL (Devamla) — Bizim hayall
imiz, bizim bayrağımız, şanlı Türk Bayrağıdır. Zihni
yetimiz, işçilerin sömürülmesine (karşıdır. Biz, vatan, 
toprak satanların zihniyetini btiliriz; hiz, sahte milli
yetçileri tanırız. Toprak satıp, hangi topraklarda bay
rak; dalgalandıracaksınız, onu da merak ederiz:. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

Bir sayın grup sözcüsünün beyanına karşın... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 
Başkan, böyle konuşmasına nasıl müsaade ediyorsu
nuz? 

BAŞKAN — Sayın Saykal, lütfen efendim... 
AHMET EKİCİ (Kütahya) — Müphem kalan 

noktalar var Sayın Başkan. 
SURURİ BAYKAL (Devamla) — Bir sayın grup 

sözcüsünün beyanına karşın, Türk - işin eylem kara
rının yasal tartışma konusu yapılabileceğini sanmıyo
ruz; haklı buluyor ve yürekten destekliyoruz. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Yuka
rıda bak, yukarıda bak. 

SURURİ BAYKAL (Devamla) — Bakmaya şe
ref duyarım. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
SURURİ BAYKAL (Devamla) — Yulardır Türk 

işçii hareketine hizmet etmiş, halka hizmet etmiş o 
insanlara saygı duyarım. Kim işçinin hizmetindeyse 
ona saygı duyarım. (ANAP sıralarından gürültüler) 

MEHMET ÖZDEMİR (Elazığ) — Patronlara de
ğil, işçiyi sömürenlere değil. İşçinin yanındayız. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — O kadar nankör 
olma! Senin bakman lazım. O, çalışarak geldi oraya. 
Siz bakın, siz... 

BAŞKAN — Lütfert efendim, lütfen... 

SURURİ BAYKAL (Devamla) — Kısıtlamaların, 
gerçek bir ihtiyacın eseri olduğunu söyleyen Sayın 
Taşçıoğlu ile, bu kısıtlamalara karşı olduğunu söy
leyen Sayın Taşçıoğlu; yasaksız rejimden söz eden 
Sayın Taşçıoğlu ile, yasaklara bekçilik eden Sayın 
Taşçıoğlu aynı insandır ve yerinde taş gibi durmak
tadır. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) «Türkiye' 
de, çalışma hayatında iyileşme ve demokrasi vardır, 
ILO toplantısına başımız dik gideceğiz» diyen Sayın 
Taşçıoğlu, yine aynı Sayın Taşçıoğlu'dur. Beyanliarı 
kimseyi ikna etmeye, kandırmaya yetmese de, hepimizi 
katıla katıla güldürmeye yeetrli olmuştur. (SHP sıra
larından alkışlar) Ama, itiraf edelim ki, rolüne kon
santrasyonu yüksektir, tamdır. 

Değerli milletvekilleri, etkili grev yapılamamasın
da huzur ve sükûn bulan bir bakanın ardından, Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına getirilen Sayın 
Taşçıoğlu, işçileri ve onların temsilcilerini korumakla 
ödevli Çalışma Bakanlığı gibi bir bakanlığın başında 
bulunduğunu unutarak, sendikacı kafası koparma öz
lemini açıklamasından sonra... 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — 
Geçti o, geçti. Gerçek değil. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — O geçmez, yüz 
sene sonra da hatırlarsınız. 

SURURİ BAYKAL (Devamla) — ...TLO ilkeleri 
doğrultusunda ve uluslararası taahhüdümüzün gereği 
olarak, Asgarî Ücret Komisyonunun toplanarak, ta
raflar arasında pazarlık sonunda asgarî ücreti belirle
me çalışmalarını koyun pazarlığına benzetmesi, (DSP 
ve SHP sıralarından alkışlar) demokrasi kurum ve 
kavramlarından ve bakanlığın ilgi alanı içindeki ilke
lerden ne denli uzak olduğunu ve işçilere bakış açı
sını sergilemektedir. 

Emek için çaba verenlerin kafasını istemek, kafa 
avcılarına özenmek, işçileri koyuna benzetmek baka
na yakışmaz, uygarlığa yakışmaz, çağımıza yakışmaz. 
(DSP ve SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar; 
ANAP sıralarından gürültüler) 

ÇALİŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — 
Nereden çıkardın bunu? 

SURURİ BAYKAL (Devamla) — Asgarî ücreti 
katsayıya bağlama isteklerinin; sözleşmeli personel 
çalıştırma, taşeron ve işçi simsarları aracılığıyla sen
dikasız işçi çalıştırma, kapsam dışı personel uygula
ması gibi çeşitli şekillerde ortaya çıkan sendika dış-
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lama, sendikacılığı baltalama özlem ve planlarının bir 
parçası olduğuna inanıyoruz. 

Bize göre, ILO ilkelerine uygun olarak asgarî üc
ret komisyonu oluşturularak asgarî ücretin belirlen
mesi yönteminden vazgeçilemez. Asgarî ücret, işçinin, 
ailesiyle birlikte insan onuruna yaraşır bir yaşam sür
mesine asgarî düzeyde yeterli bir geçim ücretidir ve 
net olarak hesaplanmalıdır. 

Sayın Taşçıoğlu, bunca yaşına, başına, unvanına 
rağmen «Çok yaşayan değil, çok. gezen bilir» atasözü
nü doğrulareasına, 27 Şubat 1987 günü Zonguldak'ta 
kömürün kara gerçeğiyle - nihayet - taşınarak, «Ma-
dbn %Tj1jeırintin aMılkılart para, «on zierrösine kadar he
lal paradır» diyor; sanki aksini iddia eden var gibi, 
sanki emeklerinin gerçek karşılığını almadıklarını bil
miyor gibi ve sanki işçilerin ücretlerini hak edip etme
dikleri gündemdeymiş gibi. 

Sayın Taşçıoğlu'nun esas üzerinde durması icap 
eden, maden işçilerinin aldıkları paranın helal olma
sından çok, çalışanları sömürenlerin devleti soyanla
rın, hayalî ihracat yapanların, hileli iflas yaratanla
rın paralarının ne ölçüde helal olduğudur. (DSP ve 
SHP sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

MEHMET ÖZDEMİR (Elazığ) — Sendika ağa
larını ve işçiyi sömürenleri, onların paralarıyla Avru
pa'da gezenleri ve vatan hainlerini de söyle. 

SURURt BAYKAL (Devamla) — Bu gerçekleri, 
yerin 410 metre derinliğinde, ekmeğine kömürün ka
rasını katık yapan işçilerin helal ve eksik ücretlerini 
gündeme getirerek unutturamaz. Sayın Taşçıoğlu, ey
lem kararı alan işçileri kınayacağına, sabırlarını taş
ma noktasına getiren, sefaletlerine ve feryatlarına ku
lak tıkayan," onları kandıran ve oyalayan zihniyeti kı-
nasa, daha akılcı ve gerçekçi bir yaklaşım içinde olur
du. (ANAP sıralarından gürültüler) Ne yazık ki size 
cevap verebilecek kadar vaktim yok. 

MEHMET ÖZDEMİR (Elazığ) — Vakit değil, 
bilgin yok, bilgin. 

SURURİ BAYKAL (Devamla) — Devlet Bakanı 
Sayın Titiz, «Ne demekse bu güvence?.. Personelin 
işinden memnunsam, sözleşmesini uzatırım; değilsem, 
o personelle çalışmak zorunda mıyım?» diyor. 

Çalışanların mukadderatım, işverenin ve genellikle 
siyasal iktidarın iki dudağı arasında bırakan, güven-
ceyi küçümseyen ve istemeyen bir çalıştırma rejimi
nin, çağdaşlıkla ve uygar devlet adamhğıyla bağdaşır 
yönü yoktur, özgürlüğü, dilediği zaman işçinin işine 
son verme olarak anlayan Sayın Titiz, çalışma ve ya-

[ şama özgürlüğünü bilmezlikten, görmezlikten geliyor. 
(DSP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, çalışma yaşamını çekilmez 
I duruma sokan yasak ve kısıtlamalar yetmiyormuş gi

bi, etkili ve sonuç almaya yeterli olmayan budanmış 
grev bile, işverenlerce, iktidarın destek ve güdümünde 
kırılıyor. 

NETAŞ greviyle ilgili olarak tarafları uzlaştırmak 
I ve uyuşmazlığı kotarmak amacıyla yapılan bir çalış-
I ma olup olmadığı, anlaşmazlık noktalarının neler ol-
j duğu, «Meslek eğitimi» adı altında üretme faaliyetini 

sürdürerek grev kırıcılığı yapanlar hakkında ne gibi 
I işlem yapıldığı yolunda; toplu iş sözleşmesi şartıyla 
I ilgili olarak Ulaştırma Bakanlığınca işçilere elaltından 

haberler salınarak sendika seçme özgürlüklerine yö-
I neiik saldırılar konusunda ne gibi işlemler yapıldığı 

yolundaki sorularımıza Başbakan yerine Sayın Ulaş-
I tırma Bakanının, grev bittikten sonra verdiği yanıtta, 
I «Grev kırıcılığı yapıldığı» Sayın Bakan tarafından da 

kabul ve itiraf edilmektedir. 

I BAŞKAN — Sayın Baykal, lütfen toparlayın efen-
I dim; süreniz doldu. 

SURURİ BAYKAL (Devamla) — İşverenliğin te-
I lefon imalatı bölümünde, 25 öğrenciye telefon ve 
I ahize üretiminin yaptırıldığı, bu amaçla işyerine mal-
I zeme girişi ve işyerinden mal çıkışı yapıldığı, bu du

rumun, Toplu İş Sözleşmesi - Grev Lokavt Yasası-
I nın 43 üncü maddesine aykırı olduğu ve işveren hak-
I kında, anılan kanunun 78 inci maddesine göre işlem 
I yapılabilmesi için Cumhuriyet savcılığına suç duyuru-
I sunda bulunulması gerektiği sonuç ve kanaatine varıl-
I dığı; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul 
I Bölge Müdürlüğünce, Cumhuriyet savcılığına suç du-
I yurusunda bulunulduğu bu yanıtta belirtilmektedir. 
I İşte bir ibret ve utanç belgesi. 

I BAŞKAN — Sayın Baykal, lütfen toparlayın, 
I lütfen efendim... 

SURURİ BAYKAL (Devamla) — Evet Sayın 
I Başkan. 

I . Demokrasiyle, insan hak ve özgürlükleriyle bağ-
I daşmayan hükümler taşıyan Anayasamız, devlet ni-
I teliğinin en başta gelen öğesi olan emekçi kesimin, 
I bırakınız korunmasını, onu, egemen sınıfların tahak-
I kümüne âdeta terk eden ve toplumsal barışı sağlamak-
I tan uzak yasaklar içermektedir. Sendikaların yapısı, 
I örgütlenmesi; sendikalararası ve uluslararası örgüt-
I lenme üzerindeki yasaklar, çalışanların diledikleri ör-
I gütleri özgürce kurabilme ve sendikal çoğunluk ilkesi 
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üzerindeki yasaklar, sendika kurma özgürlüğü üzeri
ne konan yasaklar, seçilme yeterliği üzerine konan 
yasaklar, sendikaların faaliyetleri üzerine konan ya
saklar, sendikanın gelirleri üzerine konan yasaklar, 
sendikaların denetlenmesi yoluyla getirilen kısıntı ve 
yasaklar, grev üzerine konan yasaklar... 

BAŞKAN — Sayın Baykal, lütfen efendim... Bağ
layın efendim. 

SURURt BAYKAL (Devamla) — Bağlıyorum Sa
yın Başkan. 

Bütün bu yasakları kaldıran, yasaklardan değil, 
özgürlükten güç alan, yasakları yasaklayan bir ana
yasaya ulaşmak, vazgeçilmez, başta gelen amaçları
mızdandır. Anayasamıza göre, yasaklar özgürlükler
den fazla, yasaklılar yasaksızlıklardan çoğunlukta. 
Yasaklar üzerine, toplumun huzur, refah ve mutlu
luğu kurulamaz. 

MEHMET ÖZDEMİR (Elazığ) — Anayasayı 
millet kabul etti, sen değil. 

SURURt BAYKAL (Devamla) — Ancak demok
rasi ve özgürlükler üzerine kurulan toplumsal barış 
kalıcı olur. 

Demin Sayın Çahışima Balkanı, «Yüce mMletİmizin 
kabul ettiği Anayasayı değiştirdim» dediler, dinleme
diniz. 

jMEHMET ÖZDEMİR (Elazığ) — Senin burada 
bulunman da Anayasa gereği; unutma! 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... Sayın Öz-
demir lütfen... 

SURURt BAYKAL (Devamla) — Yasakların is
tisna, özgürlüklerin kural olduğu bir anayasal düze
ne ulaşmak istiyoruz. İşçi çıkarmak serbest; ama iş
ten çıkarılan işçinin yargı yoluna başvurması yasak; 
sempati grevi, destek grevi, ani grev, genel grev ya
sak; ama gördünüz ki, grev kırıcılığı serbest; tayin ser
best, sürgün serbest; bu ülkenin insanlarım «sakın
calılar», «sakıncasızlar» diye ayırmak serbest; ama 
açık itham, saıvunma, yargı yolu yasak ve kapalı. 
Serbest bölgeler kurmak, serbest; ama bu serbest böl
gelerde toplu sözleşme ve grev yasak. (DSP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Baykal, lütfen toparlayın. 

SURURt BAYKAL (Devamla) — Bitti Sayın 
Başkan. 

İşkence, rüşvet, hayalî ihracat, şirket kurtarma, 
soygun serbest; ama toplu pazarlık serbest değil. 
Toplu pazarlıktan çok, işverenlerin tek yanlı iradele
rinin işçilere onaylattırılmasından ibaret, emeğin se
faleti üzerine kurulu bir komedi, bir trajedi, serbest. 

Hepinizi serbestçe, saygılarla selamlıyorum efen
dim. (DSP, SHP, DYP, Bağımsızlar sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baykal. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANİ 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — 
Sataşma var Sayın, Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, hangi konuda sataşma 
var efendim? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) - -
Efendim, ismim defalarca zikredilerek, söylemiş ol
duğum sözleri başka istikamete yönlendirdiler. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) 
Sayın Başkan, zabıtları inceletmediniz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, ne

rede sataşma var? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — 
Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Ne biçim Baş
kanlık yapıyorsunuz, bir türlü öğrenemediniz. Hangi 
konuda sataşma olduğunu da söyletmeniz lazım; ama 
bu belli değil ki... 

BAŞKAN — Buyurun efendim, devam edin Sa
yın Bakan. 

Efendim, yalnız size atfedilen sözler üzerine ko
nuşunuz. 

ÇALİŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
— Tamam. 

Efendim, aslında benim böyle tekzibe, hatta ya
ratılmak islenen kavga havalarına ayak uyduracak 
tıynette bir kimse olmadığımı arkadaşlarım bilirler; 
ama bir yanlış anlamayı, bir yanlış tefsiri düzeltip, 
oturacağım, daha fazlasını söylemem mümkün ve 
doğru idi; ama söylemeyeceğim. 

Şimdi, istirham ediyorum, ben, bugüne kadar 
asgarî ücrette takip edilen usulden bahsederken, ko
yun pazarlığı şeklinde fiyatı tespit edilenin işçimiz 
değil, onun asgarî ücreti olduğunu kast ettiğini siz 
de biliyorsunuz; ama allediyonsunuz gallediyorsunuz, 
işçiyi kışkırtabilmek için, bizim iyi münasebetlerimizi 
kötü istikamete sokabilmek için -bunun muhalefet 
vazifesinin de dışına çıktığına işaret edeyim- bu yolu 
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seçiyorsunuz. Söyleyen arkadaşa söylüyorum; ayıp 
©diyorsunuz. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ba'kan. 
Genel görüşme önergesi üzerindeki öngörülmeler 

tamamlanmıştır. Şimdi, genel görüşme açılıp açıkna-

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — istanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 

Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

BAŞKAN — 1 inci sıradaki, İstanbul Milletvekili 
Günseli özkaya'nın sorusu, kendilerinin izinli olma
sı sebebiyle ertelenmiştir. 

2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve öl
düğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/598) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, Diyarbakır Milletvekili 
Kadir Narinin, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Narin?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

3. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narinin, Di
yarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği iddia 
edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/610) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Diyarbakır Milletve
kili Kadir Narin'in, İçişleri Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Narin?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
'Soru ertelenmiştir. 
4. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 

İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

'BAŞKAN — 4 üncü sırada, Tokat Milletvekili 
Enver özcan'ın, Sanayi ve Ticaret Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Özcan?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-

ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

ması hususunu oylarınıza sunacağım: Genel görüşme 
açılmasını kabul edenler.. Genel görüşme açılmasını 
kabul etmeyenler... Genel görüşme açılması kabul 
edilmemiştir. 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmı
na geçiyoruz. 

'BAŞKAN — 5 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'im, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ülker?.. Buradalar. 

Sayın Başbalkan veya cevap verecek sayın ba
kan?.. Ydk. 

ıSoru ertelenmiştir. 

6. —İstanbul Milletvekili İbrahim Urai'in, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, İstanbul Milletvekili 
İbrahim Ural'ın' Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ural?.. Yok. 

Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 
Buradalar. 

Soru sahibi bulunmadığından bir defaya mahsus 
olmak üzere ertelenmiştir. 

7. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'in, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, İçel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın, İçişleri Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Sağlar?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru eritelenrniştir. 

8. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, Tokat Milletvekili 
Enver özcan'ın, Başbakan sorusu vardır. 

Sayın Özcan?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu 
nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yurt 

v dışına giden üst düzey görevlilerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/833) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Erzurum Milletve
kili Hilm'i Nalbaritoğlu'nun, Enerji ve Tabî Kaynak
lar Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Balkan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

10. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (61778) 

BAŞKAN — 10 uncu sıradaki, İstanbul Millet-' 
vekili Günseli özkaya'nın sorusu soru sahibinin izinli 
olması nedeniyle ertelenmiştir. 

11. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Cey
lan'm, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Birliğinin EMAK H. Ş.'ndeki alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

BAŞKAN — 11 inci sırada, Siirt Milletvekili 
Mehmet Abdürrezak Ceylan'ın, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Ceylan?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

12 . _ Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) 

'BAŞKAN — 12 nci sırada, Sinop Milletvekili 
Barış Çan'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Can?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yok. i 
Soru ertelenmiştir. 

13. •— Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te- I 
kirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıl
dığı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Tekirdağ Millet
vekili Salih Alcan'ın, İçişleri Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Alcan?.. Yok. 
Saym Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. I 
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14. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üncrin, Yol-
İş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

BAŞKAN — 14 üncü sıradaki, Kayseri Milletve
kili Mehmet Üner'in sorusu, soru sahibinin izinli 
olması nedeniyle ertelenmiştir. 

15. ı— Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in, yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/800) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Denizli Milletvekili, 
Halil İbrahim Şahin'in, Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Şahin?.. Yok. 

ALÎ RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) — Raporlu 
efendim. 

BAŞKAN — Raporu bize gelmedi efendim. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelen

miştir. 
KADİR NARİN (Diyarbakır) — Raporlu Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Efendim Başkanlığa gelmemiş. 
KADİR NARİN (Diyarbakır) — Efendim, ra

por gelmiş de, şu anda sizde olmayabilir. 
BAŞKAN — Efendim araştırınız; gelmişse, el

bette ki, gereği yapılır. 

16. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırımın, 
Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/876) 

BAŞKAN — 16 ncı sırada, Tunceli Milletvekili 
Ali Rıdvan Yıldırım'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Yıldırım?,. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

17. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, Yİ-
BİTAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/810) 

BAŞKAN — 17 noi sırada, Kırklareli Milleve-
k'ili Erol Ağagil'in, Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Ağagil?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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18. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşi erindeki kemer takma olayına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

BAŞKAN — 18 inci sıradaki, lötanbul Milletve
kili Günseli Özkaya'nın sorusu, soru sahibinin izinli 
olması sebebiyle ertelenmiştir. 

19. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/813) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Hakkâri Millet
vekili Mehmet Sait Erol'un, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Erol?.. Buradalar. 
Sayın Barbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
20. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 

güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/817) 

BAŞKAN — 20 ne i sırada, Hakkâri Milletvekili 
Mehmet Sait Erol'un, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erdi? . Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Ydk. 
Soru ertelenmiştir. 
21. — [İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 

GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sdzlü soru önergesi (6/821) 

'BAŞKAN -— 21 inci sıradaki, İstanbul Milletve
kili Günseli özkaya'nın sorusu, soru sahibinin izinli 
olması sebebiyle ertelenmiştir. 

22. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Onur İşhanında çıkan yangının sebe
bine ve bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

'BAŞKAN — 22 nci sırada, Kahramanmaraş Mil
letvekili Mehmet Turan Bayezt'in, Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Bayezit?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
23. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, be-

. lediyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) 

BAŞKAN — 23 üncü sıradaki, Kayseri Millet
vekili Metımet Üner'in sorusu, soru sahibinin izinli 
olması sebebiyle ertelenmiştir. 

24. — Tekirdağ Milletvekili Salih Akan'in, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/838) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Tekirdağ Milletve
kili Salih Alcan'ıri, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Alcan?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

25. — 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) 

BAŞKAN — 25 iliç'i sırada, Kahramanmaraş 
Milletvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Bayezit?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan yerine cevap verecek sayın ba

kan?.. Buradalar. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından 

sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Soru : 
1. Kahramanmaraş, Afşin İlçesi Arıtaş Kasaba

sı Çatakderesi Göletinin fizibilite ve proje çalışma
ları hangi safhadadır? 

2. Proje tutarı 1986 fiyatları ile ne kadardır? 
3. Afşin İlçesini ziyaretinizde, bu göletin yapı

mı konusunda tarafınızdan söz verilmiş midir? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, affedersiniz efendim, lütfen önergenin 
tarihini de okutur musunuz? Tarih, önergenin aslî 
unsurudur ve okunması gerekir. Lütfen tarihini de 
okutun. 

BAŞKAN — 27 Ekimde gelmiş efendim. 

Evet. Sayın Başbakan adına Tarım Orman ve 
Köy işleri Balkanı Sayın Hüsnü Doğan, buyurunuz 
efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERl BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş'kan, muh
terem milletve'killeri; Kahramanmaraş - Afşin - Arı
taş Çatakderesi Karakütük dere göletiyle ilgili ola
rak 1985 yılında yapılan temel sondaj çalışmaların
dan, maalesef olumlu sonuç alınamamıştır. 

1986 yılı birim fiyatlarına göre, söz konusu te
sisin maliyeti 850 milyon Türk Lirası civarındadır. 
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Arz eder, saygılar sunarım. (ANAP sıralarından I 
alkışlar) I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. \ 
Sayın Bayezit, buyurunuz efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; benim için önemli 
olan, sorunun üçüncü kısmıydı; Sayın Başba'kanm 
Afşin'i ziyaretlerinde, Kahramanmaraş ANAP mil
letvekilleriyle birlikte ve Sayın Başbakan tarafından, 
bu göletin yapılacağı konusunda halka söz verilip 
verilmediği hususuydu. 

Sayın Bakan cevaplandırmadılar; saygı duyuyo
rum. Ben zabıtları, «Sayın Baş'bakan bize söz verdi» 
diyen vatandaşlarıma göndereceğim; hâkim onlar
dır. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

26. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde kaliteli pamuk 
yctiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

BAŞKAN — 26 ncı sıradaki, Kahramanmaraş 
M'illetveikili Mehmet Turan Bayezit'in sorusu, İçtü
züğün 97 nci maddecine göre ertelenmiştir. 

27. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılında 
meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/845) 

BAŞKAN — 27 nci sırada, Zonguldak Milletve
kili Muhteşem Vasıf Yücel'in sorusu, soru sahihinin 
görevli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

28. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Andırın Orman İş
letme Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların 
üretici köylüye ve müteahhitlere tahsisine ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/879) I 

BAŞKAN — 28 inci sırada, Kahramanmaraş Mil
letvekili Mehmet Turan Bayezit'in sorusu, içtüzü
ğün 97 nci maddesine göre ertelenmiş/tir. | 

29. — İstanbul Milletvekili İbrahim Urai'in, te
rör olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve el- j 
çiliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi I 
(6/881) 

BAŞKAN — 29 uncu sırada, İstanbul Milletve
kili İbrahim Ural'ın Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ura!?., Yok. j 
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Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 
Yok. 

Soru ertelenmiştir. 
30. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırımın, 

Kayseri İlinde yapılması düşünülen raylı sistem için 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/883) 

BAŞKAN — 30 uncu sırada, Kayseri Milletve
kili Muzaffer Yıldırım'ın, Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Yıldırım?.. Buradalar. 
Sayın Basjba'kan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
31. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 

Denizli Tavas İlçesi Kızıîcabölük Kasabasındaki Kurs 
ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyonu ile 
ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faaliyetlerine 
ve denetimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/885) 

BAŞKAN — 31 inci sırada, Denizli Milletvekili 
Halil İbrahim Şahin'in, Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Şahin?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
32. — Adana Milletvekili Coşkun Bayramın, ÇU-

KOBÎRLİK Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/886) 

BAŞKAN — 32 nci sırada, Adana Milletvekili 
Coşkun Bayram'ın sorusu, soru sahibiriin izinli ol
ması sebebiyle ertelenmiştir. 

33. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldı-
rır'ın, İstanbul'daki Patrikhane binasının ihyası için 
inşaat izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/902) 

BAŞKAN — 33 üncü sırada, Gaziantep Millet
vekili Feyzullah Yıldırır'ın, Devlet Bakanından soru
su vardır. 

Sayın Yıldırır?.. Yok. 
Sayın Ba'kan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
34 ,— 'Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-

kar'ın, olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 

BAŞKAN — 34 üncü sırada, Diyarbakır Millet
vekili Mahmud Altunakar'ın, Kültür ve Turizm Ba
kanından sorusu vardır. 
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Sayın Altunakar?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
35. •— Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna

kar in, Diyarbakır İlinde turizmin geliştirilmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

BAŞKAN — 35 inci sırada, Diyarbakır Millet
vekili Mahimud Altunakar'ın, Kültür ve Turizm Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Altunakar?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
36. — Sinop Milletvekili Barış Canın, Devlet 

Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görevli 
bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892) 

BAŞKAN — 36 ncı sırad.ı, Sinop Milletvekili 
Barış Çan'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Can?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

37. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır İlinde faaliyet gösteren yabancı bir firmada 
çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 

BAŞKAN — 37 nci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Kadir. Narin'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Narin?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
'Soru ertelenmiştir. 

38. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklının, 
Mardin İli İdil İlçesi Jandarma Bölük Komutanı ile 
Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla
rı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/894) 

IBAŞKAN — 38 inci sırada, Şanlıurfa Milletve
kili Vedhi Ataklı'nın, İçişleri Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Ataklı?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
39. ^— Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 

Şanlıurfa İline bağlı köylerin yol sorununa ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/895) 

IBAŞKAN — 39 uncu sırada, Şanlıurfa Milletve
kili Vecihi Ataklı'nın, Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sorusu varclır. 

Sayın Ataklı?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı arz öderim. 

Vecihi Ataklı 
Şanlıurfa 

Kalkınmada öncelikli yörelerin en başında bulu
nan Şanlıurfa'da, kış mevsiminin gelmesi ile de birçok 
sıkıntıyı beraberinde getiren köy yollarının azlığı ve 
bakımsızlığı, hasta yurttaşların sağlık merkezlerine 
dahi götürülemeden hayatlarını kaybetmelerine sebep 
olmaktadır. Nitekim, 4 Aralık 1986 günlü Cumhuriyet 
Gazetesinde de «doğum yolunda 24 ölüm» manşetli 
bir haberle Viranşehir'deki bu acı gerçek dile getiril
miştir. 

1. Şanlıurfa'nın halen yapılması gereken köy yol
larının; 

a) Stabilize olarak yapılması gereken yol miktarı 
kaç kilometredir? 

b) Asfaltlanması gereken yol miktarı ne kadar
dır? 

2. 1987 programında, Şanlıurfa İli için yapımı 
planlanan yol kaç kilometredir? 

3. Şanlıurfa'da köy yollarının tümü kaç yıl son
ra stabilize yol olarak bitirilecek ve tüm asfalt hale 
kaç yıl sonra gelecektir? 

4. Türkiye'nin gelişmiş ve az gelişmiş bölgele-
rin'den bazı iller örnek gösterilerek 1986 yılı köy ya
pımı için programlanan yollardan bu illere kaçar ki
lometre yol yapımı programlanmıştır? 

BAŞKAN — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
Sayın Hüsnü Doğan, buyurun efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; 1986 yılı sonu itibariyle Şanlıur
fa İlinde stabilize yapılması gereken yol miktarı, top
lam olarak, 2 523 kilometredir. Asfalt kaplama yapıl
ması gereken yol miktarı ise, 704 kilometre olarak 
tespit edilmiştir. 

1987 yılında köy yolları yapım programında, Şan
lıurfa İli için, tesviye olarak 227 kilometre, onarım 
olarak 36 kilometre, stabilize kaplama olarak 100 ki
lometre ve asfalt kaplama olarak da 90 kilometre 
yol yapımı planlanmıştır. 

Gelişmiş illerimizden Ankara İli için, 1986 yılında 
programlanan yol miktarı tesviye olarak 153 kilometre, 

— 423 — 
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onarını 120 kilometre, stabilize kaplama 153 kilomet
re ve asfalt kaplama ise 90 kilometre olarak; 

Az gelişmiş illerimizden Siirt İlinde ise, tesviye 
90 kilometre, onarım 90 kilometre, stabilize kaplama 
140 kilometre ve asfalt olarak (ikinci kat kaplama 
olarak) 20 kilometre yolun yapımı planlanmıştır. 

Bu arada, şunu da ilave etmek istiyorum : Hepi
nizin bildiği gibi bu yıl, Köy Hizmetleri makine parkı 
çok büyük ölçüde takviye edilmiştir. Öyle ümit ediyo
rum ki, yıl içindeki bazı aktarmalarımızla, bu hedef
lerin de üzerine çıkacağımızı ümit ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Ataklı?.. 
VECtHt ATAKLI (Şanlıurfa) — Teşekkür ede

rim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

40. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, lüks otellerde ve turistik bölgelerde açılan 
kumarhanelerin toplumumuzda yol açtığı tahribata 
ve buna karşı alınacak tedbirlere ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) 

BAŞKAN — 40 inci sırada, Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Kültür ve Turizm 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Sökmenoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

41. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, video kaset doldurtulan küçük çocukların istismar 
edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/917) 

BAŞKAN — 41 inci sırada, Edirne Milletvekili 
. Türkân Turgut Arikan'ın, Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 

bakan?.. Buradalar. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına! 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Turgut 

özal tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için, 
gereğini saygılarımla arz ederim. 

Türkân T. Arıkan 
Edirne 

Soru 1. a) Sayın Ertürfc Yöndem tarafından ha
zırlanıp, 16.12.1986 tarihinde Televizyonda gösterilen 
programda yer alan ve açıklanan, küçük çocuklara 

video kaset doldurtulması, ücret ödenmemesi ve ben
zeri işlemler, çocukların istismarı değil midir? 

b) Küçük çocukların istismarını önlemek ve ko
rumak için, bugüne kadar hükümetiniz, neden et
kin ekonomik, sosyal ve hukukî önlemleri almamış
tır? 

Programda açıklanan durumlarla ilgili olarak, Ma
liye ve Gümrük Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ne iş
lem yapmışlardır? 

Soru 2. a) Serbest piyasa ekonomisi, herkesin 
istediğini istediği şekilde yapabileceği, başıboş ve kont
rolsüz bir sistem midir? Bu tür olayları önlemek için, 
mevcut ve alınacak önlemler nedir? 

b) Bu tür olayların, enflasyonun indirilememesi 
ve dargelirli ailelerin geçim sıkıntısı içine düşmesiyle 
ilişkisi yok mudur? Dargelirlileri rahatlatmak için, 
1987 bütçesinde öngörülen tedbirlerin dışında, acil ek 
tedbirler almayı düşünmez misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Başbakan adına, Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanı Saym Metin Emiroğlu, 
buyurun efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
METİN EMÎRJOÖLU (Malatya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Sayın Arikan'ın suallerine sı
rasıyla cevap vereceğim. 

1. a) Sayın Ertürk Yöndem tarafından hazır
lanıp, H6.12.19İ8I6 tarihinde Televizyonda gösterilen 
programda yer alan ve açıklanan, küçük çocukla
rın istismarını önlemek ve korumak için, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığının 25.8.1971 tarih ve 1475 
sayılı İş Kanununun 67 nci maddesi gereğince, aile
lerinin veya vasilerinin izni olmadan çalışanlar hak
kında yapılan ihbarlar, Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanlığının iş müfettişleri tarafından; Sosyal Si
gortalar Kanunu hükümlerine göre de, sigorta mü
fettişleri tarafından incelenerek gerekli işlemler ya
pılmaktadır. 

198l2 Anayasamızın 49 uncu maddesinde, «Çalış
ma, herkesin hakkı ve ödevidir» 50 nci maddesin
de,- «Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan 
işlerde çalıştırılamaz» hükümleri getirilmiştir. 

Temel prensipler göz önünde tutularak yürürlüğe 
konulmuş olan 25.8.U971 tarih ve 1475 sayılı İş Ka
nununun 67 nci maddesinde ise, «15 yaşından aşağı 
çocukların çalıştırılmaları yasaktır; ancak, çocukların 
sağlık ve gelişmelerine, okul veya meslekî eğitim ve 
mesleğe yönelme programlarına devamlarına yahut 
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öğrenimden faydalanma kabiliyetlerine zarar verme
yecek nitelikteki hafif işlerde 13 yaşını doldurmuş 
çocukların çalıştırılmaları mümkündür» hükmü yer 
almaktadır.) 

Küçük çocuklara, video kaset doldurulmasıyla 
ilgili olarak ücret ödenmemesi, vergileme açısından 
tarafların mükellefiyetlerini ortadan kaldırmamakta
dır. Çünkü yapılan iş, serbest meslek kazancı kap
samına girmektedir. Bu durumda, hiç ücret alınmasa 
dahi, emsal kazanç üzerinden vergilendirilir. Ayrıca 
bu kişi, hayat standardı esasına göre, yıllık 1 milyon 
600 bin Türk Liradan düşük gelir beyan edemez. 
Küçük çocuğun vergi ile ilgili mükellefiyetleri, Ver
gi Usul Kanununa göre, kanunî temsilcisi tarafından 
yerine getirilmek zorundadır. 

b) Küçük çocukların istismarını önlemek ve ko
rumak için alınan tedbirler ise, 3257 sayılı Sinema, 
Video - ve Müzik Eserleri Kanonunum 6 ncı madde
sine açıklık getiren, Siıneima, Video ve Müzdk Eserleri
nin Denetlenmesi Hakkındaki Yönetmelüğin 12 noi 
maddesinde «Küçükler için Zararlı Sinema, Video ve 
Müzik Eserleri başlığı altında «Komisyonlar ve kurul
larca, çocukların ruh ve beden sağlıklarını, yetişımele-
rti'iiii olumsuz yönde etkileyebileceği tespit edilen film, 
video ve müzik eserlerinin 16 yaşından iküçük olanlara 
gösterim esine ve icrasına iızün verilemez» hükmü ge
tirilmiş bulunmaktadır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı alt komis
yonlar ile denetleme kurullarında kanun gereği in
celenen eserlerde, çocukların ruh ve beden sağlıkla
rını, yetişmelerini olumsuz yönde etkileyebilecek hu
suslar tespit edildiği takdirde, verilen eserlerin işlet
me belgelerine <#6 yaşından küçüklere zararlıdır» 
şerhi konmaktadır. 

Ancak, li8 yaşından küçükler, ana veya babaları
nın velayetleri altındadır. Bu yaşın altındaki çocuk
lara icra ettirilen sanat çalışmalarının bedeli, yapım
cılar tarafından hediye adı altında verilmekte ve ve
layetini taşıyanların muvafakati yla yapılmaktadır. 
Çocukların sanat eseri yaratmalarını, üretmenlerini 
engelleyecek bir hüküm ne Anayasamızda, ne de 
diğer yasalarımızda mevcut bulunmamaktadır. 

'2. a) Serbest piyasa ekonomisi, başıboş ve kont
rolsüz bir sistem demek değildir. Hükümetimizin 
ekonomik sistem tercihi, ekonominin tabiî kanunla
rı içinde gelişmesini sağlamak üzere, ülke menfaat-
ları doğrultusunda, müdahale ve tahditlerin asgari
ye indirilerek, rekabet şartlarının hâkim kılındığı bir 

serbest piyasa ekonomisidin Bu sistemde, devletin gö
zetim ve denetim fonksiyonları, şüphesiz, devam et
mektedir. 

b) Hükümet programında da dile getirildiği 
üzere, aşırı enflasyon, her ülkede gelir dağılımını, 
hep fakirin, dar gelirlinin aleyhine bozmuştur. Yi
ne, hükümet programımızda ifade edildiği gibi, enf
lasyon yüzde lO'ların altına indirilmedikçe, gelir da
ğılımım düzeltmek şüphesiz kolay olmayacaktır. Bu 
bakımdan, gerçekçi bir sosyal adalet anlayışına sahip 
hükümetimizin ilk hedefi, ne pahasına olursa olsun 
enflasyonla mücadele olarak ortaya konulmuş bulun
maktadır. 

Saygılarımla arz ederim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Arıkan, buyurun. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; değerli Bakanımız, 
yasal düzenlemeler konusunda gerçekten çok kap
samlı bilgi verdiler; kendilerine teşekkürlerimi su
nuyorum. Ancak, konuyu, çocuklarla ilgili olduğu 
için gündeme getirmiştim. Mesele gerçekten çok 
ylönlü. 

Programı izlediğim zaman, âdeta şoke oldum; 
TRT'nin bunu kamuoyuna duyurması ve kamuoyu
na mal etmesini de çok olumlu karşıladım; ancak, 
sadece bunu kamuoyuna bildirmek yetersiz kalıyor
du; meseleye çok yönden bakmak gerekiyordu. Bakı
nız hangi açılardan önem kazanıyor. 

(Programda izlediğim kadarıyla, küçük çocuklara 
kaset doldurtuluyordu. Bunlar, hem kız, hem de er
kek çocuklardı. Kaseti doldurtan kişiler, çocuklara 
zaman zaman ücret ödemiyorlar, sadece kendi düşü
nebildikleri birtakım hediyeleri veriyorlardı; yani 
bir ücret ödememe söz konusu idi. 

ikincisi, bazı anne babalar, âdeta, çocuklarını teş
vik ediyordu, böyle şeyler yapsınlar diye. Daha son
ra çocukların ders aldıkları kişileri gördük. Müzik 
kültürü olmayan kişiler bu çocuklara ders veriyor
du; konu, o bakımdan da önem taşıyordu. Müzik 
açısından, çocuklara sistemli bir eğitim yaptırılmı
yordu. Arabesk eğitime yönelik birtakım kasetler 
dolduruluyordu ve bunlar da piyasaya çok geniş 
çapta sürülüyordu; yani, toplumun kültürüyle de 
yakından ilişkisi vardı; meselenin toplumda bir ara
besk kültürü oluşturma ve sevdirme yönü de bulu
nuyordu. 
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Geliyorum konunun bir başka yönün©: Bu tür 
çalışmalar o yaştaki çocuğun acaba ruh sağlığını et
kiler mi diye de düşündüm, o nedenle konuyla ilgi
lendim ve çocukların durumuna baktığımız zaman, 
çocukların, ya ortaokuldan, ya liseden, ya ilkokuldan 
itibaren başarısız olan çocuklar olduğunu gördük. 
Genelde, okulda başarısız çocuklar bu yöne yön
lendirilmiş. Ben o açıdan Millî Eğitimle, Kültürle 
ve Çalışma Bakanılılkları île ilgisi konusuna değiin-
mek istedim. 

Kalıyor vergi konusu: Bilmiyorum, ben mesele
ye, çocukların Vergilenmesi açısından bakmadım. 
Keşke o çocuklarımız yaptıkları kasetler karşılığında 
tam hatalarını alsınlar, hatta vergi ödemesiniler; ama, 
o kasetlerden kazanan kişiler ne ödüyor? Programda 
izlediğim kadarıyla, binlerce kaset yapılıyor, pek 

. fazla da bir şey ödemiyorlar gibi geldi bana. Bizim 
malî polisimiz var, bu konunun üstüne gidebilir, bu
nu araştırabilir. Çalışma Bakanlığımız bu çocukların 
sigortalı olup olmadığını, yerinde dikkatle teftiş ede
bilir, ettirebilir. 

Bu konuları Yüce Meclisin ve kamuoyunun dik
katine sunmak için gündeme getirmiştim. Sayın 
«Bakanımıza tekrar teşekkür ediyorum, Yüce Meclise 

. saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

42. ı— İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu'nun, 
yurdumuza iltica eden Naim Süleymanoğlu'nun Lond
ra'dan Ankara'ya getirilişinin TRT dışında Özel bir 
şirketin kameramanlarınca görüntülendiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/919) 

BAŞKAN — 42 nci sırada, İstanbul Mifetvekili 
Doğan Kasaroğlu'nun, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın KaSaroğlu?... Ydk. 
Sayım Başbakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

43. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'm, ÇU-
KOBİRLİK ile ilgili olarak güney basınında yer alan 
iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/898) 

BAŞKAN .— 43 üncü sıradaki, Adana Miiletveki-
'fcili Coşkun Bayram'ın sorusu, soru sahibinin izinli 
olması sebebiyle ertelenmiştik. 

44. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin, Gi
resun - Tirebolu İlçesi Güce Bucağı Belediye Başka
nının rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/899) 

BAŞKAN — 44 üncü sırada, Diyarbakır Miıllet-
vökili Kadir Narin'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Narin?... Yok, 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
45. —• Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlu'nun* pamuk ürünleriyle ilgili olarak alınan yeni 
kararlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/939) 

BAŞKAN — 45 inci sırada, Hatay Miletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlü'nun, Devlet Balkanı ve 
Başbakandan Yardımcısından sorusu yer almaktadır. 

Sayın Sölkmenoğlu?... Buradalar. 
Sayın Bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
46. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, T. C. Ziraat Bankasınca 1979 yılından beri Do
ğu Anadoludaki süt besicilik işletmelerine verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü sopru önergesi 
(6/940) 

BAŞKAN — 46 ncı sırada, Erzurum MMetvekil'i 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Başbakandan sorusu yer al
maktadır. 

Sayın Nalbantoğlu?... Buradalar. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Soru ertellenmiştir. 
47. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, okul

lara tavsiye edilen İslam adlı dergide yer alan bazı 
görüşlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/903) 

BAŞKAN — 47 nci sırada, Ordu Milletvekili Bah
riye Üçok'un, Millî Eğitim Gençik ve Spor Baka
nından sorusu yer almaktadır. 

Sayın Üçok?... Buradalar. 
Sayın Balkan?... Buradalar. 
Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Mecfei Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Gençlik ve Spor 

Balkanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
Bahriye Üçok 

Ordu 

1. Bakanlığınızca okullara tavsiye edilen İslam 
adlı Derginin 38 inci sayısında yer alan: «Tiyatrolar
da, kadın seninle evlendim; diğeri de kabul ettim; 
derse evlenmiş olurlar. Bu yüzden rol gereği de olsa 
nikâh kıydırmak caiz değildir» biçimindeki düşünce
lere katılıyor, doğru buluyor musunuz? 
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2. Gene bu dergideki Hz. İbra'hıimlle Nemrut'u 
canlandıran oyunculardan, Nemrut rodünü oynama
nın kişiyi kâfir yaptığı belirtilımdfctedir. Buna katılı
yor musunuz? 

3. Bugi'bi oyumlarda «En iyisi, kâfirin kâfiri mü
minin de mümini, canlandırmışıdır» fetvası verili
yor. Bu görüşe katılıyor musunuz? 

'BAŞKAN — Millî Eğitim, Gençlik ve Spor Ba
kanı Sayın Metin Emiroğlu, buyurun efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
METİN BMİROĞLIU (Malatya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; sayın milletvekilimiz Üçok'un, 
tarafımdan cevaplandırılmak üzere, bakanlığımızca 
okullara tavsiye edildiği ileri sürülen «İslam» adlı 
derginin 38 indi sayısında yer alan görüşler ile il
gili sorusuna cevap vereceğim. 

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 55 inci 
maddesi gereğince resmî kurum ve kuruluşların dı
şındaki kişi veya kuruluşlarca hazırlanan ve bakanlı
ğımızca incelenerek okullara taVsiye edilmesi iste
nen kitap ve eğitim araçları, 11.3.1985 tarih ve 
19044 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Araçları İn
celeme Yönetmeliğine göre, Bakanlığımız Talim ve 
Terbiye Kurulu Başkanlığınca incelenmekte, eğitim 
ve öğretim bakımından sakıncalı bulunmayanların 
duyurusu, Tebliğler Dergisinde yayınlanmaktadır; sis
tem budur. 

iSüreli yayınların (dergi ve buna benzer) her sa
yısı ayrı ayrı müstakil bir eser olarak mütalaa edil
mekte ve bunlarla ilgili olarak verilen sakıncalı bu
lunmama kararı, sadece incelenen sayı ile mukayyet 
bulunmaktadır. 

Kayıtlarımızın ve Bakanlığımız resmî yayın or
ganı Tebliğler Dergilerinin incelenmesinden, söz ko
kusu İslam Dergisinin 38 inci sayısının tavsiye edil
mediği anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim efendim. 
IBAŞ/KAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Üçok?... Buyurun efendim. 
BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; önce Sayın Başbakanı sağlık di
leklerimle, Sayın Bakanı teşekkürlerimle ve sizi say
gıyla selamladığımı belirterek söze başlamak istiyo
rum. 

•Millî Eğitim Bakanlığı, şimdiye kadar, birçok sa
kıncalı kitapları yayınladı, Bunların içerisinde, soru
larımın henüz daha cevaplanmamış olanları da mev
cut. Bu islam Dergisi, yıllardan beri - yani bizim bu

raya geldiğimizden beri, seçim yılından bu yana ta
kip ediyorum - devamlı olarak tavsiye ediliyor. Yal
nız 38 inci sayısı değil, ben en çarpıcı örnek olduğu-
için 38 inci sayısını ele aldım. Çünkü gerçekten, 
«çağdışı» sözü bile çok hafif kalacak biçimde, du
rumları, görüşleri (sözde dinî görüşleri) içermekte
dir. Şimdi onları belirteceğim. 

Bir derginin mantalitesi vardır. Bu dergiyi kimler 
çıkarıyor, amaçlan nedir; acaba bu derginin diğer 
sayılarında da acaba zararlı şeyler var mıdır, yok 
mudur, bunu incelemek lazımdır. Sadece 38 inci sa
yısı değildir. Bir sayısını yasaklamak yeterli değildir; 
çünkü gelecek sayısı ne olacak, bunu kestirmek de 
zordur. Ben biliyorum ki, peşin olarak, «1 inci, 2 nci, 
3 üncü; sayıları tamamen kabul edilmiştir» diye Teb
liğler Dergisinde yazılıdır. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Tavsiye et
memişiz ki efendim. 

'BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Bu dergiyi çı
karanların tutumları, açık veya kapalı birçok zarar
lı yayınları bir yana, şu 38 jnci sayıdaki görüşlere 
bakınız... Bu görüşleri yayınlayan bir derginin baş
ka sayılarını kabul etmek mümkün müdür? (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

ıH. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Tetkik etme
den konuşuyorsunuz. Gündem dışı konuşmalarınızda 
da aynı şeyleri söylediniz. 

BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Bakınız efen
dim (ANAP sıralarından gürültüler) Bakınız, gün
dem dışı konuşma değil, görüş bildiriyorum efendim. 
Efendim, görüş bildirmek istiyorum. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Gazetelerde 
yazın yazın, gelin burada okuyun. 

'BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Müsaade edi
niz, görüş bildirmek istiyorum. 

Diyor ki, İslam Dergisinde yer alan görüşler... 
Adı Halil Gönenç... Yalnız sizi ilgilendirmiyor Sa
yın Bakan, Sayın Oksay'ı da ilgilendiriyor. Çünkü 
bu bilgileri, bu görüşleri yayan bir müessesenin res
mî görevlisidir bu zat, Diyanet İşleri Başkanlığı men
subudur; imamlara ders veren bir insandır, Haseki 
Eğitim Merkezinde. Bunun hakkında bir soruşturma 
yapmak lazım değil mi? Yalnız Millî Eğitim Bakan
lığı için değil... 

Diyor ki: «Tiyatrolarda konu gereği, imamı Âza
min, İmamı Şafiînin rolüne girmek caiz değildir. 
Peygamberin arkadaşlarının rolüne girmek de caiz 
değildir. Bir kâfirin, Peygamberin amcası Hazreti 
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Hamza'nın rolüne girmesi elbette caiz değildir; çün
kü orada Hazreti Hamza'ya muhabbet duyulacak
tır; inançsız bir kimse o rolde oynarsa, ona da mu
habbet duyulmuş olacaktır, bundan dolayı caiz ola
maz. Bir kâfirin, örneğin, Firavun'un, Karun'un ve
ya Ebu Cehlil'in rolüne girerek, kü'fre düşüren sözleri 
rol gereği söylese, bu durumda bu Göllerdeki oyun
cular küfre düşmüş olurlar, çünkü küfrün şakası da 
küfürdür.» 

'Sayın milletvekilleri, bir ara Urtfa'da sahneye 
konan Hazreti İbrahim ile Nemrut'u oynayan sanat
çılar için bu fetvayı veren eski müftü, şimdiki Ha
seki Eğitim Merkezi öğreticisine göre, oyunculara 
'bir bir başvurup; sen kâfir muslin, mümin mi diye so
rulacak; çünkü Halil Gönenç Hocaya göre, bir mü
min oyun içlin de ofea, bir ateşperest gibi, ateşin 
etrafında dönemez. İşin en iyisi kâfirin kâfiri, mü
minin de mümini temsil etmesidir. 

'Peki, ama îsl'amın, «"Müşriki gördüğünüz yerde 
öldürün» emri ne olacak? Ya da Anayasamızda, 
«Kimse dinî inançlarını açıklamaya zorlanamaz» 
hükmü nerede kaldı? 

Haseki Eğitim Merkezinde fıkıh ve tefsir oku
tan bu görevli, müzik konusundaki görüşlerini şöy
le dile getiriyor: «Müzik; kaval, ney gibi Islamın 
kabul ettiği aletler ile icra edilirse caizdir? ama bu
nun dışındaki çalgılar haramdır.» Bu sınırlı hoşgörü, 
(güvenilir hadis kitaplarında yer alan Peygamberin 
bir sözüne ve sünnetine dayanmaktadır. Zira, Hazreti 
Muham'med, bir bayram gününde, iki genç cariye
nin tef çalarak söylediği ezgileri zevkle dinlemiştir. 
Ama sormak gerekir, daha doğrusu düşünmek ge
rekir ki, o zamanın çalgıları tef idi, kaval idi. An
cak bu ilkel melodiler terennüm ediliyordu bu il
kel aletlerle. 

Acaba Hazreti Muhammed zamanında piyano, 
org gibi... 

BAŞKAN — Sayın Üçok, sürenizi aştınız efen
dim, lütfen bağlayın. 

BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim. 

Org, keman gibi ya da çello gibi çalgılar olsay
dı, yüce Peygamber, «Bu çalgıları yasak ediyorum, 
çalmayın; çalarsanız günaha girersiniz» diyecek miy
di? 

'METİN GÜRDERE (Tokat) — Bunun münaka
şa yeri burası mı? 

BAŞKAN — Sayın Üçok, lütfen bağlayın efen
dim. 

'BAHRÎYE ÜÇOK ^Devamla) — Bağlıyorum 
efendim. 

' Yeniliği, topluma uygun giyim kuşamı, saçın, sa
kalın, tuvaletini ve de göze sürme çekmeyi ihmal 
etmeyen, hatta saçın ve sakalın boyanmasına bile 
izin veren Hazreti Muhammed, insan duygularını yü
celten musiki türünü neden yasaklasın? Yasaklama
mıştır da* 

•METİN GÜRDERE (Tokat) — Bunun münaka
şa yeri burası değil. 

BAŞKAN — Sayın Üçok, bitirelim lütfen. 

BAHRÎYE ÜÇOK (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

METİN GÜRDERE (Tokat) — Millî Eğitim Ba
kanlığıyla ilgisi nedir bunun? 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Üçok; sürenizi çok 
aştınız. 

BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. Süremi de aşmıyorum efendim. 

İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerini de, 
onun başında bulunan Bakanı da bu konuda uyar
mak İstiyorum. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Adres yanlış. 

BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, işte 21 inci yüzyıla yaklaşırken, uluslar 
uzayda yakıt ikmal ederken, daha nice mucizeler 
oluşturulurken, bizim din görevlilerimiz halkımıza 
îslamın gerçeklerini böyle yorumluyor ve çağdaş uy
garlığın üzerine yükselmeyi de, o tür yazıları içeren 
dergileri, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı... 

BAŞKAN — Sayın Üçok, sözünüzü kesmeden, 
lütfen efendim... 

BAHRİYE ' ÜÇOK (Devamla) — ... üst üste 
her sayısında, Talim ve Terbiye Dairesinin Tebliğ
ler Dergisi aracılığıyla tüm Türkiye okullarına tanı-
fayor, öneriyor ve dağıtıyor. Bu sistemle Türkiye'nin 
ulaşacağı hedefi kestirmek güç olmasa gerek. 

©en, uyarı görevimi, iktidarın, deneyimli, sağdu
yulu temsilcilerinin dikkatine bir kez daha sunmayı 
ulusal bir görev saydığımı ifade etmek istiyorum. 

Saygılarımla, (SİHP sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üçok. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
48. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Ege 

yöresindeki bazı ilk ve orta dereceli okullarda din 
kültürü ve ahlak derslerinin imamlar tarafından oku
tulduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/904) 
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BAŞKAN — 48 inci sıradaki, Ordu Milletvekili 
Bahriye Üçok'un sorusu, içtüzüğün 97 noi madde
sine göre ertelenmiştir. 

49. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdûrrezak Cey-
lan'ın, Anadolu Bankası tarafından bir şirkete pro
vizyon alınmadan çek mukabilinde ödeme yapıldığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/905) 

BAŞKAN — 49 uncu sırada, Siirt Milletvekili 
Mehmet Abdûrrezak Ceylan'ın, Başbakandan sorusu 
vardır, 

Sayın Ceylan?... Yok. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştıir. 

50. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ını Asi Neh-
ri'nin taşması sonucu Amik Ovasındaki arazileri su 
altında kalan çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi 
için alıancak tedbirlere ilişkin Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/906) 

BAŞKAN — 50 nci sırada, Hatay Milletvekili 
Tevfik Bilal'ın, Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Tevfik Bilal?... Yok. 
Sayın Balkan?.,. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bıiunımadığındıan 

soru düşmüştür.; 

51. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 
in, yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski bir milletve
kili hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/907) 

BAŞKAN — 51 inci sırada, İstanbul MüetvekiM 
Hüseyin Avni Güler'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Saym Hüseyin Avni Güler?... Yok. 
Sayın Başbakan?... Yokx 

Soru ertelenmişitıir. 
52. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke'nin, 

ABD tarafından 1986 yılında ülkemize yapılan yar
dımların önceki yıllara göre azalmasının nedenlerine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/909) 

BAŞKAN — 52 nci sırada, Denizli Milletvekili 
Mustafa Kani Bürke'nin, İçişleri Balkanından sorusu 
vardır. 

Sayın Bürke?... Ydk. 
Sayın Bakan?... Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, 

soru düşmüştün 
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53. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bür
ke'nin, NATO Taktik Silahları Eğitim Merkezi pro
jesine ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/910) 

BAŞKAN — 53 üncü sıradaki, Denizli Milletve
kili Mustafa Kani Bürke'nin sorusu, yazılı soruya 
çîjvrilrnistiir. 

54. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Al
manya'da ülkemiz aleyhine faaliyette bulunduğu ve 
ülkemizdeki işçi şirketlerinin hisse senetlerini topla
dığı iddia edilen bir şahsın bu faaliyetlerine karşı ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi, (6/911) 

BAŞKAN — 54 üncü sırada, Zonguldak Millet
vekilli İsa Vardal'ın, Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Vardial?... Buradalar. 
Sayın Bakan?... Yok. 
Soru ertdenmiiştir. 

55. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in* Diyarbakır - Lice İlçesinde deprem nedeniyle inşa 
edilen baraka - meskenler için verilen tapuların* ka
gir evler yapılacağı vaadedilerek toplat ildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/914) 

BAŞKAN — 55 inci simada, Diyarbakır Milletve-
kffi Mahmud Alltunakar'ını Başbakandan sorusu var
dır. 

. Sayın Altunakar?... Buradalar. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

56. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud. Altun-
akar'ın, Diyarbakır İlinde cereyan eden anarşi ve te
rör olaylarına ve yapılan operasyonlara ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/915) 

BAŞKAN — 56 nci sırada, Diyarbakır Milletvekili 
Mahmud Altunakar'ın, İçişleri Bakanından sorusu 
vardır. 

Saym Altunakar?... Burada. 
Sayın Bakan?,.. Yok, 
Soru ertd'enmiştir. 

57. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş'da ilçeler itibariyle 
elektriği bulunan köy ve mezralara ve şebeke arızala
rının giderilmesi için görevlendirilmiş müstakil ekip
ler bulunup bulunmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) 
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BAŞKAN —• 57 noi sıradaki, Kahramanmaraş 
Milletvekilli Mehmet Turan Bayezit'iın sorusu, İçtü
züğün 97 ndi maıddasline göre ertdiemmiştir. 

58. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemirin, 
elektrik, ücretlerine yapılan zamlara ve vatandaşların 
elektrik ihtiyacının daha uygun şartlarda karşılana
bilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/920) 

BAŞKAN — 58 inci sırada, İzmir Milletvekilli 
Hüseyin Aydernir'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Aydemir?... Buradalar. 
Sayın Balkan?... Buradalar. 
Soruyu okutuyorum: 
ıBAHRÎYE ÜÇOK (Ordu) — Sayın Başkan, be

nim Sayın Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan, başka sorularım da vardı. Kendileri burada, 
acaba, bunlara cevap vermek isteyecekler mi? 

BAŞKAN — Efendim, zaten içtüzüğün 91 nci 
maddesine göre mümkün değil; esasımda başka da 
yok. 

Buyurun, okuyun efendim: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sözlü sıoru önergemin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplan
dırılması için gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hüseyin Aydemir 

İzmir 
Yeni uygulamaya konulan zam kararları ile elekt

rik ücretlerine yüzde 8 - 9 zam yapılarak meskenlerde 
elektriğin kilovat/saati 70 liraya, (150 kilovat saate ka
dar olan ucuz tüketim tarifesi 29 lira 20 kuruşa) yük
seltilmiş bulunmaktadır. 

1980 yılma nazaran ©Idktoriikte yüzlde 2 592 artış 
öîmuş; 1980 yılımda kifoviat/saati 2 lira 60 kuruş odam 
elektrik ücreti; yedi yıUıik süne içindle hükümeüiin kâr 
için zam politikası neticesinde, 70 liraya çıfkarılarafc, 
27 kat dalha pahalı hale getirilmiştir. 

ıSüreiklli zam politikası ile kadarını kaitlaımaiı ola
rak artıran zam ve kâr rdkortımani Türküye Elektrik 
Kurumu, 277 milyar lira olan 1985 yılı kâim geçen yıl 
347 milyar lira dlmıuş, bu yılun kâr hedefi ise 483 mil-
yiar lira olarak hesıaplaınmışitır. TlEİK'ın son üç yıl için
de ıkârliarı yüzde 562 oranında arUmışitır. 

Bevaımh yapıdan zamlarla her geçen güm biraz da
lha yoksullaşan ve çok güç şartlar içimde yaşam sava
şı 'Veren dargelirii hakkımızın, vazgeçillmez gereksinimi 
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olan elelkitrilk ihtiyacının dlaha uygun şartlarda karşı
lan albilmesi için; 

1. 150 kilovat/ısa ate kadar olan ucuz tüketim ta
rifesinin kap samı im un genişjletillerelk, sımır'ınım 200 ki-
lavat/sa'aite çıkarılması ve dar gelirlilerin yükümün 
azaltılması maksadıyla tarifelerin yenliden düzemlem-
ırmesi (düşünülmüş imüldür? 

2. Akaryakılt fiyaltımın bir yıldır sabiit kalmasına; 
(doların ıs'oin ayılarda iriişe geçmesine ve TEIK idaresi -
inin kârlarının her yıl .katlamalı olarak artmasıına rağ-
ımiem; elektlrıiık ücretlerimin yıldırım hızı ile arümasımıtı 
ve devamilı zam yapılmasının makul bir gerekçesi var 
imidir? «TEK»:in kârına kâr katmak maksadıyla yapıü-
ımakta olan zam/lanın; halika satılan gelir ortaklığı se-
ınĞtlerinin kâr payını artırimalktan haşjka kalbul edile
bilir bir izahı mevcut muıdur? 

3. Üıratim maliyetler imde önemli biir paya sahip 
olan enerji fiyaıtlarınidaki artışın, üreticileri daha da 
Igüç duruma düşünmesinin ve sanayide zam furyasının 
önlenmesi için Hüjküimetiçe ne glijbi önlem alınması dü
şünülmektedir? 

4. Özel ıseiktöre elektrik ünetlimii izni veren yasa
nım yürürlüğe girmesinden sıomra, özel elektrik üreten 
foamgi sanltralılaridan, kiîoıvat/saa'tine ne miktar ücret 
Ödenerek elök'trilk enerjisi satın allınımakltadır? Bu 
ıs'aritirallarım elektrik maliyeti ne kadardır? 

5. TEK idarasimm kârlarımdan doğan fonların, 
lülks lojman ve savurgan harcamalar yerine, şebeke-
Sarıdan doğan kayıpların önlenerek enerji tasarrufu 
sağlanması; kamu kuruluşları ve samayiejilerin 180 
milyar lirayı hulam erMenımiş borçlarınım tahsil edil
mesi gibi, çalışımla yöntemlerimin yeniden düizemlen-

' itmesi süratiyle ihtiyaç duyulan yatırımların, zam ya
pılmadan yömlemıdlrilimesi düşünülmüş müdür? 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Sayım Südti Tünel; buyurun efendim. 

ENERJİ V\E TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUlOt TÜREL Antalya) — Sayın Balkan, değerli 
ımiltetJvdkilleri; Slayın Aydemirce, bu sualleri sorduğu 
içim teşekkür ederilm. Bü vesileyte bazı meseleleri bu
rada açılklama ilmlkânına kavuşmuş olacağım. 

'Sayım Aydemir sorular/dam evveli, girizgâh bölü
münde, «Türlkiıye Elelktrik Kurumunum 1986 yıllı kâr 
hedefi 483 milyar lira» delmektedir; «Geçen yıl 347 
ırnü'lylar lira,, bu yılın kâr hedefi ise 483 milyar lira ola
rak hesapîanmıışjtır» demektedir. 

Yia'Mişitir efamdilm. Bu yıl Türk;iye Elektrilk Kuru-
murnum kârı 10 milyar liradır. 483 milyar nerede, 10 
mLîyar nerede... Bu bir. 
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İki : Sanki elektriğin kilovat/saatinin hepsini 70 

liraya yükseltmişiz gilbi, «Elektriğin kilovat/saatini 
70 liraya yükselttiniz» diye bir tabir, var. Türkiye 40 
milyar 600 milyon kilovat/ısfaat enerji üretiri. Bunun 
net tülketiımi 33 milyar 900 milyon kilovat/saattir. Bu 
33 m/iiyar 900 milyon kilovat/ısaat enerji içerisinde 
300 milyon kilovat/saati -Lütfen dikkat buyurun- 70 
Kiradandım. Baikiyiesi 42 lira ve daha aşağıdır. 29 lira 
20 kuruşa verdiğimiz 150 kilovat/saate kadarı enerji, 
Türkiye'de 6 milyar kilovat/saat tüketilmektedir. 

S/ömdi, Tiirık'iye'nin tükettiği bütün etektrik enerji-
ısini (33 milyar 900 milyon kilovat/saati) 70 liraya çı
kardığımız yolunda girizgâhta bir iddia vardır; bu da 
yanliDşltır efendim. Bunları tasihih elttikten sonra, sual
lerin cevabına geçvyorıuım. 

iBu açıklamaya fırsat verdiği için, bir kere daha, 
Aydemire teşekkür ederim efendim. 

Cevap 1. Ortadirek vatandaşı, elektrik enerjisi 
•tüketiilmi yönünJdleın bir balkıma sübvanse etmek mak
sadıyla, 1986 yıllında üllkemiz konutlarında elektrik tü
ketimini yansıtan iistatiıStükî değerler saptanmış, ayrı
ca önümüzdeki yıllarda ulaşılabilecek gelişmeler de 
dikkate alınarak, çoğunluk, evlerde kuiilanıknakta ve 
Ikullanıîaeak elektrikti cihazlar ve bunların elektrik 
sarfiyatlara hesaplanmış ve ortalama 1510 kilovat/saat/ 
ay dolayında bir rakam bulunmuştur. 

'Bu raklam önümüzdeki yıllara da hititap ettiğin
den, meskenler için ayılık 150 kilovat/saatlik ucuz üc
retli ilk kademe sınırınım 200 kilovat /saate çıkarılma
sı, şimdilik düşünülmemektedir. 

Bu, malumlarınız ojdüğu üzere, bumdan, ikibuçuk 
sene evvel 60 kilovat/saatti. Bilahara 90 kilovat/ısaate 
ve bir önceki seneden itibaren de 150 kilovat/saate 
çılkanlmıştır ve hesaplanarak çıkarılmıştır. Bunun içe
risine, daha önceki konuşmalarımda da ifadie ettiğim 
gibi, biir çamaşır makinesi dahildir, buzdolabı dahil
dir, haftada iki defa ütü dabliMir, iki defa misafirin 
tgelmesi dahilidir ve 3 odalı bir evin 2 odasında de
vamlı ampul yanması dahildir efendim. Bunlar ilmî 
olarak hesap edilerek -hatta 148 kilovat/saat falan tuit-
ımuşitur- 150 kilovat/saat alarak tespit edilmiştir. 

Cevap 2. Türkiye Elektrik Kurumunun finans
man kaynağı, temin ettiği kredilerden ve elektrik sa
tış hâsılatından oluşmaktadır; Hazineden herhangi bir 
kaitikı yapiîması söz konusu değildir. Bu nedenle, 
TBK'in yapacağı yatırımlar için, esas itibariyle, elekt
rik satış hâısnîatı söz konusudur; zam gerekçesi bun-
dlan ibarettir. Türkiye Elektrik Kurumunun, halka 
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satılan gelir ortaklığı senetleri ve kârpayı ile hiçbir 
ilişkisi yoktur. 

©ırada bir de «Fuel-ail fiyatları, akaryakıt fiyat
ları bir seneden beri artmamasına rağmen, enerji fi
yatının artması...» diye bir ifade de var. Büz sadece 
Ambarlı'da fuel - oilUe elektrik üretmekteyiz; huroun 
dışında fuel-oiUe elektrik ürettiğimiz bir başka yer 
yoktur. Ambarlı'da da 4 - 5 milyar klilovat/saat elekt
rik üretilmektedir; yani üıjettiğimiz 40 milyar 600 
ımüiyon kiılovat/saatlik enerjinin 4 - 5 milyar kilovat/ 
saati Ambarlı'da üretilmektedir. O, onun içer isimde
dir ve Türkiye Elektrik Kurumunun bugünkü elektrik 
paçal maliyeti 29 liradır. 

Ayrıca, bildiğiniz gibi, Türkiye Elektrik Kurumu, 
1982 senesinden itibaren, belediyelerin görevlerini 
üzerine almıştır. Sadece eskimiş tesisleri düzeltmek ve 
Türkiye'yi aydınlık biır hale getirmek için, yılda 200 
milyar lira sarf etmektedir. Türkiye Elektrik Kuru
mlunun balkımla görevli olduğu iletim ve dağıtım hat
larının uzunluğu 320 bin kÜlometrediır. Yani, dünya
nın etrafını 8 defa dönebilecek kadar dağıtım ve ile
tim hattı vardır. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Bravo, siz yaptınız (!) 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Deviamla) — Efendim, sırası geldi
ği zaman, sizin yaptığınızla biziim yaptığımızı da mu
kayese ederiz. Sayın Sadıklar, daima böyle soyiüyor-
ısıuınıuz, ben de buna böyle cevap vermekten üzülüyo
rum; ama lütfen bir gün isfterıseniz, hatta hemen çı
kınca' da bu işin mukayesesini yapalım. 

BAŞKAN — Lültifen, Sayın Bakan... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Dbvaırfla) — Cevap 3. Elektrik fi
yatlarındaki aıltış, sınaî üretim maliyetlerinde elbette 
ki bir paya sahiptir; ancak', elektrik fiyatlarına yapı
lan zam, sınaî üretim maliyetlerine aynen yansımaz. 
Yansıyan pay, sanayiin türüne göne, binde 3 Mâ yüz
de 2 - 3 arasında değişir. Elektriğe yüzde 10 zam yap
tığımız zaman bu, sanayi mamulüne yüzde 10 zam 
yapmayı gerektirmez, en fazla yüzde 3 tür. Bu da,, 
çok fazla elektrik enerjisi kullanan sanayi daiarın-
dadır. 

Cevap 4. ÖzeÜ sektöre elektrik enerjisi üretimi, iz
ni veren 3096 sayılı Yasa ile ilgili yönetmeliğin yü
rürlüğe girmesinden sonra, Bakanlığımıza birçok mü
racaat yapılmış ve bunlardan AKSU Enerji ve Tica
ret AŞ. ile sözleşme imza edilmiştir. Bü firmanın te
sis edeceği santral, Çay Köyü bölgesinde hildroelekt-
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rik santral olup,, halen kuruluş halindedir, Henüz üre
time geçmemiştir. Sözleşmenin imza tarihime göre 
enerji satış fiyata, yüızlde 10 kamu ortakdığı payı dahil 
-İki, bu 1986 senesinde yapıhnıştır- 20 TL kilovat/saat-
ıtir. İşletime döneminde gerekli eskalasyonlar tabiî ki, 
diikkatie acınacaktır. 

Cevap 5. Sorudan amaçliatıan, TBK'in Gölbaşı' 
uda inşa ettirdiği lojmanlardır. Yapımına 1977 se
nesinde başlanmış dlan bu lojımantar için, yatırım 
prograrnîaır undan, 1976 - 1986 yıları arasında, sade
de lojimanılan değil, diğer tesislerle beraber 7 milyar 
361 milyon liralık yatırım yapılmıştır. TBK'in, bu 
yıllar yatırım programlarında yer alan toplam yatı-
rıimi'ıaırının 1 trilyon 800 milyar lira mertebesinde ol
duğu göz önüne alınırsa, nispetin binldle 4 miktarında 
olduğu görülmektedir; yani lojmanlara yaptığı yatı
nım binde 4 miklta<rındadı<r; öyle, zamları gerektirecek 
ittir yatırım değldir. 

Ayrıca, Türkiye Elektrik Korunumun 65 bin per
soneline mukabil, Türkiye genelinde 5 900 lojmanı 
vardır. 

Ban sizin, «O lojmanları nüye yaptırıyorsunuz» 
diye değil, «Niye bu kadar* aız lojmana sahipsiniz» 
diye tenkit etmenizi beklerdim. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sasleri, alkışlar) 

IBu miktar, toplam yatırıma binde 4 mertebesinde 
bir katkı sağteyaiHilir ki, bu önemli bir artış olmamak
tadır; halbuki bu lojmanlar, günün 24 saati hizmet 
yapan personel ile, yüksek dereceli memurların daha 
iyi ve sağlıklı hizmet yapabilmelerini sağlamaktadır. 

Durum bundan ibarettir. 

Yüce Meclise saygılar sunarımı. (ANAP saraların
dan alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
'Sayın Aydemir, buyurun efendim. 
HÜSEYfcN AYDEMÎR (İzmir) — Sayın Başkan, 

pelk muhJüerem milletvekilleri; Enerji ve Tabiî Kay
naklar B'akanımız Sayın SuSdi Türel'e soru önergeme 
vermiş olduğu cevap için teşekkürlerimi i arz ederim. 
Ancak, sayın bakanın bu kadar önemli bir konuda 
vermiş olduğu cevabî bilgiler, çoğu noktada gerçek
leri bütün boyultUarıylia yansıtmamakta ve tatmin edi
ci loHîm&mialktadıır. 

Umumî olarak, zam, işsizlik ve gelÜr adaletsizliği 
kıiskaeı içinde kıvranan dar gelirli vatandaşlarımız, bu 
fla'sit daire içer isimden kurtulmak için çırlpınırken ve 
bugün yaşam savaşı Verirken; gelirleri her yıl artma
sına rağmen, fi ileni gerçek değerde gelir seviyesi' yarı 
yarıya düşmüş olmanın ustrrabını yaşarken-, zam üze

rine zamlarla ve iki üç ayda ttir yenilenen ve her yıl' 
ida katJîanarak artan zamlaırla yaşam savaşında çok 
güç durumlara gelmiş bulunmaktadır. 

Takip edilen ekonomik politikanın bir neticesi 
olarak, bu hazin tabflolda, -iktisadî devlet teşekkülleri
min açıkları varsa, tlalibik edilen politikanın bir icabı 
olarak bunjliairm, zarar etmemek kastıyla zam yapma
sı belki bir dereceye kadar anlayışla karşılanlahilirise 
de, -ki, KlTler çoğu kere zarar da etse, bunu süb
vansiyonla karşılayıp, dar gelirli halkımızın ekmek
ten elektriğe kadar başlıca gıda ve kullanım madde
lerinde onları koruması gerekirken, bunlar yapılma-
ımasına rağmen- zarar eden İktisadî dbvüet teşekküllie-
ıiitain blir ölçüde zararı karşılama maksadıyla nispî 
ıhufdbtla'r içinlde zam yapması anlayışla karşılanabi-
lirse de, kâr için zam politikası bir çılgınl'iktan öte 
(hiçlbir şekilde izah edilemez. Kâr için zam!.. Hjer yıl 
kârını kapayarak artıran bir idare, eğer bu kârlara 
rağmen hâlâ zam yapıyorsa, vatandaşın, dargelMi 
halkımızın yaşam savaşınlda bugün karşılaştığı güç
lüklerin idraki içlinde değildir kanaati bizde mevcut 
oluyor. 

Vatandaş bir lira için, biır kuruş için çırpınırken, 
güç hayat şartları içerisinlde normal yaşamını yürüt
mek içlin gayret sarf ederken, işsizlik almış başını 
(büyük boyutlarda gMerken, gelir adaletsizliği alabi
ldiğine bütyjük boyutlar kazanmışken; kâr eden bir teş
kilat, hlem de kârlarımı yıldan yıla katlayan bir teşki
lat, halkın en önlemli bir ihtiyacı konusunda nasıl olur 
da zam yapabilir? Bunu izaih etmelk mümkün değil'-' 
!dk>. Niçin zam yapıyorsunıuz Sayın Bakan? Ekmeğe 
Zam nedir; elektriğe zam niçindir? 

ISayın Bakan vbir ilkÜ noktada rakamları düzeltmek 
istedi. 1980 yılı ile 1987 yılı arasımda elektrik ücret-
Öeri 27 misVi antimış... Halen, dargelirîi, korunma tari
fesine muhatap olan kitlenin elektriğin kilovat/ısaati-
ne ödediği üertet 29 lira; onu yazdık önergemizde, 29 
lira da olsa çok pahalı. Kilovatı 2 lira 60 kuruş olan 
elektrik, eğer bugün dargelirîi vatandaşta 29 'liradan 
Veriliyor ise, bu da her türlü insaf ölçülerinin çok 
ü^ündjedir ve hiçbir surette tasvip ©diîemez. 

IBAŞKAN — Sayın Ayjdeimir, lütfen bitirin, efen
dim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Baş
kanım, Sayın Bakanın verdiği cevaba, verdiği izaha
ta, hiç olmazsa onun verdiği izahat ışığında cevap 
vermek mecburiyetim^deyim. 

(BAŞKAN — Sayın Aydemir, süreniz doldu efen
dim; lütfen bitirin. 
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HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Bağlayaca. 
ğı)m, özetleyerek bağlayacağım. 

BAŞKAN — özetleyerek değil efendiim, hemen 
bağlayın. Lütfem... 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Ba
lkan, teşkilatının 19851de 277 milyar, 1986\ila 347 mil
yar kâr etttiğlindlen bahsetmedi; onlardan hiç bahıset-
ımiyor. 1987 yuh için tespit edilen kâr miktarı 483 
tmıltyar lira olarak gösterilmiş. Halbuki Sayın Balkan 
«10 milyar liradır» dedi. Demek ki, bir kâr var. 1985 
ıfle 1986 yıllarını kıaibul ediyor. Ondan bahsetmedi Sa
yın Balkan. 

ENERJİ VE TAIBİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
«UDİ TÜREL (Antalya) — 1986 yılı için 10 milyar 
Mra dedim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — 1987 yilı-
nm dahia üç ayım karşıladık. 1987 yılında 10 milyar 
liralık bir kâr öngörülüyor. 10 milyar Mra da olsa 
çokto. 

IBAŞKAN — Sayan Aydemir... 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Baş
kan, bu kaldar önemli bir, konuda hiç olmazsa Sayın 
Bakana cevap vereyim. 

SALİM ERBL (Konya) — Sayın Bakanın söz
lerimi kesmediniz Sayın Başkan. 

iBASKlAN — Efendim, Sayın Bakan zamanından 
1 dakika önce konuşmasını bitirdii. Saıyın Aydemir şu 
tanda konuşma süresini 2 dakika aşımış durumda. 

Sayın Aydemir, lütfen bitirelim efendim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamda) — Biraz önce 
Sayın Bakan, «Gelir ortaklığı senetlerinin kâr payını 
arttırmakla zamların bir ilgisi yoktur» djedi. Biz üç 
yıldır: fbasıisndan takip ©diyoruz, aıynı konu devamlı 
olarak işleniyor. Halta birçok defa sayın bakanlar 
ıııfade ettiler, «Elektrik ücretleri artırılıyor, gelir fazla 
oluyor, (kâr payını hissie senetlerine vereceğiz, böyle
ce yatırımları teşvik edeceğiz» dediler. Bu izahat üç 
yıldır bütün kamuoyu tarafından her gün okunur
ken, dinlenirken, simidi kalkıp da; «Gelir ortaklığı 
(senetlerinin kân payını artırmak gayesiyle zamlara git-
medlik» demenin herhangi blîr makul izahını göremi-
yortuım. 

(BAŞKAN — Sayın Aydemir, bitirelim efendim'. 

' HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Baş
kanım, konu ıhalküklaten önemli; bir konudur. Bu ko
nuyu belki genel görüşme olarak buraya getiririz. 
Blöyffie beş dakika gibi kusa bir süre içinde Sayın Ba
kana cevap venmek mümkün değil-

Ben, lojmanlar niçin yapıldı dîye tenkitte bulun-
ımiadım. Keşke hler taraf lojman* olsa; atma gidin 
TBK'in yaptığı o lojmanları gönün, konferans salon
larına, sağlıik merkezlerine kadiar var. Ankara'da 
konferans sfalonu mu yak, sağlık merkezi mi yok, 
dinlenme tesisleri mi yok?.. Lojiman yapsın; ama is-
ııafa ne lüzum var. 

Şebekedeki cereyan kaçakları ne olacak? O ka
dar cereyan kaçağı var ki; eğer bu şebekelerle dağı
tımı bir zaptu rapltia alma tekniği getirilirse, şebeke-
dekli bu savurganlık, cereyan kaybı dana çok önlen
miş ıdlur; böylece oradan kazanılan imkânlarla bu 
iş hallolur. 

Bugün borsaya bakın; bütün şirketlerin içimde tek 
şirket Çukurova Elektrik Şirketi, AKSU kâr paylan, 
özel santraların ürettiği cereyanın maliyetine naza
ran kazanıldığı, TEK idaresine sattığı cereyanlardan 
aldığı gelirler, kârUar o kadar fahiştir ki, bunun önün
de vicdanlar durur. Sen bakan olarak, Enerji vfe Ta
biî Kaynaklar Bakanı olarak TBK'e, kilovalt/isaati; 5 
liraya mal olan bir cereyanı 20 liraya nasıl alırsın? 
Gidin borsaya bakın, bugtin hislsie senetleri en fazla 
ıdegjer kazanan, kapışılan, sıfır değerli hisse senet'leri-
nin 32 Hıraya çıktığı bir borsada, özel elektrik imal 
eden san/tralların ne derece büyük kârları paylaştığı
nı görürsünüz. Bunları her gün kamuoyu görüyor, 
efkârıumumiye görüyor, basın duyuruyor; bu kadar 
(büyük israflar varken, bu kadar düşük maliyete naza
ran fah!;§ fiyatla eleiktrik celibederek dargelirli va
tandaşımıza 29 liradan cereyan vermektedlir. Sanayi 
maihlvolmuş, onu bırak... Bir taraftan faiz, bir taraf
t a n elektrilk ücretlerindeki artış sanayii yıkarken, 
bırakalım onu... 

İBAŞKAN — Sayın Aydemir... Sayın Aydemir... 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — DargelM'i-
yi djüşlünün. Darge'Üdinin istifadesi! için, hiç olmazsa, 
elekjtrifc tariflerini, 29 lira değil, 10 liraya Mirin. 
1İ50 kilovat/saati bulan ucuz tarifeyi 200 kilovat/sa
ate kadar yükselttin ki, vatandaş biraz nefes alsın, dua 
etsin. 

IBAŞKAN — Sayın Aydemir... Sayın Aydemir... 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Baş
kanım, hürmetler eder, yüce Meclise saygılar suna
rım. (Alkışlar) 

SALİM ERJEL (Klonya) — Onlar elektriği? deP , 
milleti yakıyorlar, milleti... 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydemir. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
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59. —• İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in daha 
ucuz ve kaliteli ekmek üretilebilmesi için alınacak 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/921) 

BAŞKAN — 59 uncu sıradaki, İzmir Milletvekili 
Hüseyin Aydemir'in sorusu, İçtüzüğün 97 nci madde
sine göre ertelenmiştir. 

60. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, PTT kıyı telsiz istasyonlarında igörevli personele 
ve bu istasyonların çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/922) 

BAŞKAN — 60 inci sıralda, istanbul Milletvekili 
Feridun Şakir öğünç'ün, Ulaştırma Balkanından so
rusu vardır. 

Sayın Öğünç?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Buradalar, 
Soru, sahibi bulunmadığından bir defaya mahsus 

olmak üzere ertelenmiştir. 

61. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, Geb
ze İmam Hatip Lisesi Müdürünün Beyazıt Meydanın
daki bir mitinge katıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/923) 

BAŞKAN — 61 inci sırada, Bilecik Milletvekili 
Yılmaz Damir'in, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sorusu varkhr. 

Sayın Demir?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Bura!da. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularıma Millî Eğitim Gençlik ve Spor 

Bakanı tarafından, sözlü yanıt verilmesini arz ederim. 
18 . 2 . '1987 
Yılmaz Demir 

Bilecik 

1. Kapatılan MSP Genel Başkanı Sayın Erba-
kan'ın, Bayezit Camiindeki, cuma namazı gövde gös-
terisindeki rriitingteki fotoğrafta işaretli şahsın Gebze 
İmam - Hatip Lisesi Müdürü Arif Apaydın'ın oldu
ğunu tespit ettiniz mi? (17.1.1987 tarihli Milliyet Ga
zetesi fotoğrafı). 

2. Miting günü görevinin başında olmayan mü
dürü ne gibi denetime tabi tuttunuz? 

3. Marmara Bölgesindeki illerde, orta, lise ve 
dengi okullarda kaç tane mescit açılmıştır? 

Okullarda bulunan bu mescitler yayınladığını*: iç 
hizmet genelgesine ve emrinize göre mi açıldı? 

BAŞKAN — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nı Sayın Metin Emiroğlu; buyurun efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Sayın milletvekilimiz Yılmaz 
Demir'in soru önergesine cevap arz edeceğim. 

Kocaeli Valiliğinin yaptığı inceleme sonucunda, 
Bakanlığımıza intikal eden, 3.3.1987 tarih ve 5398 sa
yılı dosyadan : 

«Kocaeli - Gebze İmam Hatip Lisesi Müdürü Arif 
Apaydın'ın, 16.1.1987 tarihinde Bayezit Camiinde kı
lınan cuma namazından sonra tertiplendiği ifade edi
len mitinge katılmadığı anlaşılmıştır». 

Bu arada, 17.1.1987 tarihli Milliyet Gazetesinde 
yayınlanan fotoğrafta yer alan resmin, adı geçen okul 
müdürüne ait olmadığı yine aynı inceleme dosyasın
da belirtilmektedir. Bu dosyayı kaymakamlık ve vila
yet tanzim ettiler, araştırmaları yapıp, bize bildirdi
ler. 

Mevcut mevzuat gereğince, imam hatip liseleri dı
şındaki öğretim kurumlarında uygulama mescidinin 
açılması söz konusu değildir. Bu itibarla, yapılan 
araştırma sonucunda, Marmara Bölgesinde orta, lise 
ve dengi okullarda mescit açıldığı şeklindeki iddianın 
varit olmadığı anlaşılmıştır. 

Yüce Meclise arz ederim. (ANAP sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Demir?.. Buyurun efendim. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; Sayın Metin Emiroğlu'na, bakan 
olduktan sonra birkaç kez yineledim, yine tekrar edi
yorum : Farklı belgeler veriyorlar, farklı okutuyorlar. 

Ben, izmit Valiliğinin yazısına inanmıyorum. Mil
letvekilliğimi ortaya koyuyorum, Bakan da bakanlı
ğını ortaya koysun. 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — Yavaş ko
nuş, yavaş... 

YILMAZ DEMİR (Devamla) — Bütün Marmara 
Bölgesi biliyor ki, Gebze İmam Hatip Lisesi Müdü
rü... 

BAŞKAN — Sayın Demir... 

YILMAZ DEMİR (Devamla) — Lütfen sözümü 
kesmeyin Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Demir, biraz... -
YILMAZ DEMİR (Devamla) — Ben milletvekil

liğimi ortaya koyuyorum Başkanım. 
BAŞKAN — Anlıyoruz efendim de... 
YILMAZ DEMİR (Devamla)'— Gebze İmam Ha

tip Lisesi Müdürü bu toplantıyı organize eden kişi
dir ve fotoğrafta olan kişi de aynı kişidir. Ben bunu 
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bekledim; acaba, Sayın Millî Eğitim Bakanı bu olgu
ları, bu kişileri takip edecek mi, yakalayacak mı, so
ruşturma yapacak mı? Maalesef, Bakan bir kez daha 
atladı; çünkü, aynı örneği Bilecik'te yaşadık. Bilecik 
ili Osmaneli İlçesi Lise Müdürü sakıncalı olmasına 
karşın, Sayın Bakan lise müdürü olarak atadı. Verdi
ğim belgeyi Bakanın yanında değiştirdiler, bana fark
lı yanıt verdi. 

Yineliyorum, onurumla şey yapıyorum; müdürü
nüz o toplantıya katılmıştır Sayın Bakanım; îzmit Va
liliği sizi atlatmıştır. 

İkincisi: Sayın Bakanım, ben bir defa bakanlığı
nızın genel yapısını ve şahsınızın saygınlığını bir tara
fa bırakarak, diyorum ki, sizin bakanlığınızda sizden 
başka daha çok bakan vardr; o bakanlar idare edi
yor. Bunu size bir kez daha yinelemekten de gurur 
duyuyorum. 

Sayın Bakanım, siz onurlandırın Bilecik'i, siz onur
landırın Adapazarı'nı, siz onurlandırın İzmitli; yalnız 
müfettişleriniz, yani taraflı kişiler değil... Her orta
okulda, lisede, her okul bir caminin yanında olması
na karşın, birer tane de; mescit açılmıştır. Gerçi önüne 
mescit yazılmamıştır; ama sıralar kaldırılmış ve bir 
mescit düzeyine getirilmiştir. İslamlığı sizden daha iyi 
biliyor, daha iyi tatbik ediyor ve daha iyi de içinde 
bulunuyoruz; ama bu gösterişten lütfen vazgeçin. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Namaz kılmak 
suç mudur? 

YILMAZ DEMİR (Devamla) — Sayın Bakanım, 
sizin bakanlığınızda dönen ikinci olguyu ben yine, 
alnım ak olarak yineliyorum: Bazı bürokratlarınızın 
verdikleri belgeleri yüce Meclisin bu kürsüsünde lüt
fen okumayınız. Çünkü, yanlış bilgilendiriliyorsunuz 
ve yarın da bu yüce Mecliste, karşıda, sağ tarafta gö
rülen makamlarda yargılanma koşulları her zaman 
saklıdır. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Aksini ispat 
edebilir misin? 

YILMAZ DEMİR (Devamla) — Lütfen.. Aksini 
ispat ediyor ve yineliyorum : Sizin müdürünüz o top
lantıya katılmıştır, resim de ona aittir; ama sizi İzmit 
Valiliği bir kez daha aldatmıştır. Tıpkı, Osmaneli İl
çesindeki komando Cahit Ok'un, emniyet araştırması 
sakıncalı çıkmasına karşın müdür olması gibi... Ba
kanlığınıza el koyun. Daha fazla konuşulacak sözler 

. var. Bilahara yargılanmak ve görüşmek üzere teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

' 62. — izmir Milletvekili Hüseyin Aydemirin, bü
yük şehirlerdeki arsa spekülasyonunun önlenmesi için 
alınmış ve alınacak olan tedbirlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/924) 

BAŞKAN — 62 nci sıradaki, İzmir Milletvekili 
Hüseyin Aydemir'in sorusu, İçtüzüğün 97 nci madde
sine göre ertelenmiştir. 

63. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, bü
yük şehirlerdeki kiralık konut sorununa çözüm getir
mek için devletin alacağı tedbirlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/925) 

BAŞKAN — 63 üncü sıradaki, izmir Milletvekili 
Hüseyin Aydemir'in sorusu, İçtüzüğün 97 nci madde
sine göre ertelenmiştir. 

64. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, dar gelirli vatandaşların geçim sıkıntılarının gide
rilmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/926) 

BAŞKAN — 64 üncü sırada, İstanbul Milletveki
li Feridun Şakir Öğünç'ün, Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Öğünç?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

65. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, işçi emeklilerinin sosyo - ekonomik sorunlarının 
çözümlenmesi için alınacak önlemlere ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/927) 

BAŞKAN — 65 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Feridun Şakir Öğünç'ün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Öğünç?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

66. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, İstiklâl Savaşı gazilerinin ekonomik ve sosyal so
runlarına karşı ahnacak önlemlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/928) 

BAŞKAN — 66 nci sırada, İstanbul Milletvekili 
Feridun Şakir Öğünç'ün, Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Öğünç?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
67. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, münhal 

bulunan hâkim ve savcı kadrolarına ve nedenine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) 
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BAŞKAN — 67 nci sırada, Konya Milletvekili 
Salim EreFin, Adalet Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Erel?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, sayın 

bakanları devlet ciddiyetine davet ediyorum; az önce 
buradalardı. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
SALİM EREL (Konya) —Tabiî, bize lütfen; 

ama... 
BAŞKAN — Başkanlığın yapacağı bir şey yok 

efendim, lütfen... 
SALİM EREL (Konya) — Bu yüce Meclise ya

kışmayacak tavırlar içerisindeler. 
BAŞKAN — Bunu siz defalarca söylediniz, ben 

de zatı âlinizs cevap verdim. Başkanın yapacağı bir 
şey yok efendim. 

SALİM EREL (Konya) — Evvela bakan olduk
larının ciddiyetini idrak etsinler. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Zabıtlara geçirecek 

Sayın Başkan. 
68. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, belediye

lerden bazılarının «başarılı belediye» olarak seçilme
sinin kıstasına ve amacına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/930) 

BAŞKAN — 68 inci sırada, Konya Milletvekili 
Sayın Salim Erel'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erel?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
69. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in Ada

na ve Çukurova'da görülen sivrisinek ve sıtma tehli
kesine karşı ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/932) 
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BAŞKAN — 69 uncu sırada, Adana Milletvekili 
Metin Üstünel'in, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sorusu vardır. 

SALİM EREL (Konya) — Konuşanların sözünü 
kesiyorsunuz, bakanların gelmemesine bir şey demi
yorsunuz. 

BAŞKAN — Söz vermeden, söz istemeden konu
şuyorsunuz; söz vermedim size. Lütfen efendim... 

Sayın Üstünel?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

70. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak İli 
Banaz İlçesinin Ahat ve Çamsu köylerine pancar kan
tarı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) 

BAŞKAN — 70 inci sırada, Uşak Milletvekili Yu
suf Demir'in, Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Demir?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
71. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu

ran Bayezit'in, Kahramanmaraş Narlı - Türkoğlu yo
luna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/934) 

BAŞKAN — 71 inci sıradaki, Kahramanmaraş 
Milletvekili Turan Bayezit'in sorusu, İçtüzüğün 97 
nci maddesine göre ertelenmiştir. 

Efendim, çalışma süremizin dolmasına az bir, za
man kalmıştır; görüşülecek başka bir konu da kalma
mıştır. 

Alınan karar gereğince, İçtüzük teklifini görüş
mek ve 11 Mart 1987 Çarşamba günü saat 14.30'da 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.07 
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VIL — SORULAR V 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yûdmr'ın, 

yetiştirilmeleri amacıyla yurt dışına personel gönderil
mesi için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Necmettin 
Karaduman'ın yazılı cevabı (7/1573) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak tarafınızdan 

cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Feyzullah Yıldırır 
Gaziantep 

1. Her yıl, yetiştirilmek amacıyla, yurt dışına, 
Bakanlar Kurulu kararıyla Devlet memurları gönde
rilmektedir. Nitekim bu yıl da 9 Ocak 1987 tarihli 
Resmî Gazetede yayımlanan Kararla, toplam 561 Dev
let memuru yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönde
rilecektir. 

Yüce bir müessese olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde görev yapan Devlet memurlarının Kuru
ma daha faydalı olabilmelerini sağlamak amacıyla ay
nı şekilde yetiştirilmeleri kpnusunda çalışmalarınız 
var mıdır? Varsa nelerdir? 

Türkiye Büyük, Millet Meclisi 
Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi 9.3.1987 

Başkanlığı 
Kan. Kar Md. 

Sayı .' 7/1573-7637/30343 
Sayın Feyzullah Yıldırır 
Gaziantep Milletvekili 
Ligi : Yetiştirilmeleri amacıyla yurt dışına perso

nel gönderilmesi için çalışma yapılıp yapılmadığına 
ilişkin, 20.1.1987 tarihli yazılı soru önergesi. 

İlgi önergenizle Başkanlığımıza yöneltilen sorunuz, 
aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 
Saygılarımla. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Mület Meclisi 

Başkanı 

E CEVAPLAR (Devam) 

I Oevap : 657 sayıi'ı Devîeft: 'Mdmıurffiarı Kanununum 
I 214 üncü maddesi, Devlet memurlarının yetiştirilme-
I lerini sağlamak, verimliliklerini artırmak ve daha ile-
I riki görevlere hazırlamak amacıyla hizmet içi eğitim 
I faaliyetlerinin yürütülmesini öngörmekte; 215 inci 
I maddesi de her kurumda eğitim faaliyetlerini düzen-
I lemek, yürütmek ve değerlendirmekle görevli bir 
I «Eğitim Birimi» kurulacağını hükme bağlamaktadır. 
I Belirtilen hizmetleri gerçekleştirmek amacıyla TBMM 
I idarî \ apışında öteden beri ihtiyacı hissedilen eğitim 

birimi, 13 Ekim 1983 tarih ve 2919 sayılı Kanunla 
I kurulmuş ve «Personel Eğitim ve Yönetim Müdür-
I lüğü» adıyla faaliyete geçmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan; TBMM İdarî Teşkilatı hakkında
ki 13 Ekim 1983 gün ve 2919 saydı Kanunun 6 ncı 
maddesi, çeşitli kanunlarda Bakanlar Kurulu kararı-

I na lüzum gösterilen hususlardan TBMM Genel Sek
reterliği ile ilgili olanların, TBMM Başkanlık Diva-

I nı kararı ile yürütüleceğini hükme bağlamıştır. 

I 1986 yılında yurt dışına inceleme ve toplantı ama
cıyla. Kurumumuzdan 7 personel gönderilmiştir. Yurt 
dışına gönderilen personelin adı ve soyadı, unvanı, 

J görevlendirilme amacı, yeri, tarihi ve harcanan öde-
I nek miktarı ekteki çizelgede gösterilmiştir. (Ek - 1) 

I Bu amaçla, Türkiye Büyük Millet Meclîsi 1987 
I Malî Yılı Bütçesi 190 - Yurt dışı staj ve öğrenim gi

derleri kaleminden 25 000 000 TL.; 240 - Yurt dışı 
I geçici görev yollukları kaleminden de 71 000 000 TL. 

ödenek ayrılmıştır. 

I Yurt dışında yetiştirilmek amacıyla personel gön-
I derilmesi hususu ile ilgili planlama çalışmaları doğ

rultusunda 1985, 1986 ve 1987 yıllarında İngilizce dil 
I eğitimi programlan düzenlenmiş olup, halen sürdü-
I rölmektedir. 

I 1987 ve daha sonraki yıllarda da belirlenecek bir 
program çerçevesinde, demokratik ülke parlamento
larının yasama ve yönetim yapısını yerinde incele-

I mek, idarî ve sosyal çalışmaalrını yakından izlemek, 
I bilgi ve görgülerini artırmak amacıyla TBMM idarî 
I Teşkilatı personelinin daha önce olduğu gibi gelecek-
I te de yurt dışına gönderilmesi sağlanacaktır. 
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1986 yılında yurt dışına inceleme ve toplantı amacıyla gönderilen personel listesi 

Adı ve Soyadı 

Ekrem Gürenli 

Engin Karapınar 
Aydın Işıfcsal 

Hilmi Çelik 
Nurhayat Yaşar 

Lale özmumcu 

M. Erdal Eren 

Unvanı 

Gn. Sek. Yrd. 

D. Bşk. 
Müdür 

Müdür 
Uz. Yrd. 

Sis. An. 

Y. Mimar 

Ülkesi ve görev yeri 

Almanya 
(Bonn, Düsseldorf) 
Hollanda (Amsterdam) 
Fransa (Paris) 
İtalya (Roma, Florensa) 

Almanya (Bon) 

Fransa (Strasburg) 

İtalya (Venedik) 

Görevlendirilme amacı 

— TBMM'nin Avrupa Devletleri 2.5. 
seviyesine ulaştırılması. 

— Konum ve çevre düzenleme 2.5. 
Hık. araş-tiırma ve inceleme. 2.5 

Avrupa Parlamentosu Araştırma 28.9. 
Dokümantasyon Merkezi Kütüp- 28.9 
hane Çalışma Grubu 1986 Yılı 
Toplantısı. 
Enformatik Çalışma Grubu Top- 27.10 
lantısı. 
Mimarî değerleri koruma. 16.9 
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2. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır' 
in, Altınkaya Barajı bölgesinde su altında kalacak köy
lere ve bu köylerdeki vatandaşların iskânına ilişkin so
rusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Gi
ray'in yazılı cevabı (7/1576) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Altınkaya Barajının tamamlanması yaklaşırken su 
altında kalacak köylerin son durumları hakkında aşa
ğıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Ahmet Ka-
raevli tarafından yazılı olarak cevaplandırılması husu
sunda delaletinizi saygı ile arz ederim. 

Feyzuilah Yıldırır 
Gaziantep 

1. Altınkaya Barajının bulunduğu mıntıkada kaç 
köy su altında kalacak ve bu köylerin sakinleri nere
lere ve nasıl iskân edileceklerdir? Barajın tamamlan
masından sonra su altında kalacak bu köylerin iskânı 
ne zaman gerçekleşecektir? 

2. 7 sene evvel planlanan projenin tamamlanma
sına birkaç ay kala ortada kalan vatandaşlarımıza 
niçin sahip çıkamamaktadır? Bu insanların bugüne 
kadar hangi yerleşim bölgelerine gidecekleri niçin plan
lanmamış, niçin ev temin edilmemiştir? Bu hususta al
mış olduğumuz son tedbirler nelerdir? 

3. Durağan ilçesine bağlı kaç köy su altında ka
lacaktır? Bugüne kadar bunlardan hangileri başka yer
lerde iskân edilmişlerdir? Geriye kalanların iskân edi
leceği yerler niçin bugüne kadar tamamlanmamıştır? 
Daha evvel gidecekleri yerler belirlendiği halde ni
çin bu yerlerden vazgeçilmiştir? Bu hususta ne gibi 
tedbir alınacaktır? 

4. Durağan İlçesinin neresinde devlet lojmanları 
vardır? Yoksa 3 -4 bin kişi kış ortasında çadırda mı 
oturacaktır? Bu hususlarda da alınan son önlemler 
nelerdir? 

5. Konut probleminin fonlarla halledildiğini ifa
de ederken Anadolu'da tabiî afetlerden dolayı veya 
baraj inşalarından ötürü evsiz kalan vatandaşlarımızı 
da düşünmekte misiniz? Bu evsiz, yurtsuz insanlar 
nerelerde barınacaklardır? Sosyal devlet anlayışı bu 
insanlar için geçerli değil midir? Bu hususlarda alı
nan tedbirler nelerdir? 
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T.C. 
Bayındırlık ve iskân 9.3.1987 

Bakanlığı 
Basın ve1 Halkla ilişkiler ' 

Müşavirliği 
Sayı: A-31/01/1122 
Konu : Gaziantep Milletvekili Sayın Feyzullah Yıl-

dır'ın yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: a) 4.2.1987 gün ve 7/1576-7758/30673 sa
yılı yazınız. 

b) Devlet Bakanlığının 19 Şubat 1987 gün ve 08. 
68/00278 sayılı yazısı. 

Altınkaya Barajı bölgesinde su altında kalacak köy
lere ve bu köylerdeki vatandaşların iskânı konusun
da; Gaziantep Milletvekili Sayın Feyzullah Yıldırır' 
in, Devlet Bakanı Sayın Ahmet Karaevli'ye yönelttiği 
ve ilgisi dolayısıyla, ilgi (b) yazı ilişiğinde Bakanlığıma' 
intikal ettirilen yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Sözkonusu önergede yer alan konuların Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanlığını ve Bakanlığımı ilgilendir
mesi nedeniyle sorulara ilişkin cevaplarımız aşağıda su
nulmuştur. 

Soru 1. Altınkaya Barajının bulunduğu mıntıka
da kaç köy su altında kalacak ve bu köylerin sakin
leri nerelere ve nasıl iskân edileceklerdir? Barajın ta
mamlanmasından sonra su altında kalacak bu köy-, 
lerin iskânı ne zaman gerçekleşecektir? 

(Sevap 1. Altınkaya Barajı nedeniyle Samsun* 
dan (28), Sinop'tan (10) yerleşim birimi olmak üzere, 
toplam (38) yerleşim ünitesi etkilenmiştir. 

Buna göre, yerleri kamulaştırılıp geçim imkânları
nı kaybeden aileler istedikleri takdirde Devletçe gös
terilen yerlerde, yine istekleri doğrultusunda şehirsel 
veya tarımsal olarak iskânları Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 
(2510 ve eki 1306 sayılı iskân kanunlan çerçevesin
de) sağlanmakta olup, Altınkaya Barajından etkilenen 
Samsun ve Sinop illerinin 38 ünitesinde iskân şekil 
ve şartlarını ihtiva eden «iskân duyurusu» yapılmış
tır.- Kanunî şartları yerine gtirmeyi, taahhüt eden 
aileler mahallî iskân komisyonunca kriterler dahilin
de incelenmiş ve Samsun ilinden 156 aile tarımsal, 
25 aile şehirsel olarak 181 ailenin; Sinop ilinden 299 
aile tarımsal, 100 aile şehirsel olmak üzere toplam 
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399 ailenin ve ceman 580 ailenin iskânlarına karar 
verilmiştir. 

Devlet eliyle iskân talep eden ve hak sahibi olan 
bu ailelerden; 

Satrrts'un İllüıiılden tatrıımısail iskân isteyen 156 'aile
den 130'unun Hatay ili Reyhanlı İlçesi Horlak mev
kiinde, şehirsel iskân isteyen 25 ailenin ise; Bursa İli 
Gemlik İlçe merkezinde, Sinop tünden tarımsal iskân 
isteyen 299 aileden 41'i Hatay İli Reyhanlı ilçesi Hor
lak mevkiinde iskânları sağlanmıştır. 

Ayrıca, Samsun İlinden 26, Sinop İlinden 258 aile 
olmak üzere toplam 284 ailenin Hatay İli Reyhanlı 
ilçesi Horlak mevkiindeki tarımsal iskânları ile Sinop 
İlinden şehirsel iskân talep eden 100 aile için Dura
ğan İlçe merkezinde çalışmalar sürdürülmekte olup, 
ihale safhasındadır. 

iskânda zorunluluk olmadığından Devlet eliyle 
iskân istemeyen aileler kendi imkânlarıyla diledikleri 
yerlerde iskânlarını sağlayacaklardır. 

İskânları sağlanamayan ailelerin konutları tamam
lanıncaya kadar geçici olarak barındırılmaları ve ko
nut temin edilmesi için mahallî bölge ve il müdür
lüğüne Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca ta
limat verilmiştir. 

Soru 2. 7 sene evvel planlanan projenin tamam
lanmasına birkaç ay kala ortada kalan vatandaşları
mıza niçin sahip çıkılmamaktadir? Bu insanların bu
güne kadar hangi yerleşim bölgelerine gidecekleri ni
çin planlanmamış, niçin ev temin edilmemiştir? Bu 
hususta almış olduğunuz son tedbirler nelerdir? 

Cevap 2. İskân hizmetlerinde en büyük darbo
ğazın arazi ve arsa temini olması nedeniyle ailelerin 
ihtiyacı olan tarım arazisi ve arsaların temininde, 
iskân maliyetinin düşük olması için öncelikle Hazine
den karşılanmasına çalışılmaktadır. Bu mümkün ol
madığı takdirde özel veya tüzelkişilerden satış yoluy
la temini cihetine gidilmekte, zorunlu hallerde ikinci 
bir iskân olayı yaratmamak şartı ile kamulaştırma 
yoluyla arazi ve arsa temin edilmektedir. Buna ilave
ten vatandaşların yıllardır yerleşik oldukları kendi böl
gelerinin dışında iskâna karar vermeleri ile ihale sis
teminin uzun zamana ihtiyaç göstermesi gibi zorluk
lara rağmen Devlet eliyle iskân isteyenleri bir bölümü 
yerleştirilmiş, taşınmaz malları verilmiş ve üretken 
duruma gelinceye kadar karşılıksız yardım bağlanmış
tır. Diğer aileler ise; en kısa zamanda yerleştirilecek
lerdir. 

Devlet eliyle iskân isteyen ailelere gereğince sahip 
çıkılmış ve iskân alanlarına nakledilinceye kadar ge

çici iskânlarının sağlanması için konut temini husu
sunda mahalline talimat verilmiştir. 

Soru 3. Durağan İlçesine bağlı kaç köy su altın
da kalacaktır? Bugüne kadar bunlardan hangileri baş
ka yerlerde iskân edilmişlerdir? Geriye kalanların is
kân edileceği yerler niçin bugüne kadar tamamlanma
mıştır? Daha evvel gidecekleri yerler belirlendiği hal
de niçin bu yerlerden vazgeçilmiştir? Bu hususta ne 
gibi tedbir alınacaktır? 

Cevap 3. Aitınkaya Barajından; Sinop İli Du
rağan ilçesine bağlı Boyabükü, Gökdoğan, JCöklen, 
Yağbasan, Kaplangı, Salarkolu, Beybükü, Çöve, A. 
Karacaören ve Y. Karacaöğren olmak üzere 10 köy 
etkilenmektedir. 

Bu köylerden Devlet eliyle iskân isteyip hak sa
hibi olan 299 aile tarımsal, 100 aile şehirsel olmak' 
üzere toplam 399 ailedir. Bunlardan 41'i Hatay İli 
Reyhanlı İlçesi Horlak mevkiine iskân edilmiştir. Ge
riye kalan ailelerden tarımsal iskân isteyenler yine 
Hatay ili Reyhanlı İlçesi Horlak mevkiinde, şehirsel 
iskân isteyen 100 aile ise; Sinop ili Durağan İlçe 
merkezinde iskân edileceklerdir. Konutların yapımı 
ihale safhasındadır. 

Tarımsal iskân isteyen ailelere etüt safhasında, yer 
olarak Hatay İli gösterilmiştir. 

Soru 4. Durağan ilçesinin neresinde Devlet loj
manları vardır? Yoksa 3 - 4 bin kişi kış ortasında ça
dırda mı oturacaktır? Bu hususlarda da alman son ön
lemler nelerdir? 

Cevap 4. Barajdan etkilenen ailelerin tamamı is
kân talep etmediklerinden hepsinin geçici de olsa 
Devlet eliyle barındırılmaları kanunen mümkün de
ğildir. Ancak, konutların ikmal edilmesi tarihine ka
dar iskân isteyen 358 ailenin geçici olarak barındırıl
maları sağlanacaktır. 

Soru 5. Konut probleminin fonlarla halledildiğini 
ifade ederken Anadolu'da tabiî afetlerden dolayı veya 

.baraj inşalarından ötürü evsiz kalan vatandaşlarımızı 
da düşünmekte misiniz? Bu evsiz, yurtsuz insanlar ne
relerde barınacaklardır? Sosyal Devlet anlayışı bu in
sanlar için geçerli değil midir? Bu hususlarda alınan 
tedbirler nelerdir? 

Cevap 5. 7269 sayılı Kanuna göre herhangi bir 
afetten dolayı konutları yıkık ağır derecede hasar gö
ren veya görmesinin muhtemel olduğu teknik rapor
larla tespit edilen ailelerden, aynı kanun hükümlerine 
göre hak sahibi kabul olunan ve gerekli borçlanma
larını da yapan ailelere konut yardım yapılmaktadır. 

Afet İşleri Genel Müdürlüğümüzce 1960 -1986 yıl
ları arasında çeşitli afetler nedeniyle 146 946 konut 
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yapılmış olup, yapılan bu konutlar hak sahibi ailelere 
20 yıl vadeli ve de faizsiz olarak verilmektedir. 1987 
yılı yatiTim programında 6 540 konut ve 19 işyeri yer 
almaktadır. 1987 yılı yatırım programında olanlar ha
riç, halen yaklaşık 30 000 afetzedenin konut ihtiyacı 
vardır. Bu açığın kapatılması için de çalışmalar sür
dürülmektedir. 

Devletçe vücuda getirilen baraj ve diğer tesisler
den dolayı geçim imkânlarını kaybedip Devlet eliyle 
iskân isteyen aileler Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığınca arazi kaynağı temin edilen bölgelerde şe
hirsel veya tarımsal olarak iskân edilmektedir. Bu 
işler için gerekli ödenek her sene Devlet Planlama 
Teşkilatına müracaat edilerek bütçeden temin edilmek
tedir. Konut probleminin çözümü için kurulan fonlar
dan ödenek transfer edilmemektedir. 

Bu nedenle, kamulaştırmalardan mütevellit yapılan 
isıkânlar tamamen vatandaşın isteğine bağlıdır. Devlet 
eliyle iskân isteyen vatandaşların imkânlar ölçüsünde, 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

9. 
10. 
11. 
12. 
13, 
14. 
15. 

Mieimüş Şilmsek 

Şevki Küçülfckmay 
Altamer Sayın 
Şahin Ticaret 
854 Ballı Kre. Koop. 
Menderes Petrol 
Payaş Pazarlötoa 
Fatih Blüigjin 
Ser Petrol 
Hasan Tosun 
Yrimaız Karaansüan 
Remzi Dağdeviren 
Muammer Demkoğhı 
Sır Petrol 
Köyüm Petrol 

9 990 440,— 

4 596 850 — 
9 722 2'1Q — 
1 484 040— 
4 629 396,— 

51 333 912,— 
90 540 870,— 
46 198 396 — 

139 799 163,— 
92 181 152,— 
29 591 '128 — 

150 250 334 — 
76, 240 078 — 
11 397 994,— 

+ 34 611 832 — 

M , 6. 
» 
», 
» 
» 
» 
3> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

7, 
6. 
6. 
6. 
6. 
7. 
6. 
6. 
5. 
6. 
6. 
6. 
6, 
6. 
6. 

İcra 
» 
» 
•» 
2> 

» 
» 
» 
» 

Tic. 
İcra 

» 
» 
* 
3> 

» 

1986/845/248/2356 
1986/3091/3092 
1986/8270 
1986/5644 
,1986/3894 
1986/8628 
1986/22718 
1986/6121 
1986/6446 
1986/1436 
1986/7346 
1986/5643 
1986/59511 
1986/534/1 
11986/4006 
1986/5779 

YekÛD 746 567 795,— 
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en iyi şartlarda iskânları sağlanmakta ve üretken du
ruma getirilmektedir. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
î. Safa Giray 

Bayındırlık ve İskân 
Bakanı 

3. — Kırklarli Milletvekili Şükrü Babacan'ın, Pet
rol Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğünün bazı bayile
rinden tahsil edemediği alacaklarına ilişkin sorusu iv 
Devlet Bakam Kâzım Oksay9ın yazılı cevabı (7/1583) 

Türkiye Büyük MIMet Mec&i Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İlgili Devlet Balkanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandirtmasını arz ederim. 
Saygılarımda, . 

Şükrü Babakan 
KırMareU 

1 - Petrol Ofisi İstanbul BöJge 'Müdürlüğünün, aşa
ğıda isimleri yazılı bulunan taayülleriintden alkaryakıt ve 
yağ tutarfarınldaln Jdbğıan alacaklarını tahdil edemediği 
doğru tmuldur? 
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2, Petrol Ofisinin (bu duruımdiaki tüm bayilerin
den topH'aırn alacağı ne kadardır? 

' .3., 'Borçlarından dollayı icraya veriilen bayü'lerin 
nuhsaJtliarı iptal edilecek milidir? 

4. Peltrol OfM, herhangi 'bir maddî kayba uğra-
imıalrnıak için ne gi'bi cildldî 'öhletmter artacaktır? 

T.C. 
Devlet 'Bakanlığı 
Sayı : 2.02.1526 

9.3.1987 

Türkiye .Büyük Millet Meclîsi Başkanlığına 
İlgi : 12.2.1987 taarM'i, 7/1583, 7766/30714 sayılı 

yazınız ve ekli önerge. 
îllgüde kayıtlı yazınız ekinde Bakanlığımıza intikal 

dttjiriiflen, Kırklareli MIldlfrekMi Şükrü Babacan tara
fımdan verilen önerge İlle sorulan hususlar aşağıda açık-. 
'lanimıştıır., 

,1. Petrol Ofisi Anioninı Şirketi İstanbul Bölge 
Başmüdürlüğüne 'bağlı baiy&lierlin bir kısmının, afcarya-
Ikı't ve nıadenıiyağ 'bedelinden ileri gelen 'borçları içlin, 
lönengğede de 'belirtilidÜği ıgilbi foorçtu »bayler aleyhinde 
Ikaınıuınî takibata. geçillîm'ilştJir. Önergede kayıtlı btarçlu 
'bayii listeleri ve icra dosya nuımiara)ları aynı ollmakla 
(birilikte, kanunî talkiibe 'konu edlen Petmol Ofisi alla-
calkjtarı önergede 'belirtilen (rnliktar 746 567 795,— TL. 
olmayıp, 274 054 225,— TL. dir. Bahse konu baylilerin 
(hepsi 'hayanda tcra İflas Kanunu hükümleri çerçeve-
ısinde alacağın tahsilini sağlamaya matuf .tüimı hukukî 
iş'leimler sürdürülmektedir. 

2, Petrol Ofisi A,Ş.'nin, Türkiye genelinde kar
şılıksız çeklerden ve vadieterlinde ödenmeyen bonolar
dan mütevellit 'borçlu bayilerden olan toplanı alacağı 
967 220 895,— TtLI. ölüp, 'bahse konu alacağın müslte-
niidatını 362 aidet karşılıksız çek ve bono teşkil e'tlmek-
tedir. Mezkûr al'acakllann 't'amıalmı için tümı kanun yol
larına mlüracaıait eJdl'Hmliş olup, Iher türlü icraî ve cezaî 
müalmeîelör yürüTOllmidktedli'r, 

3. Borçlarından dolayı (halklarında icraî taklibalta 
geçirten Pel&röl Ofi?si 'ba'yl'erirtden, borçlan selbebliyle 
Ibayiİk faaliyetlerini yürultoeyenterin istasyonları terk 
ederek atıl vaaiye'tlt'e (bırakanların veya 'birtakım ğizfli 
ortıalklıkllaırla bay/ili ilkltetlirii bir 'başka- kişilere devreden
lerin bayilik sözleşmeleri Peltrol Ofiisıi A.Ş.ce feshe-
d'ilmıekte, şayet istasyonlar üzerinde Petrol Ofisti lehine 
tesils edilmliş intifa halkları var ise, intifa hakl'arına 
müsteniden ilsta'syonll'ara el konulmakta, intifa hakiki 
ydk ise, intliffa hakkı 'yerline 'kaim' oümraik üzere alınan, 
para borcunu İhtiva efdten resen taahhütnamelere mü
racaat edlMerek 'büyük 'meblağlarda alacak daval'arı 
açıllmakltadir.. 

4. Petrol Ofisi Anonim Şiırk'dtîinee, karşılıksız çek 
'bedöllerindien dolayı maddî kayba uğranımasının ön
lenmesi zımnında her türlü 'teldlbMeır alındığı gi'bi, çok 
ellkiın felir tedbir olarak, Fuel-Öill bayilerinden haftalık 
mal çöküşleri riisibetinde teminat mektubu alınması, 
teminat melktuibu veremeyen 'bayileriih ise 'bliokeli çek-
'lo veya nakit pata iile çalişımiası uygu'lamıasınıa pilot 
'bölıge olarak seçilen îtetanlbulllda 'başlanılmış, böylece, 
söz konusu uygulalmanın başlatıldığı 2.2.1987 tarihin
den itibaren, bedeli ödenmeyen çek adedi yok den'ile-
ıbillecek ka'daır azalmıştır. Göz konusu karar 23.3.19'87 
tarihinden itibaren 'bütün Türkiye'de uygulanacaktır. 

Keyf tyetli arz edıe(rîiımı« 
Kâzım Okisay 
'Devlet Balkanı 

4. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, sınır köylerimizde yaşadıkları halde gizli 
mülteci sayıldıkları iddia edilen yurttaşlarımıza ilişkin 
sorusu ve içişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un yazılı 
cevabı (7/1593) 

Türkiye iBü'yüfc Mlilelt Meclîsi Başkanlığına 

Bulvar Gazetecimde yayınlanan yazıdan, Kilis'in, 
hudut köylerindeki 10 bini aşkın gizli mülteci haberi 
hakkında aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın 
Yi'lld'rrum Ak'bu'lut tarafından yazılı olarak cevaplandı-
rıtoası hususunda (rMalidCnM ısaygı file arz ederim:. 

Müralt Sökrnenoğlu 
Hatay 

1 / 2 gündür Bulvar Gazefeisinıdle yayınüanan ha-
'berde, Klillislin 'Süngüıtepe, Mısıricık, Deli Asman, Ak-
ç̂ albağlar, Akıncı, Toıpldıağı, Hapıise ve Öncüpınar köy
lerinde yaşayan 10 bini aşkın insanın gizili mülteci gö
rüntüsünde olduğu hakikat ım'Mi'r? Söz konusu durum 
varışa- hangi sefc'epılerdten vatandaşlığa kabul edilirne-
mdkteldlrller? Bu kişi'l'erljn halklarında ne gi'bi istem ya-
pimıştur, kaç ki'ş/Idkfler? 

2. Nüfus kâğıdı olmadığı için sadece dinî nikâh 
ile yaşayan 'bu insanlara Türlk Kadınını Güçlendirme 
Valkfının resmî Mkâh İçlin- sahip çıkması mı beklen-
ımlelktedir? AsIkerlOk görevini yapamayan hudut köyün
de yaşayan bu insarJlaıtia sahip çıkılmamam mlillî gü-
vemliik yönümden de halkınca yaralümaz mı? Bu hususta 
nıe gi'bi ted'biır alınlmi'ş'tır? 

3. Akr'a'baılannın ibir kısmı Suiniye'de olan 'bu in
sanlara sahip çılkmak için ;ne ıgilbi tedbir dlüşünmeklte-
sinliz. Bir kısmı Surfiyelde kalan bu yur'ttaşlıar g'H Tür
kiye'de sınır köylerinde yaşayan 'başkaları var mıdır? 
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Varsa sayıfflaırı ne kaldardır? Nerelerde yaşaîmafctaldır-
lar? Böylesine önemli bir konuda ne gibi tedbir alın
mıştır? Bu hususlarda Devlet politikası nfddür? 

T.C. 
piçleri Bakanlığı 6.3.1987 

Nüfus ve Vatandaşlık işledi 
Genel Müdürlüğü 

Şb. MU. : İst. Yay. 
665 - 360/64622 

Konu : Yazıllı öriengesi. 

Türkiye Büyük Mıilıleit Meci'isi Başkanlığına 
İlgi : 19.2.1987 gün ve T.B.MJM. Genel Sekreter

liği Kanunlar ve Kararlar Dairesi B'aşkanüığınm 
7/1593 - 7839/31054 sayılı yazısı. 

Bülvlar Gazâtes'iınfde yayınlanan Kife'ıin hudut köy-
(Teründe 10 000'i aşkın gizli mülteci bulunjduğu yolun
daki haberle ilgili olarak Hatay Milletvekilli Sayın Mu
rat SÖkmenoğllü^nıun sorduğu sorulara il'iışkin cevaplar 
ekte gönıderillrraiştir. 

'Bilgil'arinize arz ederim. 
Yılldınım Akbulyt 

İçişleri Balkanı 
CEVAPLAR 

1. Bulvar Gazetesinde Üdfdila edlildı'iği gibi Kilisin 
8 hudult köyünde l'Cı 000'i aşkın gizli mülteci veya ya
bancı k'işiınin "bulunması mümkün değildir. 1985 yılı 
tnüfus sayımına göre gazetede İsimi geçen 8 köyün top-
Damı nüfusu 4 224 kiş/JdÜr. Bu kişlilerd'e genel olarak 
Türk vatandaşı olarak nüfus kütüklerine kayıtlıdırlar. 

Tüirk 'vlaiianJdıaişlığırua ka'bul şartları ve izlenecek usul 
403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 6 ncı ve 7 
nei maddelerinde 'bdirilt'Jmi'şlUir. Bu startları taşıyanlar 
Tüılk vatandaşlığına aJİınır'llar. Mltekı'm Kilis İlçesin
den vatandaşlığımıza geçmek 'içlin 43 k'işli 'başvurmuş, 
dosyaları 'tamim ollan 19 kişi vatanlda'şlığımıza alın-
tmıştır. Diğerleriınlim İstemleri yürütülmektedir. 

2. Bakanlığılmız evlenımeniiln mevzuata uygun bir 
'şekilde yapılması için gereken her türlü tedbiri allmış-
'tır ve allmayia dbvam ed'eceklliir. 7.11.1985 gün ve 18921 
sayılı Resimî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe güren 
Evlendirme Yönetmeliği 'ile evlenilme işlemleri müm
kün olduğu 'ölçüde bas'ide^tirilmişitir. Türkiye'de olu
nan Ve Türk Vatandaşı olmayan her şahıs istediği tak
dirde bu mevzuata göre evlenebilir. Nitekim şimdiye 
ka/diar Kiliis'tbki yabancılardan evlenme konusunda 
müşkülatta karşılaştıkları yolumda biır şikâyet gelme-
tmiştir, 

Ayrıca Bakanlığımız, medenî nikâh olmaksızın ka
rı - koca gibi yaşayanların istedikleri takdirde bu bir-

leşmelerlinıin resmî evlilik olarak teşdidini sağlamak 
amacıyla 8 aldbt geçÜdii Kanun çıkartllmıitjitıır. Son ollarak 
1981 yı'hnld'a çıkartılan 2526 sayılı Kanunda 22 Eylül 
1986 tarihine kadar yürürlükte fcailmışıitr. Kilis bölge 
balkıda bu Kamundan geniş ölçüde yararianırnışitır. Bu 
Kanuna dayanılarak Kffis Kaymakaimlığınca yapılan 
programlar uyarınca 1984, 1985 ve 1986 yıllarında 
genel nüfus 'taraması yaptırılmış, bunun sonucunda 
1984 yılında 36 köyde toplam 690, 1985 yılında 35 
'köyde toplam 1 120, 1986 yılında 37 köyde toplam 
346 adet doğum, ölüm, evlenme ve nesep düzeltilme
si gilbi işlemler yapılarak nüfus kütüklterfine gecîriölmıiş-
•tör, 

3. Devletimiz bu • şahıslara Türkiye'de îikaimet 
hakkı venmek suretiyle esasen sahip çıkmıştır. Tüır-
kiyeMe yabancıların ükalmeti konusundaki çalışmallar 
'Millî Güvenlik çerçevesi .'içinde tespit edilen politlikala-
ra uygun olarak yürütülmektedlir. 

5. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Öz
bek'in, Adıyaman İlinin Bağ - Kur sağlık hizmetleri 
kapsamına ne zaman alınacağına ilişkin sorusu ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Mü-
kerrem Taşçıoğlu'nun yazılı cevabı (7/1656) 

Türkiye (Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı 'tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
na delaletinizi saygıyla arz ederim. 26.2.1987 

A. Sırrı özbey 
Adıyaman 

SORU : 
L Adıyaman İli Bağ - Kur üyelerinin Bağ Kur 

sağlık hizmetleri kapsamı dışında bırakılmasının 
nedenleri nelerdir? 

2. Adıyaman İli, ne zaman Bağ - Kur sağlık 
hizmetleri kapsamına alınacaktır? Bu konuda ne 
gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

T.C. 
Çalışma ve Sosyal 9 . 3 . 1987 
Güvenlik Bakanlığı 

Sayı : SGK-0175/2219 
Konu Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 2.3.1987 tarih ve 7/1656-7989/31483 sa

yılı yazınız. 

Adıyaman Milletvekili Sayın Ahmet Sırrı Özbek' 
in Adıyaman irinin Bağ - Kur sağlık hizmetleri kap
samına ne zaman alınacağına ilişkin yazılı Soru öner
gesi Bakanlığımızca incelenmiştir. 
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1479 sayılı Esnaf ve Sanatkâr ve Diğer Bağım
sız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nunda 5.11.1985 tarih ve 3235 sayılı Kanunla yapı
lan değişiklik ile 1 Ocak 1986 tarihinden itibaren 
Bağ - Kur sigortalı, emekli, dul ve yetimleri ile 
•haJdsalhlip'llerine sağlık sigortası uygulanmasına başlan
mıştır. 

Sözkonusu Kanunun Geçici 6 ncı maddesi, 
«Sağlık Sigortası hizmetleri kademeli olarak Ek 

İH inci maddede sayılan kuruluşlara ait sağlık te
sislerinin. müsait hizmet kapasitesi olan bölgelerden 
veya illerden başlamak üzere Bakanlar Kurulu Ka
rarı ile üç yıl içinde bütün yurtta uygulamaya ko
nulur» 

hükmüne amir bulunmaktadır. 
Kanunun belirtilen hükmü uyarınca Bağ - Kur 

sağlık sigortası, sağlık tesisleri müsait olan iller
den başlamak üzere Bakanlar Kurulunun 5.12.1985 

(tarih ve 85/10110 sayılı Kararı ile 1986 yılı itiba
riyle ilkin Bingöl, Bolu, Burdur, Giresun, İsparta, 
Konya, Kütahya, Manisa, Niğde, Tekirdağ, Tokat 
illerinde. Bakanlar Kurulunun 18.12.1986 tarih ve 
86/11323 sayılı Kararı ile 1987 yılı itibariyle Aydın, 
Bilecik, Bitlis, Çankırı, Erzincan, Elazığ, Eskişehir, 
Gaziantep, Gümüşhane, İçel, Kastamonu, Kırşehir, 
Malatya, Ordu, Rize Sivas, Şanlıurfa, Uşak, Van» 
Afyon illerinde tatbikatına başlanmıştır. 

Yukarıda belirtilen Kanun hükmü gereği olarak 
1988 yılında Bağ - Kur Sağlık Sigortası aralarında 
Adıyaman Mi de olmak üzere tüm yurtta uygulan
masına geçilecektir. 

Bilgilerine arz ederim. 
M. IMükerrem Taşçıoğlu 

Çalışma ye Sosyal Güvenlik 
Bakam 

— 444 — 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

74 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

10 . 3 . 1987 Sah 

Saat : 14.30 

İl 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

1. — Türkiye - AET Karma Parlamento Komis
yonunda, Siyasî Parti Grubu Mensubu Olmayan Mil
letvekillerine Düşen (1) Üyelik için Seçim. 

2. — Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk. 
Grubunda, Siyasî Parti Grubu Mensubu Olmayan 
Milletvekillerine Düşen (1) Asıl Üyelik için Seçim. 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖR ÜŞMELER 

1. — İçel Milletvekili Edip Özgenç ve 20 arka
daşının, işçi haklarına getirilen kısıtlamaların neden 
olduğu sorunlar ve bu hususta alınacak tedbirler ko
nusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/18) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan söelü soru önergesi (6/596) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
som önergesi (6/598) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır ilinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

4. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas 
ili Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş

ki j İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir* 

kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

5. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

6. — İstanbul Milletvekili ibrahim Ural'ın, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

7. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

8. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

9. — 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) 

10. — istanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

11. — 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) 

12. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 

13. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıldı
ğı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

14. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-
Iş Sendikası Kayseri Şubesinin di ağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 



15. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/800) 

16. — Tunceli Milletvekili "M Rıdvan Yıldırım'ın, 
Tunceli ilinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876) '(1) 

17. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, Y1B1-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

18. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

19. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/813) 

20. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/817) 

21. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

22.'— Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Onur İşhanında çıkan yangının sebebine ve 
bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

23. — Kayseri Milletvekili Mehmet ÜnerMn, bele
diyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

24. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/838) 

25. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Afşin tlçesi Arıtaş 
Kasabası Çatakderesi Göletinin fizibilite ve proje ça
lışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/842) 

26. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş Hinde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesı için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

27. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın-
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I da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 

28. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Andırın Orman İş
letme Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların 
üretici köylüye ve müteahhitlere tahsisine ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/879) 

29. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, terör 
olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

30. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri ilinde yapılması düşünülen raylı sistem için 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/883) 

31. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Denizli-Tavas ilçesi Kızılcabölük Kasabasındaki Kurı 

I ve Okul Talebelerine Yârdım Derneği Pansiyonu ile 
ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faaliyetlerine 
ve denetimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/885) 

32. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBİRLİK Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/886) 

33. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldı-
rır'm, istanbul'daki Patrikhane binasının ihyası için 
inşaat izni verildiği idd/iasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/902) (1) 

34. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 

35. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, Diyarbakır İlinde turizmin geliştirilmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

36. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Devlet 
j Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görevli 

bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892) 

37. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır İlinde faaliyet gösteren yabancı bir firmada 
çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 

38. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Mardin fli idil ilçesi Jandarma Bölük Komutanı ile 
Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla-



rı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/894) 

39. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa iline bağlı köylerin yol sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/895) 

40. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, lüks otellerde ve turistik bölgelerde 
açılan kumarhanelerin toplumumuzda yol açtığı tah
ribata ve buna karşı alınacak tedbirlere ilişkin Kül
tür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/913) (1) 

41. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, video kaset doldurtulan küçük çocukların istismar 
edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/917) (1) 

42. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu'nun, 
yurdumuza iltica eden Naim Süleymanoğlu'nun Lond
ra'dan Ankara'ya getirilişinin TRT dışında özel bir 
şirketin kameramanlarınca görüntülendiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/919) (1) 

43. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KÖBÎRLIK ile ilgili olarak güney basınında yer alan 
iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/898) 

44. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin, Gi
resun - Tirebolu İlçesi Güce Bucağı Belediye Başka
nının rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/899) 

45. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun pamuk ürünüyle ilgili olarak alınan yeni ka
rarlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/939) (1) 

46. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, T. C. Ziraat Bankasınca 1979 yılından beri Do
ğu Anadoludaki süt ve besicilik işletmelerine verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940) (1) 

47. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, okul
lara tavsiye edilen İslam adlı dergide yer alan bazı 
görüşlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/903) 

48. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Ege 
yöresindeki bazı ilk ve orta dereceli okullarda din 
kültürü ve ahlak derslerinin imamlar tarafından oku
tulduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/904) 
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i 49. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Cey-
lan'ın, Anadolu Bankası tarafından bir şirkete pro-
visyon alınmadan çek mukabilinde ödeme yapıldığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/905) 

50. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Asi Neh-
ri'nin taşması sonucu Amik Ovasındaki arazileri su 
altında kalan çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi 
için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/906) 

51. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 
in, yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski bir milletve
kili hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/907) 

52. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke'nin, 
A.B.D. tarafından 1986 yılında ülkemize yapılan yar
dımların önceki yıllara göre azalmasının nedenlerine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/909) 

53. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke'nin, 
NATO Taktik Silahları Eğitim Merkezi projesine iliş
kin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/910) 

54. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Alman
ya'da ülkemiz aleyhine faaliyette bulunduğu ve ül
kemizdeki işçi şirketlerinin hisse senetlerini topladığı 
iddia edilen bir şahsın bu faaliyetlerine karşı ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/911) 

55. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, Diyarbakır - Lice İlçesinde deprem nedeniyle inşa 
edilen baraka - meskenler için verilen tapuların, ka
gir evler yapılacağı vaadedilerek toplatıldığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/914) 

56. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, Diyarbakır İlinde cereyan eden anarşi ve terör 
olaylarına ve yapılan operasyonlara ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/915) 

57. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş'da ilçeler itibariyle 
elektriği bulunan köy ve mezralara ve şebeke arızala
rının giderilmesi için görevlendirilmiş müstakil ekip
ler bulunup bulunmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) 

58. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, elek
trik ücretlerine yapılan zamlara ve vatandaşların elek
trik ihtiyacının daha uygun şartlarda karşılanabilmesi 
için alınacak tedbirlere ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) 
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59. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in daha 
ucuz ve kaliteli ekmek üretilebilmesi için alınacak 
tedbirlere ilişjkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/921) 

60. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, PTT kıyı telsiz istasyonlarında görevli persone
le ve bu istasyonların çalışmalarına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

61. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, Geb
ze İmam Hatip Lisesi Müdürünün Beyazıt Meyda
nındaki bir mitinge katıldığı iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/923) 

62. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki arsa spekülasyonunun önlenmesi 
için alınmış ve alınacak olan tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/924) 

63. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki kiralık konut sorununa çözüm ge
tirmek için devletin alacağı tedbirlere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/925) 

64.*— istanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, dar gelirli vatandaşların geçim sıkıntılarının gi
derilmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/926) 

- 65. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, işçi emeklilerinin sosyo - ekonomik sorunları
nın çözümlenmesi için alınacak önlemlere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/927) 

66. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, İstiklâl Savaşı gazilerinin ekonomik ve sosyal 
sorunlarına karşı alınacak önlemlere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/928) 

67. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, münhal 
bulunan hâkim ve savcı kadrolarına ve nedenine 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) 

68. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, belediye
lerden bazılarının «başarılı belediye» olarak seçil
mesinin kıstasına ve amacına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/930) 

69. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in Ada
na ve Çukurova'da görülen sivrisinek ve sıtma tehli
kesine karşı ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/932) 

70. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak İli 
Banaz İlçesinin Ahat ve Çamsu köylerine pancar kan

tarı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) 

71. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Kahramanmaraş Narlı - Türkoğlu yoluna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/934) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Ka

nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/797) (S. Sayısı: 522) (Dağıtma tarihi: 
29.1.1987) 

2. — Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevle
ri Hakkında 182 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hü
kümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 211 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştır
ma ve Turizm; Anayasa komisyonları raporları 
(1/114; 1/509) (S. Sayısı : 532) (Dağıtma tarihi : 
5.3.1987) 

3. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs
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 İçtüzüğü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili ihsan 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) 

4. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
25.8.1971 Tarih ve 1475 Sayılı îş Kanununun 25 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu Raporu 
(2/330) (S. Sayısı 512) (Dağıtma tarihi : 23.12.1986) 

5. — içel Milletvekili Edip Özgenç'in, Arıcılık Ka
nunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komis
yonu Raporu (2/348) (S. Sayısı: 514) (Dağıtma ta
rihi: 12.1.1987) 

6. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, İpekböcekçi-
liği Kanunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı: 515) (Dağıtma 
tarihi: 12.1.1987) 

7. — Nevşehir Milletvekili Ali Babaoğlu ve 2 Ar
kadaşının, 26 Kişi Hakkında Özel Af Kanunu Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/371) (S. Sayısı : 520) 
(Dağıtma tarihi : 26.1.1987) 
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8. — 2659 Sayıh Adlî Tıp Kurumu Kanununun I 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka- I 
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/810) I 
(S. Sayısı.: 521) (Dağıtma tarihi: 27.1.1987) 

9. — Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Ku
rulması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçiş- I 
leri komisyonları raporları (1/812) (S. Sayısı : 525) I 
(Dağıtma tarihi : 6.2.1987) 

X 10. — Sermaye Piyasasının Teşviki, Sınaî Mül- J 
kiyetin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Dü- I 
zenlemede Alınacak Tedbirler ile 5422 Sayılr Kurum- I 
lar Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu I 
ve 3182 Sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Ya- I 
puması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe I 
Komisyonu Raporu (1/817) (S. Sayısı : 523) (Dağıt
ma tarihi : 6.2.1987) 

X 11. — Kayseri Milletvekili Cengiz Tuncer'in, I 
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişik- I 
lik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve I 
Bütçe Komisyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı : 524) 
(Dağıtma tarihi : 6.2.1987) 

12. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 
3 Arkadaşının, 17.10.1983 Tarihli ve 2926 Sayılı Ta
rımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kanununun 2 nci Maddesine Bir Fıkra Ek- I 
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonu Raporu (2/319) (S. Sayısı : 526) (Da
ğıtma tarihi : 6.2.1987) 

X 13. — Evlilik Dışında Doğan Çocukların Ta- 1 
nınmasına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun I 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve I 
Dışişleri komisyonları raporları (1/780) (S. Sayısı : I 
527) (Dağıtma tarihi : 25.2.2987) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Mı- I 
sır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hükümlü- I 
lerin Transferine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının I 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Ada- I 
let ve Dışişleri (komisyonları raporları (1/816) -(S. I 
Sayısı : 528) (Dağıtma tarihi : 25.2.1987) I 

X 15. — Hükümlülerin Nakline Dair Sözleş- I 
menin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında I 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları I 
raporları (1/778) (S. Sayısı : 529) (Dağıtma tarihi : I 
25.2,1987) 

X 16. — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan I 
Halk Cumhuriyeti Arasında Cezaî Meselelerde Adlî I 
Kapanların Karşılıklı Oiaraik îrifazı Hakkında Söz- I 
leşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair | 

Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/815) (S. Sayısı : 530) (Dağıtma tarihi : 
25.2.1987) 

•17. — 13 Mart 1913 Tarihli îdarei Umumiyei 
Vilayat Kanunu Muvakkatinin Adının ve Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna Bazı Eık ve 
Ek Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı' ile Yozgat Milletvekili Mehmet Bağçecd ve 
Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'm, Kars Millet
vekili Ömer Kuşhan ve 4 Arkadaşının, İstanbul Mil
letvekili Halil Orhan Ergüder'dn Aynı Kanunun 116 
ve 140 inci Maddelerimin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifleri ve İçişleri; Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/808, 2/231, 2/306, 2/365) (S, Sa
yısı : 531) (Dağıtma tarihi : 27.2.1987) 

X 18. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sri 
Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonlari raporları (1/779) 
(S. Sayısı : 533) (Dağıtma tarihi : 4.3.1987) 

X 19. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ka
tar Devleti Hükümeti Arasında 11 Mart 1985 Ta
rihinde İmzalanan Kültürel işbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/735) (S. Sayısı •: 534) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1987) 

X 20. — Türkiye Cumhuriyeti 'ile Libya Arap 
Halk 'Sosyalist Cemahiriyesi Arasında Suçluların Ge
ri Verilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
'Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dış
işleri komisyonları raporları (1/713) (S. Sayısı : 535) 
(Dağıtma tarihi"1: 4.3.1987) 

X 21. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti üe Su
dan Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasımda 
İmzalanan 2 Ağustos 1982 Tarihli Kültür Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/441) (S. Sayısı : 536) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1987) 

X 22. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Zaire Cumhuriyeti Yürütme Konseyi Arasında İm
zalanan 16 Haziran 1983 Tarihli Kültür Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/440) (S. Sayısı : 537) (Dağıtma ta
rihi : 4.3.1987) 



23. — İstanbul Milletvekili Ercüment Konukman 
di© Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlıı'nun Kamu 
İktisadî Teşebbüslerimin Türkiye Büyük Millet Mec
lisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/150) (S. Sayısı : 538) (Dağıtma tarihi : 4.3.1987) 

24, — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz ve 2 Ar
kadaşının, 22.4.1983 Gün ve 2820 Sayılı Siyasî Par
tiler Kanununa, 27.6.1984 Gün ve 3032 Sayılı Kanun
la Eklenen Geçici 11 inci Maddenin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 

Raporu (2/375) (S. Sayısı : 539) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1987) 

25. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 
3 Arkadaşının, 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu Raporu (2/404) (S. Sayısı : 540) 
(Dağıtma tarihi : 5.3.1987) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


