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işlemleri ve uygulamaları konusunda Ana
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Sırf* 
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Sayfa 
da 1986 yılında meydana gelen iş kazalarına 
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ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
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I. — GEÇEN TUTANi 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te çıktı. 
'Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum ve 38 arkada

şının, memurların ve diğer kamu görevlilerinin idarî, 
malî, ve sosyal sorunlarını ve gereken çözüm yolları
nı tespit etmek amacıyla ibir Meclis araştırması açıl-
rnıasıına iişikin önergesi (10/37) Genel Kurulun 'bilgil
isine isunu'idu; Meclis araştırması önergesinin gündem
de yerini alacağı ve öngörüşmderinin, sırasında yapı
lacağı açıklandı. 

2 - 15 Şubat 1987 tarihleri arasında Amerika Bir
leşik Devletlerine yapılacak resmî ziyarete Kayseri 
Milletvekili İbrahim Özbıyık'ın da katılmasının uy
gun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık tezkeresi ile, 

(Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına 
3 Şubat 1987 tarihinden itibaren 3 gün ara verilme
sine dair ANAP Grulbu önerisi kabul edildi. 

Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Milletve-

Rapor 
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) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — İzmir Milletvekili Ali Aşkın Toktaş'ın, İz

mir Kula Mensucat Fabrikasında çalışan ve sosyal 
haklarını alamadıkları iddia edilen işçilerin durum
larına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1567) 
»(Başkanlığa geliş tarihi : 28.1.1987) 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, 1985 yılında Anavatan Partisine katılan 
belediye (başkanlarının temsil ettikleri belediyelere çe
şitli kaynaklardan yapılan yardımlara ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/1568) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 28.1.1987) 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, 1986 yılında Anavatan Partisine katılan 
belediye başkanlarının temsil ettikleri belediyelere çe
şitli kaynaklardan yapılan yardımlara ilişkin Başba-

\K ÖZETİ 

kili Rıfat fiayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balıbey, 
Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve Balı
kesir Milletvekili Fenni Islimyeli'nin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum Milletvekili 
İhsan Tombuş'un, Türkye Büyük Millet Meclisi İç
tüzüğü Teklifinin (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 
344'e 1 inci Ek) 23 üncü maddesine kadar görüşüle
rek; 

18, 19, 20, 21, 22 nci maddeleri kabul edildi; 
16 ve 17 nci maddeleri komisyona geri verildi. 
29 Ocak 1987 Perşembe günü saat 15.00'te toplan

mak üzere birleşime saat 19.02'de son verildi. 
Başkan 

Başkanvekili 
İskender Cenap Ege 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Tokat Kırklareli 

Mehmet Zeki Uzun Cemal Özbilen 

kandan yazılı soru önergesi (7/1569) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 28.1.1987) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1. T— Yozgat Milletvekili Selahattin Taflıoğlu ve 

9 arkadaşının, milletvekili lojmanları inşaatının ku
surlu, kalitesiz ve noksan yapıldığına dair iddiaların 
doğruluk derecesini tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/38) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.1.1987) 

2. — Edirne Milletvekili Tüfkân Turgut Arıkan 
ve 10 arkadaşının, ithalat ve ihracat işlemleri ve uy
gulamaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) (Başkan
lığa geliş tarihi : 28.1.1987) 

3. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin 
ve 23 arkadaşının, güvenlik soruşturması ve fişleme 
ile ilgili uygulamanın gerçek amacını tespit etmek ve 
alınacak yasal ve idarî tedbirlere ışık tutmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/40) (Başkanlığa geliş tarihi : 
29.1.1987) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

29 . 1 . 1987 Perşembe 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkenvekili İskender Cenap EGE 

KÂTİP ÜYELER: Cemâl özbilen (Kırklareli), Mehmet Zeki Uzun (Tokat) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 61 inci Birleşimini açıyorum. 

İÜ. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

(Diyarbakır Milletvekili Mahmud AJtunakar'a ka
dar yoklama yapıldı) 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Sivas Milletvekili Şevki T aştan'in, Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki terör olayları ko
nusunda gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı söz isteyen arkadaşla
rım vardır; sırayla söz vereceğim efendim. 

Sivas Milletvekili Sayın Şevki Taştan, Doğu'daki 
terör olaylarıyla ilgili gündem dışı söz istemiştir. Söz 
veriyorum; buyursunlar efendim. (DSP sıralarından 
alkışlar) 

ŞEVKİ TAŞTAN (Sivas) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; doğu ve güneydoğu illerimizde PKK 
militanlarının vahşeti devam etmektedir. Hakkâri'de 
8, Midyat'ta - 7'si çocuk olmak üzere - 10 yurttaşı
mız katledilmiştir. Yaşamlarını yitiren yurttaşlarımı
za Tanrı'dan rahmet ve kederli halkımıza başsağlığı 
dilerim. 

Son iki yılda giderek yoğunlaşan terör olaylarının, 
özellikle kolluk kuvvetlerine ve köy koruma görev
lilerine ve bunların ailelerine yöneldiği dikkatimizi 
çekmektedir. Köy koruma göevlilerinin silahlandırıl
mış olması, etnik yapı nedeniyle, bu bölgelerde karşı 
grupların oluşmasına neden olmuştur. Ayrıca, bu gö
revliler, şakilerin imha edeceği ilk hedefler haline 
gelmiştir. Nitekim, son olaylar bunun kanıtıdır. 

Bu nedenle, köy koruma görevlileri kaldırılarak, 
bunun yerine kolluk kuvvetleriyle daha etkin önlem
ler alınmalıdır. Güvenlik güçlerinin artırılmasının, 
modem silah ve araçlarla donatılmasının tek başına 
sorunu çözemediği anlaşıldığına göre, daha geniş 
kapsamlı önlemler alınması zorunlu hale gelmiştir. 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır; görüşmelere 
başlıyoruz. 

Ülkemizin diğer bölgelerinde bu tür olaylar 12 Ey
lülden sonra önlenmiş olmasına karşın, bu bölgeler
de neden önlenememiştir? Bu bölgelerden neden da
ha çok sayıda terörist çıkmaktadır? Bazı iç ve dış 
odaklar neden bu bölgeleri seçerek terör olaylarının 
yoğunlaşmasını desteklemektedir? Bütün bu sorula
rın cevabını araştırarak alacağımız tedbirler, daha et
kili önlemler getirilmesine neden olur. 

Sözkonusu bölgelerde coğrafî yapı ve halkın eko
nomik güçsüzlüğü nedeniyle, yerleşim birimleri dağı
nıktır. Bu durum, güvenlik önlemlerinin etkisini azalt
mış olacağı gibi, devletin altyapı hizmetlerini de 
zorlaştırmaktadır. Küçük köy ve mezraların birka
çını bir araya getirerek bu sakıncalar önlenebilir. 

Sosyal yapı itibariyle etnik grupların yoğun olduğu 
bu bölgeler, diğer hizmet alanlarında olduğu gibi, 
eğitim ve kültür hizmetleri bakımından da yoksun 
bırakılmıştır. Bu bölgeler, yetenekli, deneyimli, be
cerikli eğitimcilerle takviye edilmeli, örgün ve yaygın 
eğitim hizmetleri artırılmalıdır. 

Yöre halkının, kendisine değer verilmiş olduğuna 
inanması ve birbirlerini sevmesi ve geçmişiyle övünüp 
birlik ve beraberliğini güçlendirmesi için, yörenin ye
tiştirmiş olduğu önemli kişiler, her türlü iletişim ara
cıyla tanıtılmalıdır. 

Yörenin tarihî, millî kahramanlarımız, Atatürk ve 
ilkeleri, Kurtuluş Savaşımız, bu savaşta yöre halkının 
katkısı, her fırsatta tanıtılmalı ve halka anlatılmalı
dır. Halkın millî bayramlara coşkuyla katılmaları sağ
lanmalıdır. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Bu bölgelere gönderilecek kültür hizmetleri, dev
letin düzenleyici gücü ve halkın gönül gücünün işbir
liği ile sunulmalıdır. Bürokratik metotlarla götürüle
cek hizmetlerin, yeterli sonuç vermediği bilinmelidir. 
İnsanı şekillendirmede görevli bulunan Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakan
lığı, YÖK Başkanlığı, TRT Genel Müdürlüğü, Diya
net İşleri Başkanlığınca götürülecek hizmetler, merkezî 
bir kuruluş tarafından düzenlenmeli ve koordine edil
melidir. Sağlanacak hizmetler, yöresel koşullarla 
uyumlu hale getirilmelidir. 

Yörede faaliyet gösteren gizli okullar dikkatle in
celenerek, onların yerini alabilecek Cumhuriyet ku
ruluşları yaygınlaştırılmalıdır. 

Yörede bölücü propagandaları önlemek için, yö
reye yurt dışından ve yurt içinden sokulan sesli, gö
rüntülü ve yazılı yayınlar tespit edilmelidir. Bu ya
yınların konusu, amacı, üslubu ve metodu objektif in
celemeye tabi tutulmalıdır. 

Bölgenin sosyolojik etüdü yapılmalıdır. Ekono
mik, sosyal ve kültürel etkenlerin analizi yapılmalı, 
olumlu olanların tesiri artırılmalıdır; olumsuzların 
etkisinin azaltılması için önlemler alınmalıdır. 

Çok önemli bir konu da, devletimizin geri kal
mış yörelerin meselelerine önemle eğilmiş olduğunu 
kanıtlamak için, GAP Projesi ile yörenin yoksul hal
ikına getirilmesi düşünülen refah, hükümet tarafından 
inandırıcı örneklerle açıklanmalıdır. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 

ŞEVKİ TAŞTAN (Devamla) — Sosyal adaletin 
öncülüğünü yapmakta olduğunu savunan hükümet, bu 
yörelerde bu iddiasını kanıtlamalıdır. Halk, bunun ra
hatlığını görüp huzur bulmalıdır. Halkın yönetime 
güvenini artıracak en önemli unsurlardan biri de re
jimin sağlamlığıdır. Ülkede tam bir demokratik bün
yenin oluşması, bu yöre halikının refahı, özgürlüğü ve 
huzuru için en önemli koşuldur. Bu yolda, hüküme
tin ümit verici bir tutum içinde olmasını bekliyo
ruz. 

Ülkemizde, rejimin sağlam bir zemine oturtulması, 
halkın devlete güvenini sağlar. Bu nedenle, demok
rasinin, bütün kural ve kuramlarıyla işlerlik kazan
ması, ülkemizde özgürlüğün, huzurun ve refahın en 
önemli kaynağıdır. Bu yörelerde halkın, teröristlerin 
vahşeti karşısında ümitsizliğe ve korkuya kapılmasını 
önlemek ve terörü durdurmak; imzasız olarak dağı
tılan ve görünür yerlere asılan bildirilerde yer alan, 
İslam ilkeleriyle birleşmeye çağırılmakla mümkün 
plamaz. Bu tür davranışlar ve laikliğe aykırı girişim-
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ler, tehlikeli olabilecek isteklere yol açar. Sorumlula
rın bu konuda dikkatli olmalarını hatırlatmak iste
rim. 

İnsan haklarına saygılı bir yönetimin varlığı, uy
gulama ile kanıtlanmalıdır. İşsizlik, pahalılık, parti
zanlık, güvenlik soruşturmaları, partilerarası diyalog 
eksikliği, dış olaylarla halkımızın emrivakiler karşı
sında kalması, toplumdaki birliği bozmaktadır. Hal
kı, birliğe, beraberliğe çağırmak yetmiyor. Hükümetin, 
arz ettiğim bu konularda yansız ve adil davranması 
zorunludur. 

Doğu ve güneydoğudaki terör olaylarının, sadece 
polisiye önlemlerle giderilebileceği ümidine bağlanmış 
olmamızın yanlış olacağını ifadeye çalıştım. 

Arz ettiğim önlemler doğrultusunda daha geniş 
kapsamlı çalışmalar sunmasını, bu yöre halkının can 
ve mal güvenliğini devletin her türlü imkânlarını kul
lanarak sağlamasını hükümetten beklemekteyiz. Bu 
konuda ihmal ve mazeret olamaz, olmamalıdır. 

Bu duygularla yüce Meclise saygılarımı sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Taştan. 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 72 
nci gününü dolduran ve 2 500 işçiyi ilgilendiren NE
TAŞ grevi konusunda gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — NETAŞ greviyle ilgili olarak gün
dem dışı konuşacak olan Sayın Cüneyt Canver'e söz 
veriyorum. 

Buyurun Sayın Canver. (SHP sıralarından alkış
lar) 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; bugün 72 nci gününü doldur
muş, yaşam ve geçim savaşı veren 2 500 işçimizi ilgi
lendiren NETAŞ greviyle ilgili görüşlerimi açıkla
mak üzere söz almış bulunmaktayım. 

NETAŞ grevi, 12 Eylülden sonraki kapsamlı ve 
büyük ilk grevdir. 12 Eylülden sonra işçi hakları ta
mamen ortadan kaldırılmış ve enflasyonun temel 
nedeni, işçi ücretlerindeki artışlar, anarşinin nedeni 
ise, grevler olarak gösterilmiştir. 

Bu şekilde şartlandırılan anayasa hazırlayıcıları, 
çalışma hayatını düzenlerken, toplu pazarlıkları ve 
grevleri tam bir açmaz içine sokmuşlar ve bu hak
ların yaşama geçmemesi için, her türlü anayasal ve 
yasal düzenlemeyi yapmışlardır. 

Bugünkü yasalarla grev yapmak olanaksızdır; an
cak bu olanaksızlığa karşın Otomobil - İş Sendikası
na bağlı NETAŞ işçileri, grev kararı alarak, büyük 
bir dirençle, hükümetin her türlü kayıtsızlığına, Ulaş-
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tırma Bakanlığının grev kırıcılığı yapmasına rağmen, 
direnişlerini sürdürmektedirler. 

Sayın üyeler, şimdi NETAŞ işçilerinin isteklerine 
bakalım: NETAŞ işçileri, halen yürürlükte olan söz
leşmelere göre, 6 milyar 342 milyon 755 bin Türk 
Lirası tutarında ücret ve sosyal haklardan yararlan
maktadır. Sendika, 2 500 işçisi için bir yıllık fark 
olarak 3 milyar 200 milyon 400 bin Türk Lirası iste
mektedir. Yani, 2 500 işçinin bir yıl için istediği fark, 
400'ümüzün bir yıllık maaşlar tutarından az. 400 mil
letvekili, bir yılda toplam 3 milyar 360 milyon Türk 
Lirası alıyoruz. Milletvekili maaşları ile işçi ücretleri 
arasında bir kıyaslama yapmak için bu örneği ver
medim; yalnızca, kendimiz için bulabildiğimiz bu pa
rayı, işçilerimizden esirgemememiz gereğini vurgula
mak için bu örneği verdim. Devletin hayalî ihracata 
500 milyar lira ödediği, batık kredi alacaklarının tril
yonları aştığı, denetim dışı fonların trilyonlara ulaş
tığı, lüks tüketimin giderek arttığı, kamu harcama
larında, belediyelerde savurganlığın had safhaya ulaş
tığı ülkemizde, işçiden bu kadar az sayılabilecek bir 
parayı esirgemek, ne insafa, ne hakka, ne de akla 
sığar. 

Geçenlerde Başbakan, NETAŞ grevcilerinin önün
den geçmiş, ancak yanlarına gidip konuşmamıştır bi
le; ama TÜSIAD'cılarla hiçbir yemeği kaçırmaz bi
zim Başbakanımız. Genel Başkanımız grev gözcüsü 
gömleğini giydi diye NETAŞ'çılar hakkında soruş
turma başlatmışlar; ama Başbakan işverenin uça
ğına binebilir. Anamuhalefet Partisi Genel Başkanı 
grev gözcüsü gömleğini giydi diye eleştirenler, Baş
bakanın zenginlerin yatı ile Marmaris'te dolaşmasını 
alkışlarlar... Halkını sevmenin bedeli bu; seve seve 
öderiz biz bu bedeli. 

Sayın üyeler, NETAŞ grevi 72 nci gününü doldur
du. İşverenin açıklamasına göre, günlük zarar 400 
milyon Türk Lirası; çarpın 72 gün ile, 28 milyar 800 
milyon Türk Lirası tutuyor, işçinin istediği ise, yal
nızca 3 milyar 200 milyon Türk Lirası ve bunu bile 
işçiye çok gören bir iktidar... O halde, bu grevin uza
tılmasında hükümetin kastı var. Böylelikle, 12 Eylül 
sonrasının en büyük ilk grevini hezimete uğratacak 
ve grev fikrini tümüyle yok edecek Sayın Başbakan. 
Hep şirket, banka kurtarmak için uğraşacağına, biraz 
da işçileri düşünse ya Sayın Başbakan; düşünmez. 
Çünkü, yabancı sermayeye «Türkiye ucuz emek cen
netidir» dedi bir kere. NETAŞ işvereni Kanadalı fir
maya mahcup olmak istemez; Türk işçisine ne olur
sa olsun. Grevi uzatmakla, belki de işçinin direncini 

kırîp NETAŞ'ı kapatmayı, tasfiyeyi bile düşünüyor
dur Sayın Başbakan. Çalışana bu kadar düşman hiç
bir iktidar görmedi Türk siyaseti bugüne kadar. 
(SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

NETAŞ işçilerinin grev yaptıkları firmanın önem
li hissedarlarından olan Kanadalı firmaya karşı, ik
tidarın, Türk işçilerini savunmaması, millî olmadığı 
sonucunu doğuruyor. Çünkü, millî bir iktidar önce 
kendi yurttaşlarını, işçilerini düşünürdü. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimi bağlarken, emeğe 
asgarî saygı gösteren, emeği savunan herkesi, ulusal 
NETAŞ grevi ile dayanışmaya, 72 gündür hüküme
tin grev kırıcılığına, baskısına, açlığa, soğuğa, yok
sulluğa karşı direncini sürdüren NETAŞ'çılara des
tek olmaya çağırıyorum. 

Saygılarımla. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Canver. 

3. — Niğde Mlletvekili Arif Toprak'ın, aşırı fi
yat artışları karşısında yaşam mücadelesi konusunda 
gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Fiyat ve zamlar konusunda, Sayın 
Arif Toprak gündem dışı söz istemişlerdir; buyur
sunlar efendim. (DSP sıralarından alkışlar) 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Sayın Başkan, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri; hepinizi 
saygıyla selamlarım. Bugünkü gündem dişi konuş
mamda, insafsızlaşan fiyatları ve Türk ulusunun ya
şamak için verdiği mücadeleyi dile getirmeye çalışa
cağım. 

ANAP iktidarı üç yılını doldurdu, iktidara gelir
ken pembe tablolar çiziyordu. İktidara geldiği gün
den bugüne kadar acımasızca artan fiyatların, dar-
gelirli memur, esnaf, işçi, çiftçi, emekli, dul, yetim ve 
işsizlerin sesine hiç mi hiç kulak vermeden uygula
nan ekonomik politika nedeniyle geçim derdinin her 
geçen gün ve ayda daha da ağırlaştığı bugünlerde, 
ne fiyatlarda bir durma, ne gelir ve ücretlerde bir 
iyileşme sözkonusu değildir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi fiyat
lara şöyle bir göz atalım: Anavatan iktidara geldiği 
gün 1 kilogram et 700 ila 900 lira arası idi; şimdi ise 
değişik yörelere göre 1 900 ila 4 200 lira arasında 
değişmekte. Aynı şekilde. 1 kilogram şeker 102 lira
dan 300 liraya, 1 adet ekmek 30 liradan 80 liraya, 
bir buzdolabı 87 500 liradan 225 bin liraya, ev kirası 
ise 20 bin liradan 120 bin liraya, üç yıl önce 8 mil
yon 500 bin liraya alman bir daire bugün 40 ila 50 
milyon liraya ulaşmıştır. Et ve diğer maddelere sıra 
sıra, zamlar yine birbirini kovalayacaktır. Bugün bu 
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fiyatlar, Türk ulusunun savaş yıllarında geçim için, 
beslenme için çekmiş olduğu zorlukların bir aynası gi
bi gözükmektedir. 

Tarihe «24 Ocak Kararları» diye geçen sözkonu-
su istikrar önemlerinin amacı, o zamanki resmî ağız
lara göre, döviz konusunda Türk ekonomisini kendi 
ayaklan üzerinde tutmak ve enflasyon canavarının 
belini kırmak idi. Daha sonra, bu programın amaç
ları arasında «Yapı değişikliği» diye bir deyim yer 
almaktaydı. Bugüne kadar ne enflasyonun beli kırıl
dı, ne de fiyatlar düştü. Sıkıntılar sürüp gitmektedir. 
Bu programın mimarı olmakla övünen Sayın Başba
kan, 10 Mayıs 1980'de, «Türkiye, dört yıl içinde eko
nomik çıkmazdan kurtulacak» ve yine 26.9.1981'de 
«Üç yıl demiyorum, sıkıntılar iki yıl içinde bitecek» 
diyordu. Geçen zamanı düşünün, Sayın Başbakanın 
parlamentoda her istediği konuyu istediği gibi yö
neten gücünü düşünün; bütün bunlara rağmen, yol 
yanlış olduğu 'içlin ve galiba tilki liıla dört yıl dediği 
sürelerin arkasına sıfırları koymayı unuttuğu bir ger
çek olarak ortaya çıkmaktadır. Bu model yirmi ila 
kırk yıl uygulansa, bir yere varılamaz. Varacakları 
yer, yoksullaştıran bu politika sonunda halkın belini 
daha çok büken ve umutlarını daha çok kıran nok
taya varmak olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; adına istikrar 
programı denen, fakat istikrarsızlıklarla dolu olduğu 
anlaşılan bu ekonomik program, vuran vurana, kıran 
kırana düzenini getirmiştir. Acilen yeni tedbirler al
manın zamanı gelmiş ve geçmiştir. Türk ulusunun 
aile ve yaşam düzeninden daha çok, millî ve manevî 
değerleri alıp götürmeden; pahalılık, işsizlik ve ada
letsizliklerle, gelir dağılımındaki uçuruma son veril
mesi dileği ile sözlerime son verirken, hepinizi engin 
saygılarımla selamlarım. (DSP ve DYP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Toprak. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden bir 

parlamento heyetinin ülkemize davet edilmesine iliş
kin Başkanlık tezkeresi (5/124) 

IBAŞK/AN — Gündeme geçiyoruz. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının tez

kereleri vardır; okutup, tasviplerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı 

22 Ocak 1987 Perşembe günü toplanmış ve Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumlhuriyeti'nden bir Parlamento heye
tinin ülkemize davet edilmesinin, Yasama Meclisle

rinin Dış Münasebetlerinin Düzenlenmesiyle ilgili 
Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükmü uyarınca kabu
lüne karar vermiştir. 

Yüce Meclisin bilgisine sunulur. 
Necmettin IKaraduman 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Hollanda'dan bir parlamento heyetinin 

ülkemize davet edilmesine ilişkin Başkanlık tezke
resi (5/125) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı 
22 Ocak 1987 Perşembe günü toplanmış ve Hollan
da'dan bir parlamento (heyetinin ülkemize davet edil
mesinin, Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin 
Düzenlenmesiyle İlgili Yönetmeliğin 16 ncı madde
si hükmü uyarınca kabulüne karar vermiştir. 

Yüce Meclisin bilgisine sunulur. 
Necmettin Karaduman 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

BAŞjKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. — Kuzey Atlantik Assamblesinin yeni dönem 

çalışmalarında Türkiye Büyük Millet Meclisini tem
sil edecek olan Türk Grubu için siyasî parti grupla
rınca aday olarak gösterilen asıl ve yedek üyelere 
ilişkin Başkanlık tezkeresi (5/127) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Kuzey Atlantik AssamJblesinin yeni dönem çalış

malarında Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil ede
cek olan Türk grubu için, Dıış Münasebetlerin Dü
zenlenmesi Hakkındaki 378 sayılı Kanunun 1599 sa
yılı Kanunla değişik 1 inci maddesi uyarınca, siya
sî parti gruplarınca aday olarak gösterilen asıl ve ye
dek üyelerin isimleri ilişikte sunulmuştur. 

Yüce Meclisin bilgilerine sunulur. 
Necmettin Karaduman 

.Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

Kuzey Atlantik Assamblesi Türk Grubuna seçi
len Asıl üyeler 

Anavatan Partisi: 
Oğan Soysal (Anlcara) 
Doğancan Akyürek (İstanbul) 
Fahir Salbuniş (Bursa) 
İsmail Şengün (Denizli) 
Ercüment Konukman (İstanbul) 
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Yılmaz Altuğ (Sivas) 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti : 
Yılmaz önen (İzmir) 
Ayhan Fırat (Malatya) 
Doğru Yol Partisi : 
Doğan Kasarıoğlu (İstanbul) 
Demokratik Sol Parti: 
Kani Bürke (Denizli) 
Yddek Üyeler 
Anavatan Partisi 
Mem'duh Gökçen (Buma) 
Mehmet Sağdıç (Ankara) 
İbrahim Özlbıyık (Kayseri) 
Hayrettin Elmas (tstanlbul) 
Şamil Kazokoğlu (Bolu) 
M. Sabri Güvenç (Niğde) 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti: 
Vehbi Batuman (Adana) 
Erol Ağagil (Kırklareli) 
Doğru Yol Partisi: 
Fehmi Memişoğlu (Rize) 
Demokratik Sol Parti: 
Arsan Savaş Arpacıoğlu (Amasya). 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. — İtalya Meclis Başkanı Nilde Iottı'nın, TBMM 
Başkanını $ - 12 Nisan 1987 tarihleri arasında İtal
ya'ya resmen davetine icabet edilmesine dair Baş
kanlık tezkeresi (5/126) 

BAŞKAN — Başkanlığın bir tezkeresi var; oku
tup oylarınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, italya 
Meclis Başkanı Sayın Nilde Iottı tarafından 5-12 
Nisan 1987 tarihleri arasında resmen İtalya'ya da
vet edilmiştir. 

Vaki davete icabet edilmesi Genel Kurulun tas
viplerine sunulur. 

(Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum: Kalbul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MEC
LİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIR
MASI ÖNERGELERİ 

1. — Yozgat Milletvekili Sefahattin Taflıoğlu ve 
9 arkadaşının, milletvekili lojmanları inşaatının ku
surlu, kalitesiz ve noksan yapıldığına dair iddiaların 
doğruluk derecesini tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/38) 

(BAŞKAN — Efendim, Meclis araştırması önerge
leri var; şimdi, sırasıyla okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
31 . 12 . 1985 tarihinde teslim edilmek üzere 

5 753 295 100 TL. götürü, 1 272 810 421 TL. birim 
fiyatla ve yüzde 10 indirim karşılığı 6 898 832 579 TL. 
ye yüzde 9 Türkiye Emlak Kredi Bankası hissesi ile 
7 519 727 521 TL'ye ihale edilen Milletvekili Loj
manları sitesi inşaatı ile ilgili yapılan değerlendirme
ler sonucu bazı olayların açıklığa çıkmasında fayda 
görmekteyiz. 

Lojman inşaatlarının yapımı kusurlu, kalitesiz ve 
eksiktir. Teslim alınmaması gerekir. (Bu değerlen
dirme Çinici Mimarlık tarafından 10.12.1986; 
23.10.1986 ve 2.10.1986 ve mütakip yazılarında yer 
almaktadır), 

Muhtelif firma bu işten mesuliyet kabul etmeye
ceğini, işi yapan firmanın kalitesiz ve kusurlu, nok
san iş yaptığını Meclis Başkanlığına yazdığı yazılar
la bildirmiş, hatta ödeme yapılmamasını istemiştir. 
Yapılan binanın duvarlarının, düşey ve yatay eğri 
olduğundan bahisle, bütünü ile kusurlu bulunmak
tadır. Buna rağmen inşaata devam edilmiş ve öde
meler yapılmıştır. (Anılan firma bir yazısında bütün 
çabalarının fayda vermediğini ve noksan, kusurlu, 
işlerin yapılmasına âdeta özen gösterildiğini ileri sür
mektedir.) 

Yine 15.1.1987, Emlâk Kredi Bankası yazılan ya
zıda çatıdan ve pencerelerden akan suların gideril
mesi için firmanın uyarılması istenmektedir. 

Radyatör dilimlerinin çatlak olduğu iddia edil
mektedir. 

6.12.1986 tarihinde alüminyum işini yapan firma 
yazdığı yazıda, 10 küme yapılan işlerin bozuk olması 
sebebiyle, alüminyum işini yapmakta ziorluk çektiği
ni ileri sürmektedir. 
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J1 0.12.1986 tarihinde mobilya firmasından yazılan 
yazıda, duvarların, yatay ve düşey düzgün olmadı
ğından monteleri gereği gibi yapamadıklarını iddia 
etmektedirler. 

•Yukarıda bahsedilen hususlar, yetkililerin, Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve yetkililere yaz
dıkları yazılarda yer almaktadır. 

Bir inşaatın mimarı ve proje kontrolü, inşaatın 
Şartnameye uygun yapılmadığı gibi, noksan, kalitesiz 
ve kusurlu olduğunu iddia eden; «Mesuliyet kalbul 
etmem» demesine rağmen, işe devam edilir ve ek
sikliklerin düzeltilmesine de gidilmez ise, bu konuda 
açıklama yapılması gerekir. 

Bazı hususları Mecliste açıklamamız gerektiğin
den, bu iddialar arasında belirtmiyoruz. 

Böylesine bozuk, kalitesiz, kusurlu inşaat yapıla
cak ve 20 milyar 682 milyon lira para sarf edile
cek, bunun sebebi araştırılmayacak, bu işin neden bu 
hale geldiği bilinmeyecek; Ibu mümkün değil. 

Önemle üzerinde durulması gereken hususların 
açıklığa çıkması bakımından bir Meclis araştırması 
gerekmektedir. Bu harcanan parada, tüyü bitmedik 
yetimlerin hakkının bulunduğu unutulmamalıdır. 

Yukarıda saydığımız gerekçeler, bu ihalenin hiç
bir şüpheye yer vermeyecek şekilde aklanabilmesi 
için Meclis araştırması gereğini ortaya koymakta
dır. 

Anayasanın 98 inci maddesi, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
Meclîs araştırması açılmasını arz ve talep ederiz. 

Selahattin Taflıoğlu Cemal Özdemir 
Yozgat Tokat 

Sabit Batumlu Yılmaz İhsan Hastürk 
İstanbul İstanbul 

Ümit Canuyar 
Manisa 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

(Mahmud Altunakar Şükrü Babacan 
Diyarbakır Kırklareli 

Mehmet Albdürrezak Ceylan Feyzullah Yıldırır 
Siirt Gaziantep 

JBAŞKAN — önerge gündemde yerini alacak ve 
(Meclis araştırması açılıp açılmaması konusunda ön-
görüşme, sırasında yapılacaktır. 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan 
ve 10 arkadaşının, ithalat ve ihracat işlemleri ve uy
gulamaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sayın Özal Hükümetince başarı sağlandığı ileri 

sürülen konulardan (biri İhracat Artışıdır. Gerçekten 
ihracat artmıştır; ihracatımızın yapısı da değişmiştir. 

Ancak, ithalat ve ihracatla ilgili uygulamalarda 
bazı aksaklıklar ortaya çıkmıştır ki, önemli sakınca
lar yaratmıştır. 

1. İhracat artmıştır ama, dış ticaret hadlerinde 
kötüleşme ve düşme vardır. Bunun anlamı, ihracat 
miktarı arttıkça, ülke değerlerinin dış ülkelere daha 
çok aktarılmasıdır; ülkenin ihracat yoluyla fakirleş-
mesidir. 

2. özellikle 24 Ocak kararlarıyla, ihracatı artır
maya yönelik çeşitli teşvikler uygulanmıştır. Bu teş
viklerin amacı, Türk mallarının uluslararası pazarlar
da sağlam yer edinmesini ve yeni pazarlara girebil
mesini sağlamaktı. 

Son aylarda ihracattaki duraklama, ihracatın ta
mamen teşviklere bağımlı olduğunu, teşviklerde kısıt
lamaya gidilince, ihracatın gerilediğini göstermekte
dir. Bu olgu, yedi yıldan beri sürekli şekilde uygu
lanan ihracata yönelik teşviklerin, esas amacına ula
şamadığını ve ihracatın sağlam bir temele oturmadı
ğını göstermektedir. 

3. İhracatımız içinde sanayi mallarının payı art
mıştır. Ancak, aşağıdaki hususlar, ekonomide önem
li dengesizlikler yaratmaktadır : 

a) Ülkemizde üretilen sanayi malları yerine, it
hal edilen sanayi malları, ihraç edilmektedir. İthal 
edilen mallar, ithal edildikleri fiyatlardan daha yük
sek fiyatlarla iihraç edilse, ülkenin yararınadır. An
cak, ithal edilen bazı malların, ithal edildikleri fiyat
ların çok altındaki fiyatlarla ihraç edildikleri gözlen
mektedir. 

b) Bazı mallar, yüksek fiyatlarla ithal edilip ül
kemizde kullanılmaktadır. Oysa, ülkemizde üretilen 
aynı nitelikteki mallar, ithal fiyatlarına nazaran çok 
düşük fiyatlarla ihraç edilmektedir. Kullanımı zorun
lu olanlar dışında, aynı nitelikteki malların ithal ve 
ihraç fiyatları arasındaki dengesizlik, ülkenin zararı
na olmaktadır. 

[Nitekim, resmî verilere dayanarak yaptığım bir 
araştırmaya göre, birçok kalem malda, ithal edilen
ler pahalı, ihraç edilenler ucuzdur. Bu olgu, ülike de
ğerlerimizin dış ülkelere aktarılmasına neden olmak
tadır. 
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1984 yılında tespit eddbildiğim, sadece, 25 kalem I 
malda, bu nedenle ülke değerlerimizin dış ülkelere 
aktarılmasından doğan ülke zararı 29,7 milyon do
lardır (karşılığı 11 milyar liradır) I 

1985 yılında sadece 37 kalem malda ülke zararı 
33 milyon dolardır (karşılığı 17,2 milyar liradır). 

Ülkemizde kullan İması zorunlu olanlar dışında, 
bu malları alıp satmasaydık, ithalatımız ve ihracatı- I 
mız, bunların değerleri ölçüsünde kafbarrnazdı; ama, I 
sadece belirli kalem malda 63 milyon doları ülke ola- I 
rak kaybetmezdik. I 

4. Sürekli değiştirilen ithalat ve ihracatta alınan I 
fonlar, verilen primler ve diğer teşvikler, firmaları I 
«Al-sat-kazan» psikozuna itmektedir; haksız kazanç 
ve hayali ihracat yönünde teşvik etmektedir. Bu, ih- I 
racatımızın .sağlıklı bir temele oturmasını önlemek- I 
te ve seribest piyasa ekonomisine aykırı olarak «Hak- t 
ısız rekabete» ve «Haksız kazançlara» imkân sağla- I 
maktadır. t 

5. Dış ticaretle ilgili yetkilerin kullanımında, 
Anayasaya ve kanunlara aykırılıklar vardır. Bu, yet- I 
ki gaspına, firmalar arasında ayrıcalıklara, kayırmak- I 
ra ve haksız kazançlara imkân vermektedir. I 

6. İthalat ve ihracat uygulamalarındaki aksak- I 
lılfclar, enflasyon, dış ıtioaret açığı, dış borçlar üzerin- I 
de de olumsuz etki yapmaktadır; istatistik verileri an- ı 
lamsızlaştırmakta, ekonomik değerlemelerin ve ka- I 
rarların yanlış bir temele oturtulmasına neden olmak- I 
tadır. I 

7. Bu konudaki bir Meclis araştırması : I 
a) İhracat artışıyla dış ticaret hadlerindeki düşüş I 

arasındaki ilişkinin nedenlerinin belirlenmesine, I 

b) Fiillî ihracat teşivikleriyle fiillî ihracat artışı I 
arasındaki ilişkinin saptanmasına; ihracat teşvikleri- I 
nin amaçları doğrultusunda ve yerinde kullanılıp kul- I 
lanılimadığının tespitine, I 

c) İthalat ve ihracat uygulamalarının kontrol I 
imkânlarının belirlenmesine, I 

d) Haksız kazanç kapılarının saptanmasına, I 
e) Uygulamalardaki aksaklıkların, enflasyon, I 

dış ticaret açığı, dış borçlar üzerindeki olumsuz et- I 
kilerinin tespitine, I 

f) İhracattaki duraklamanın nedenlerinin her I 
yönüyle saptanmasına, I 

g) Bu alanda düzeltici her türlü önlemin belir- I 
lenmesine yardımcı olacaktır. I 

Yukardaki gerekçelerle, «(İthalat ve İhracat İşlem- I 
leri ve Uygulamaları» konusunda Anayasanın 98 in- j 
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oi, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Türkân Turgut Arıkan Selahattin Taflıoğlu 
Edirne Yozgat 

Cafer Tayyar Sadıklar M. Murat Sökmenoğlu 
Çanakkale Hatay 

Feyzullah Yıldırır Mehmet Abdürrezak Ceylan 
Gaziantep (Siirt 

Sümer Oral Bilâl Şişman 
Manîsa İstanbul 

Şükrü Babacan Bahriye Üçok 
Kırklareli Ordu 

Vecihi Akın 
Konya 

ıBASjKAN _ önerge gündemde yerini alacak ve 
Meclis araştırması açılıp açılmaması konusunda ön-
görüşme, sırasında yapılacaktır. 

3. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin ve 
23 arkadaşının, güvenlik soruşturması ve fişleme ile 
ilgili uygulamanın gerçek amacını tespit etmek ve 
alınacak yasal ve idarî tedbirlere ışık tutmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/40) 

(BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Anavatan Partisi iktidara geldiğinden bu yana ge

rek Parlamentomuzda ve gerekse hukuk kurumları
mızda güvenlik soruşturması ve fişlemenin hukuksal 
boyutları tartışılmakta, konu milyonlarca insanımı
zı ilgilendirdiğinden onun siyasal, sosyal ve ekono
mik yaşamına ve haklarına tesir etmekte ve engel
lemektedir. 

Gün geçmiyor ki, gazete (başlıklarında, hakların
da idarî ve adlî herhangi bir yargı kararı olmaması
na karşın kişinin fişlendiğinden, yapılan güvenlik so
ruşturması sonunda işe alınmadığını, 1980 ve önce
si herhangi bir olaya karıştığı varsayımı ile 1986 
Türkiye'sinde gençlerimizin kamu kurum ve kuruluş
larında çalıştırılmadığı, insanlarımızın siyasal tema
yülü ve ideolojik yapısının fişlendiğini, bu soruştur
ma ve fişlemenin boyutlarının genişletilerek, gizlilik 
arz eden kritik görevler dışındaki tüm insanlarımıza 
da uygulandığını ve hatta köylerde yaşayan insan-
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larımızın dahi fotoğraflarının çekilerek soruşturma 
ve fişlemeye devam edildiği ifade edilögelmektedir. 

Yasal dayanağı olmayan güvenlik soruşturması 
ve fişleme, ülkemizıde bu iktidar döneminde kurum
sallaşmış bulunmaktadır. 30.3.1964 tarih ve 6/2860 
sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile uygulama alanına 
girmiş olan güvenlik soruşturması, sadece gizlilik arz 
eden ve kritik görev alanına giren kişiler için uygu
lana gelmekte iken, 15.9.1972 tarih ve 7/5025 sayılı 
Bakanlar Kurulu kararıyla genişletilmiş, 5.3.1974 ta
rih ve 48/1515 sayılı Genelge ile devam ettirilmiş, 
1981', 1982 tarihlerinde 383/14141, 383/6052, 08/3164 
sayılı Başbakanlık genelgeleri ile güvenlik soruştur
maları daha da genişletilerek ANAJP iktidarı döne
minde, Mart 1986 tarihli Başbakanlık yönergesi, tü-
züksel bir boyut kazanarak doruğa çıkarılmış, Ana
yasanın 38 inci maddesine aykırı uygulama devam 
edegelmiştir. 

İnsanlarımızı güvenilenler, güvenilmeyenler, sa
kıncalılar, sakıncasızlar şeklinde ayırmaya, bölmeye 
yönelik ve ulusumuz için tehlikeler arz eden bu uy
gulamanın kalkması gerekmektedir. 

Ülkemizdeki yasal kaynağı olmayan bu uygula
manın gerçek amacını ortaya koymak, böylece alına
cak yasal ve idarî tedbirlere ışık tutmak amacıyla, 
Anayasanın 98 ve Meclis İçtüzüğünün 102 ve 103 
üncü maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açıl
masına karar verilmesini arz ederiz. 

Halil İbrahim Şahin 
Denizli 

Ruşan Işın 
Sivas 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Halil Niizhet Goral 
Aydın 

Ömer Necati Cengiz 
İstanbul 

Vecihi Ataklı 
Şanlıurfa 

Halüs Soylu 
(Kars 

Veysel Varol 
Erzincan 

Mehmet Azizoğlu 
Bursa 

Yusuf Demir 
Uşak 

Musa Ateş 
Tunceli 

Bahriye Üçok 
Ordu 

Mehmet Seyfi Oktay 
Ankara 

Metin Üstünel 
Adana 

Hayrettin Ozansoy 
Diyarbakır 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

İdris Gürpınar 
Muğla 

Kenan Nuri Nehrozoğlu 
IMafdin 

Ali Rıza Akaydın 
Çorum 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Kâzım İpek 
Amasya 

Cevdet Karslı 
Giresun 

Ali Aşkın Toktaş 
İzmir 

Hüseyin Alvni Güler 
İstanbul 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araş

tırması açılıp açılmaması konusunda öngörüşme, 
sırasında yapılacaktır. 

V. — SEÇİMLER 

1. — Dilekçe Komisyonunda açık bulunan üye
liklere seçim 

BAŞKAN — Gün'demin, «Seçim» kısmına geçi
yoruz. 

Dilekçe Komisyonuna, siyasî parti gruplarınca 
gösterilen adayların listesini, İçtüzüğün 21 inci mad
desine göre, okutup, oylarımıza sunacağım. 

Listeyi okutuyorum: 
Dilekçe Komisyonu üyelikleri aday listesi (18) 
Anavatan Partisi: (11) 
Mehmet Yaşar (Ağrı) 
Ahmet Doğru (Artvin) 
Şerafettin Toktaş (Balıkesir) 
(Süha Tanık (/İzmir) 
İlhan Aküzüm (Kars) 
Sadettin Ağacık (Kastamonu) 
Şaban Küçükoğlu (Kastamonu) 
Rıza Tekin (Siirt) 

Eyüp Aşık (Trabzon) 
Mirza Kurşunluoğlu (Van) 
Pertev Aşçıoğlu (Zonıguldak) 
Doğru Yol Partisi: (2) 
Ali İhsan Elgin (İçel) 
Arife Necla Tekinel (İstanbul) 
Demokratik Sol Parti : (1) 
Hüsamettin Konuksever (Edirne) 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul 

Sayın arkadaşlarım, SHP Grubu adaylarını bil
dirmemiştir. Komisyonun seçimi de bir hayli gecik
tiğinden, SHP grup adaylarının bildirilmesini bdkle-
yememiştir. O bakımdan rica ediyoruz, bu grup, aday
larını zamanında bildirsin. Tabiî, bilahara seçimini 
yapacağız. 
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Dilekçe (Komisyonuna seçilmiş bulunan sayın 1 
milletvekilleıiiniin, 10 Şubat 1987 Salı günü saat 
14.00'de ikinci kattaki 507 numaralı Dilekçe Komis
yonu Salonunda toplanarak, başkan, başkanvekili, 
sözcü ve kâtip seçimi yapmalarını rica ediyorum. | 

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS 

A) ÖNGÖRÜŞMELER | 
1. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum ve 38 ar

kadaşının, memurlar n ve diğer kamu görevlilerinin 
idari, malî ve sosyal sorunlarını ve gereken çözüm 
yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, \ 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir I 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) I 

BAŞKAN. — Gündemlimizin «Genel Görüşme 
<\fe Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüş- I 
meler» kısmına geçiyoruz. I 

Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum ve 3£ arka
daşının, memurların ve diğer kamu görevlilerinin, I 
dpıarî, malî ve sosyal sorunlarını ve gereken çözüm 
yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir I 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin ^önergesi üze- I 
irindeki.önıgörüşmeye başlıyoruz. I 

Hükümet?.. Burada. 
'Meclis araştırması önergesi üzerindeki öngörüş- I 

melerin yapılabilmesi için, önergeyi tekrar okutuyo- I 
«um efendimi: I 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına I 
Memurların ve diğer kamu görevlilerinin idarî, I 

malî ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapmak ama- I 
cıyla Meclisten yetki isteyen Hükümet, dilediği yet- I 
ikileri almış ve memurlarla ilgili bir dizi düzenleme- j 
lerde bulunmuştur. Bu'güne kadar yapılan düzenle
me ve uygulamalardan sonra ortaya çıkan tablo kay
gı vericidir. 

'Kamu görevlileri, ücret yönünden Cumhuriyet 
döneminin en kötü günlerini yaşamaktadırlar. Ücret 
sistemi o denli karmaşık hale getirilmiştir ki, bu sis
temde kimlerin, han®i ölçülere göre ne kadar ücret 
aldığını saptamak bile olanaksızdır. 

Memurlar arasında, açıklanması güç ücret fark
lılıkları yaratılmıştır. Eşit işe eşit ücret ilkesi bir ya
na itilmiş ve memurların bir kesimi çeşitli adlarla anı- | 
lan tazminatlardan yararlandırılırken, yüzlbinlerce 
memur çıplak aylığa mahkûm edilmiştir. Katsayı 
sistemi düşük dereceli memurlar aleyhine işlemekte
dir. 

Dilekçe Komisyonunda açık bulunan ve bağım
sızlara düşen bir üyelik vardır. Bağımsız milletvekil
lerinden aday olmak isteyenlerin Başkanlığa başvur
masını ayrıca rica ediyorum. 

SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 

Ücret konusunda münferit çözümler özendirilmiş 
ve «Gemisini kurtaran kaptan» formülüne geçerlik 
kazandırılmıştır. İkinci görev uygulaması hortlatıl-
mıiştır. Bazı görevler üst kademede bulunanlara 
«Arpalık» olarak dağıtılmaktadır. İktidar gözdeleri 
için «Çift maaşlı» istihdam olanağı yaratılmıştır. Söz
leşmeli personel uygulaması yozlaştırılmıştır. Sözleş
me rejimi, duruma göre kayırma, duruma göre tas
fiye aracı olarak kullanılmaktadır. Memurların öz
lük haklan Anayasaya aykırı olarak hükümet karar
nameleri ile düzenlenmektedir. 

Son üç yılda memurlar, geçmiş yıllardaki kayıp
larını telalfi etmeleri şöyle dursun, mevcut durum
larını hile koruyamamışlardır. Memurlara enflasyo
nun üzerinde ücret artışı verildiği iddiaları gerçek 
dışıdır. Kamu görevlileri igeçinememektedir. Memu
run geçim sıkıntısı, rakam oyunlarıyla gizlenemeye
cek kadar açıktır. Binlerce memur geçine-bilmek için, 
resmî görevleri dışında ikinci bir iş peşinde koş
maktadır. Geçim derdi yüzünden aile düzeni alt üst-
olmuştur. Memur kendisini hizmete adayamamakta, 
Ibu yüzden hizmetin kalitesi hergün biraz daha düş
mektedir. 

Emeklilik sorununa çözüm getirilememiştir. Yan-
ödemelerin emeklilikten sayılmaması, emekli aylığı
nın düşük olmasına neden olmaktadır. Memur için 
emeklilik bugün bir kâbusa dönüşmüştür. Hükümet 
palyatif tedbirler peşindedir. Bir kısım üst düzey gö
revlilerine ikinci emeklilik hakkı tanınırken, yüzbin-
lerce emeklinin dramına seyirci kalınmıştır. 

İdarede kadrolaşma ve partizanlık, kaygı verici 
boyutlara ulaşmıştır. Hizmete girişte «Tavassut» ve 
«Kayırıcılık» kurumlaştırılmıştır. 

Resmî makamlara «Torpil» listeleri verilebilmek
te, belli kişileri hizmete almak için imtiyazlı sınavlar 
yapılabilmektedir. 

Dktidar Partisi içinde, eski iki küçük partinin yan
daşlarının Devlet kadrolarını paylaşma yarışı bütün 
hızı ile devam etmektedir. Bu durumu doğrulayan 
sayısız örnekler gösterilebilir. 
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Son üç yılda, şube müdüründen, müsteşara ka
dar tüm görevliler değiştirilmiştir. Bu derece geniş 
ölçekli değişiklikleri hizmet gereği ile açıklamak 
mümkün değildir. Bugün nakil yetkisi bir tecziye ara
cı olarak kullanılmakta ve memurlar partizan amaç
larla oradan oraya sürülmektedir. Memurlar, kollek-
tif güvenceden yoksundur. Ortak meslekî hak ve çı
karlarını savunacak örgütleri yoktur. 

Taşrada «Hizmet şantajı» en ilkel biçimiyle sür
dürülmektedir. Muhalefete mensup belediye başkan
ları ağır (baskılar altındadır. İktidar, bu icraatı ile tek 
partili sisteme özenmekte ve siyasal rejimi tehdit et
mektedir. 

Hükümet, işbaşına geldiği günden beri Meclisi 
dışlayarak soruna çözüm aramıştır. Alldığı sonuç ise 
ortadadır. Bugüne kadar ilki yetki kanununa dayanı
larak çıkarılan 10 adet Kanun Hükmünde Kararna
menin hiçbirisi Mecliste ele alınmamıştır. Hüküme
te verilen yetkinin süresi iki yıllık olup 1988'in ba
şına kadar devam edecektir. Hükümetin bu süre için
de ne yapacağını kestirmek mümkün değildir. 

Yapılacak iş, Meclisin soruna çare aramasına im
kân tanımaktır. Hükümet bu konuda isteksiz gözük
se 'bile Meclis soruna müdalhele etmelidir. Aksi tak
dirde 17 nci Dönem Meclisi, koşullar zorunlu kıldı
ğı halde personel sorunlarına çözüm getirmeyi red
detmiş ve yetkilsini beş yıl boyunca hükümete devret
miş olmanın manevi günahı ile yüklü bir Meclis ola
rak tarihe geçecektir. 

.Meclis araştırması, bu konuda bir çözüm umu
du olabilir. Meclis araştırması öncelikle mevcut du
rumun gerçekçi bir fotoğrafını ortaya koyabilir. İle
ri sürülen iddiaların gerçeklik derecesi, yapılan hata
lar, eksiklikler ve alınması gereken yolları belirleye
bilir. 

Bu nedenlerle Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri gereğince bir Meclis araştırma
sı açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

BAŞKAN — İçtüzüğüe göre, Meclis araştırması 
açılıp açılmaması hususunda hükümete, siyasî parti 
gruplarına ve önergedeki birinci imza sahibine veya 
onun göstereceği bir diğer imza sahibine söz verile
cektir. 

Konuşmalar, hükümet ve gruplar adına 20 daki
ka, şahıs adına 10 dakikadır. 

Grupları adına söz alanlar: Anavatan Partisi 
Grubu adına Sayın İsmet Oktay, Doğru Yol Partisi 
Grubu adına Sayın Murat Sökmenoğlu, Demokra
tik ,Sol Parti Grubu adına sayın Davut Abacıgil. 

Hükümet adına Maliye ve Gümrük Bakanı Sa
yın Alptemoçin; buyurun efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; Balıkesir Milletvekili Cahit 
Tutum ve arkadaşları tarafından, memurlar ve diğer 
kamu görevlilerinin idarî, malî ve sosyal haklarının 
iyileştirilmesi amacıyla, Türkiye Büyük Mîllet Mecli
sinden alınan yetki çerçevesinde yapılan düzenleme
lerin ve uygulamaların kaygı verici bir tablo meydana 
getirdiği iddiasıyla Meclis araştırması açılması husu
sunda verilen önerge dolayısıyla hükümetimizin düşün
celerini açıklamak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; araştırma öner
gesinde ileri sürülen iddialara cevap vermeden önce, 
hükümetimizin, memurlar ve diğer kamu görevlileriy
le, bunların' emeklilerine bakış açısını çeşitli vesileler
le ifade •ettiğimiz gülbi, bir defa daha, sözlerimin başın
da dikkatlerinize sunmak istiyorum. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (istanbul) — Üvey 
evlat gibi bakıyorsunuz. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Hükümet 
olarak temel hedeflerimizden birisi, hükümet progra
mımızda da temas edildiği üzere, ortadlireğin güçlen-
dirilme'si, bu kesimin zaman içerisinde millî gelirden 
daha fazla pay almasını sağlayarak refahın yaygın
laştırılmasını temin etmektir. 

Ortadireğin güçlendirilmesi konusunda, işbaşına 
geidiğiimizde karşımızda bulunan en büyük engelin, tır
manış halinde olan yüksek enflasyon olduğunu müşa
hede ettik. Dengeli ve istikrarlı bir gelişmenin, top
lumsal huzur ve bansın sağlanabilmesi için, enflasyo
nun en kısa zamanda makul bir düzeye indirilmesi ge
rektiği inancıyla, enflasyonla mücadelede, üç yıllık 
iktidarımız döneminde, ciddî, sürekli ve ısrarlı gayret
lere girişilmiş ve neticeler de alınmaya başlanmıştır. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Alına
mamıştır. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; değerlendirmelerinize yar
dımcı olmak üzere, enflasyonun son yıllardaki • geli
şimini, ana hatlarıyla kısaca belirtmek istiyorum. 

Gerek Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının, ge
rekse Devlet İstatistik Enstitüsünün verilerini inceledi
ğimizde, 1982\ie yüzde 25lere kadar çekiilebilen fiyat 
artışlarının, 1983 yılının özellikle ikÜnci yarısından iti-
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ibaren tırmanışa geçtiği ve yıl sonu itibariyle yüzde 
30'lar seviyesini aştığı görülmektedir. 

Hükümetimizin, işbaşına gelir gelmez, geciktirme
den aldığı ekonomik tedbirlere rağmen, 1983 yılında
ki, beDirttiğim artış seyrinin neticesi olarak, enflasyo
nun kontrol altına alınabilmesi, ancatk, 1984 yılının 
sonlarında mümkün olabilmiştir. Nihayet 1985 yılı
nın Nisan ayından itibaren fiyatlardaki artış hızları 
düşmeye başlamış ve o tarihten bu yana, fiyat artış 
'hızlarında istikrarlı ve sürekli düşüşler devam etmiştir. 

1986 yılı sonu itibariyle toptan eşya fiyat endek
sinin yıllık artış oram Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığı verilerine göre yüzde 23 *e, Devlet İstatistik Ens
titüsü verilerine göre de, yüzde 24,6'ya düşürülebil-
miştir. 

Görülüyor ki, enflasyonla mücadelemiz meyvele
rini vermeye başlamıştır. Hükümetiimliz, bir yandan 
mücaldeleyi sürdürüyorken, bir taraftan da esnaf, çift
çi, memur, işçi ve emekli gibi dar gelirli toplum ke
simlerinin enflasyonun yıkıcı tesirlerine karşı himaye 
edilmesine özel bir önem vermektedir. 

Sayın Başkan, değerli mlüetveküleri; şimdi, kamu 
görevlilerinin, ücret gelirlerinde, son üç yılda hangi 
noktadan nereye geldiğini gösterecek bilgiler vermek 
ve rakamları vermeden önce de personel rejimiyle 
ilgili olarak taklip etmekte olduğumuz politikalar ko
nusunda bazı açıklamalarda bulunmak istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ücret politi
kalarımızın esasını, kamu görevlilerinin net geiirlerin-
(de enflasyon seviyesinin üzerinde reel artışlar sağlamak 
teşkil etmektedir. Bunu temin için, bir yandan genel 
ücret artışlarını fiyat artışlarının üzerinde tutarken, 
diğer yandan da, memuriyet ve görevleri devlet açısın
dan özellik arz eden eğitim, öğretim, yargı, teknik 
ve sağlık gibi hizmet sınıflarında ek iyileştirmeler yap
ma cihetine gidilmüştir. Çalışmalarımız burada b'itme-
mektddir. Türkiye Büyük Millet Meclisinden aldığı
mız yetki çerçevesinde tüm memuriyet kesimlerini kap
sayan genel düzenleme çalışmalarımız devam etmekte 
olup, kademeli bir şekilde uygulamaya konulacaktır. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Me
murun nefesli kesilecektir. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Sayın 
Başkan, çok değerli milletvekilleri; ücret sisteminin 
karmaşık hale geldiği ifade edilmektedir. 

Bilindiği üzere, kamuda çalışanların hizmetleri, 
değişlik nitelikleri, özellikleri, yetki ve sorumlulukları 
gerektirmekte; ayrıca liyakat, kıdem ve çalışanlara, 
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çalıştıkları bölgenin özelliğine göre farklı ücret öden
mesi gerekli bulunmaktadır. 

Her kamu çalışanına aynı ücretin verilmesi, hiz
metin gerekleri ile bağdaşmamaktadır. Bu itibarla, hiz
metin özelliklerine ve çalışanların nitelik, kıdem ve ça
lışma bölgelerine göre farklı ücret almaları, son dere
ce tabiîdir. Doğru ve adil bir ücret sistemi ile basit 
bir ücret sistemim' birbirine karıştırmamak gerekir. 
Memurlar arasındaki ücret farklılıkları, esas itibariyle 
biraz önce açıklamaya çalıştığım zaruretlerin bir so
nucudur. 

Hepimiizin bildiği gibi, kamu görevlilerinin aylıkla
rını tespit eden üç değişken bulunmaktadır. Bunlar, ay
lık katsayısı, yanödeme katsayısı, yakacak yardımıdır. 
Bu değişkenlerde yapılacak artışlar, kamu görevlileri
ni bulundukları kadrolara, kazanılmış hak aylık dere
celerine, hizmet sınıflarına ve öğrenim durumlarına 
göre farklı oranlarda etkilemektedir. Hükümetimiz, 
dengeli artışlar sağlanması, ücret yelpazesinin makul 
açıklıkta oluşması ve bilhassa alt seviyedeki kamu gö
revlilerinin korunması hususlarını birlikte dikkate al
makta, katsayıları ve yakacak yaMımlarını buna gö
re tespit etmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ikinci görev 
uygulaması dediğimüz uygulamaya gelince : Bu uygu
lama, esas itibariyle sadece kamu iktisadî teşebbüs
leri ve bu mahiyette olan kurum ve kuruluşların yö
netim ve denetim görevlerinde, kanunları gereğince 
bulundurulması gerekli Hazine ile ilgili bakanlık tem
silcileri. için söz konusu olmakta; bu görevlere getiri
leceklerin tecrübeli ve uzman kişiler olmasına özen 
gösterilmektedir. Diğer taraftan, üniversite öğretim ele
manlarından başka, hiçbiir kamu görevlisinin çift maaş 
alması sözkonusu değildir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; diğer taraf
tan, KİT'lerde çalışan personelin tedricen ve kendi is
tekleriyle sözleşmeli statüye geçirilmeleri, iktisadî alan
da kârlılık ve verimlilik esaslarına göre çalışmaları ge
reken bu kuruluşların daha verimli hale getirilmeleri. 
ve çalışanlara daha tatminkâr ücret verilmesi için dü
şünülmüş olup, personelin tasfiyesi veya sebepsiz yere 
azaltılması gibi bir amacı kesinlikle gütmemekted!ir. 
Esasen, KİT'lerde çalışanların sayısında, bu yüzden 
bir azalma da olmamıştır. 

KİT'ler dışında, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazi
ne ve Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi birkaç kuruluş ile 
devlet sanatçıları haricinde, kamu kuruluşlarında söz
leşmeli personel uygulaması bulunmamaktadır. 

Devlet memurlarıyla diğer kamu görevlilerinin 
aylıkları, ek göstergeleri ve seyyanen ödenen yakacak 
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yardımı, tüm emeklileri de kapsadığından, bunlarla 
ilgili artışlar ve iyileştirmeler paralel şekilde, dul, 
emekli ve yetimlere de yansımaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu açıklama
lardan sonra, müsaade ederseniz şıimdli de, iktidarımız 
döneminde kamu personeli ile ilgili düzenlemelerimize 
ve iyileştirmelerimize satırbaşları halinde temas etmek 
istiyorum. 

Bir kere şu hususa işaret etmek isterim M, özliük 
haklarıyla ilgili olarak, yüksek Meclisimizin verdiiği 
yetkiye dayanılarak kanun hükmünde kararnameler 
ile düzenleme yapılmasının, Anayasamıza aykırı bir 
yönü yoktur. Anayasamız, hangi konularda kanun hük
münde kararnamelerle düzenleme yapılamayacağım 
91 inci maddesinide belirtmiş olup, bunlar arasında öz
lük haklan bulunmamaktadır. Kanunlarla düzenlen
medi mümkün olan hususların, Anayasalda aksine bir 
hükmü bulunmadıkça, kanun hükmünde kararnameler
le de düzenlenebileceği tabiîdir. 

Hükümetimizin, yetki kanunları uyarınca çıkardığı 
kanun hükmünde kararnameler, gerek Bakanlar Ku
rulu kararları, gerek bütçe kanunları ve diğer kanun
larla yaptığı iyileştirmeleri şöylece özetleyebiliriz: 

Hizmete başladığımız 1984 yılı da dahil olmak 
üzere, kamu görevlilerinin aylıkları, eskiden olduğu 
gibi yılda bir defa değil, yılbaşı ve yıl ortasında olmak 
üzere iki defa artırılmakta; böylece ücret artışlarının, 
fiyat artışlarının altında kalmaması sağlanmaktadır. 

Ek gösterge rakamları, yetki, sorumluluk, liyakat, 
kıdem ve tecrübeyi yansıtacak şekilde yeniden tespit 
edilmiştir. Kademeli uygulama sonucunda tespit edi
len miktarlar, bu yıl başından itibaren üç katı artmış
tır. Bk göstergeden 300 bini aşkın kamu görevlisi ya-
rarlanmakta'dır. 

Kadrosuzluk sebebiyle derece terfii yapılamama
sından dolayı uğranılan kayıplar büyük: ölçüde önlen
miştir. 

Başarılı memurlara ödül verilmesi sistemine işlerlik 
kazandırılmıştır. 

Yargı ve üniversite mensuplarına verilen tazminat 
oranlan artırılmıştır. 

Emniyet mensupları için ek tazminat verilmesi sis
teme dahil edilerek, durumlarında esaslı iyileştirme
ler yapılmıştır. 

Öğretmenlere ödenmekte olan tazminatın, maktuen 
Ödenmesi yerine, göstergeye bağlanması esası getiril
miş; 1984 yılı başında net 2 bin lira olarak ödenmek
te olan tazminat, 1987 yılı başı için net 19 800 liraya 
yükseltilmiştir. 
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Ek ders ücretleri ve vergi iadesi ile birlikte öğret
memin göreve başlama ücreti net 100 bin liranın üze
rine çıkarılmıştır. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — 80 bin lirayı ge
çen ydk Sayın Bakan. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Devle
tin üst k'ademelerinde görev yapan bazı memurlar 
için maikam tazminatı ödenmesi sağlanmıştır. 

Çıkarılan 2.2.1984 tarih ve 2978 sayılı Ücretli
lere Vergi ladesi Yapılması Hakkında Kanun ile, 
ücretlilere yeni bir imkân sağlanmıştır. Kanunun 
çıktığı tarihte en düşük aylıklı bir memur, 20 564 
lira olan aylığının yüzde 80'lik kısmından vergi iadesi 
aldığı takdirde 1 564 lira iade ile 22 128 lira alabil
mekte iken; 1987 yılı başında, 51 752 l'ira aylığı ve 
vergi iade oranlarında yapılan iyileştirmeler netice
sinde alalbileceği 7 710 lira vergi iadesiyle birlikte, 
59 462 lira eline geçer hale gelmiştir. Bahsettiğim 
rakamlar, memuriyetin ilk kademesinde, ilkokul me
zunu, hiç'bir bilgi ve becerisi olmayan bir kamu gö
revlisiyle ilgilidir. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Me
mur aç; fasulyenin kilosu 1 200 lira. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; 1985 yılında 250 mil
yar. 1986 yılında 585 milyar lira vergi iadesi, ücret
lilere ödenıriiştir. 1987 yılında vergi iadesi olarak 
Ödenecek miktarın 750 milyar liraya ulaşacağı tah
min edilmektedir. 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; Gelir 
Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle, vergi tari
fesinin ilk diliminde, 1983 yılında yüzde 36 olan nis
pet, 1984 yılında yüzde 30'a; 1985 yılında yüzde 25'e 
indirilmiş; ayrıca ilk dilim tavanı 1 milyon liradan 
3 milyon liraya yükseltilmiş ve böylece devlet me
murlarının aylaklarında bu yolla önemli bir ek ar
tış sağlanmıştır. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Ay
da Ibir kravata çalışıyor memur. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANl" AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; 1984 yılında çıkartılan 
2985 sayılı Kanunla, Toplu Konut Fonu kurulmuş
tur. Fondan, diğer vatandaşlarımızın yanında, dev
let memurlarının da kredi almaları sağlanmıştır. 

Bunun dışında, Devlet Memurları Kanununda ya
pılan gerekli düzenleme neticesinde, 1986 Yılı Bütçe 
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Kanunu İle, devlet memurlarına faizsiz konut kre
disi verilmesi amacıyla 25 milyar liralık ödenek ay
rılmış ve çıkanla» yönetmelikle 10 yıl ve daha fazla 
hizmeti bulunan memurlar için 750 bin lira tutarın
da kredi verilebilmesi sağlanmıştır. 1987 yılında yi
ne 'bütçede ıbu amaçla 30 milyar liralık ödenek ko
nulmuştur. 

Memurların konut sahibi olmaları konusunda bu 
düzenlemelerle de yetinilmemlştir. Memurlar ve iş
çiler ile bunların 'emeklilerine, Toplu Konut Fonun
dan sağlayacakları kredilere ek bir imkân olarak, 
karşılıksız, geri ödemesiz bir yardım yapılması 
11.11.1986 tarih ve 3320 sayılı Kanunla sağlanmış 
bulunmaktadır. 15 yıllık bir perspektif içinde, ayda 
3 500 lira ile başlayıp, altışar aylık dönemler itiba
riyle kademeli olarak 16 'bin liraya çıkacak şekilde 
bir yardım yapılmasına, 1.1.1987 tarihinden itibaren 
başlanılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, kalkınmada öncelikli yö
relerde çalışan kamu görevlilerine de bazı ek iyileş
tirmeler ayrıca sağlanmıştır. 1984 yılında çıkarılan 
kararname ile, aylık ve ücretlerin vergiye tahi kıs
mından yapılan 6 bin lira tutarındaki indirim, geri 
kalmış yörelerin öncelik derecesi ve merkez ilçe olup 
olmamasına göre, üç kat ile sekiz kat arasında artı
rılmıştır. Bu şekilde, bu yörelerde çalışan kamu gö
revlilerinin aylıklarında 3 bin ile 10 500 lira arasın
da değişen miktarlarda ilave net artışlar sağlanmış
tır. 

Sağlık, teknik, emniyet hizmetleri gibi bazı hiz
met sınıflarında hulunan kamu görevlilerine, bulun
dukları öncelikli yöreye göre ilaveten net 43 230 
liraya kadar çıkabilen yan ödemeler verilmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; deminden be
ri arz ve izah ettiğim üzere, hükümetimiz, devlet 
memurları ile diğer kamu görevlilerinin ve bunların 
emekli, dul ve yetimlerinin malî, sosyal ve idarî 
haklarında önemli düzenleme ve iyileştirmeler sağ
lamış, hu yöndeki çalışmalarına devam etmektedir. 

Sizlere burada uzun uzun rakamlar verecek de
ğilim. Bütçe müzakereleri sırasında geniş açıklama
larda bulunmuştuk; ancak, şu hususu tekrarlamadan 
geçemeyeceğim: İşbaşına geldiğimiz 1984 yılında, se
beplerini konuşmamın başında arz ettiğim üzere, yüz
de 50'lere varan enflasyon yaşandı. Biz o yıl ücret 
artışları yanında, ücretlilere vergi iadesi sistemini 
de getirerek, genelde yüzde 50-68 arasında bir ücret 
artışı sağladık. 

1985 yılında fiyat artışları yüzde 40'lar civarında 
olmasına karşılık, ücretlerde -vergi iadesiyle birlik
te- enflasyonun en az 10 puan üzerinde (yüzde 50-52 
oranında) artış gerçekleştirdik. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Han-
gı memurlar (bunlar? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Devamla) — 1986 yı
lında, aylıklardaki artış, fiyat artışlarından yine en 
az 10 puan üzerinde ve yüzde 36-43 nispetinde ger
çekleştirilmiştir. 

1987 yılında enflasyon hedefi -malumunuz- yıl 
sonu itibariyle yüzde 20 olarak seçilmiştir. Buna kar
şılık, daha yılın başında, memuriyete yeni başlamış, 
ilkokul mezunu, hiçbir bilgi ve becerisi olmayan 
memurun alacağı ücrette yüzde 18,3'lük bir artış 
sağlanmıştır. 'Bu nispet, öğretmenler, teknik ve sağ
lık hizmetleriyle yargı ve üniversite elemanları için 
daha da yüksek olmuştur. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Memu
run bilgisi ve becerisi yok mu? 

BAŞKAN — Lüüfen dinleyelim efendim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Devamla )— Yılın 
İkinci yarısında sağlanacak artışlarla, hedef alınan 
enflasyon oranının en az 10-12 puan üzerinde reel 
ücret artışı sağlanması hedeflenmiştir. 

Diğer taraftan, yetki kanunu çerçevesinde yü
rütmekte olduğumuz çalışmalar devam etmekte olup, 
daha 'önce de belirttiğim gibi, tüm memuriyet ke
simlerini kapsayacak şekilde Ibir düzenleme yapıla
caktır. 

Bütün bu açıklamalarım, son üç yılda kamu per
soneliyle ilgili ciddî ve köklü çalışmalar yaptığımızı 
ve yapmakta olduğumuzu açıklıkla göstermektedir. 

Memurumuzu, işçimizi, emeklimizi enflasyonun 
üzerinde reel ücret artışlarına kavuşturmaya devam 
edeceğiz. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Allah 
razı olsun! 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Bugün, 
bu kesimin geçim sıkıntısı çekmesi, 1981'den önceki 
yıllarda uğradıkları ağır tahribatın bir sonucudur; 
asıl neden budur. Bu tahribatı büyük ölçüde gider
miş 'bulunuyoruz. Memurlarımızı ve emeklilerimizi 
çok daha iyi duruma getireceğimizi huzurunuzda 
memnuniyetle ifade ediyorum. 

280 ^ 
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YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Bu I 
dünyada mı, öbür dünyada mı?.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
IDevam buyurun efendim. I 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTOEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Yaşam 
sürecinize bağlı sayın milletvekili! I 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Her iki dünyada... 
Buyurun devam ed n efendim. I 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTOEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; önergede ileri sürülen 
diğer bazı iddialarla da ilgili olarak, hükümetimizin 
görüşlerini özetlemek istiyorum. 

Devlet memuriyetine girişin esas ve usulleri ka- I 
nunlarla düzenlenmiştir. Bunların dışında davranış
ları tecviz etmemiz kabil değildir. Ellerinde belge 
ve bilgi bulunanların, gereği yapılmak üzere ilgili 
mercilere başvurmalarını bekliyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Hükü
metimiz, kanunî usuller dışında uygulama yapacak
lara asla müsamaha göstermemektedir, göstermeye
cektir. 

Görev değişiklikleri devlet memuriyetine tabidir. 
önemli olan, kazanılmış haklara saygılı davranmak 
ve işi ehline vermektir; uygulama ve gayretlerimiz 
bu istikamettedir. 

(Mahallî idarelerde hizmet şantajı yapıldığı iddiası 
asla varit değildir; taşrada hizmet şantajı değil, hiz
met yarışı vardır. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Kimse 
inanmıyor Sayın Bakan. 

BAŞKKAN — Lütfen efendim... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Devlet 
imkânlarının taşraya ve mahallî idarelere intikali, 
önceden belirlenmiş objektif esas ve usuller dairesin
de yürütülmektedir. 

İSayın Başkan, sayın milletvekilleri; biz hükümet 
olarak, devlet memurlarının ve diğer kamu görevli
lerinin malî, sosyal ve idarî durumlarının iyileştiril
mesini başlıca görevlerimiz arasında düşünüyoruz ve 
bugüne kadar olduğu gibi, 'bundan sonra da gayret
lerimiz bu istikamette olacaktır. 

Araştırma (önergesinde ileri sürülen hususların 
varit olmadığını yukarıda geniş şekilde açıklamış 
bulunuyorum. Bu sebeplerle bu önergeye katılmadı- I 
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mızı bilgilerinize arz eder, saygılar sunarım. (ANAP 
ve DYIP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın İsmet Ok

tay; buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA İSMET OKTAY (Es

kişehir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ba
lıkesir Milletvekili Cahit Tutum ve arkadaşları tara
fından verilen, memurlar ve diğer kamu görevlileri
nin idarî, malî ve sosyal haklarında iyileştirmeler 
yapılması amacıyla çıkarılan yetki kanunu çerçeve
sinde, hükümetimizce yapılan çalışmalar hakkında 
Meclis araştırması açılmasına dair önerge üzerinde, 
Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak 
üzere huzurlarınızdayım. 

Hükümetimiz, işbaşına geldikten bu yana, kamu 
görevlilerinin durumlarının iyileştirilmesine özel bir 
önem vermiş olup, 2999 ve 3268 sayılı yetki kanun
larını çıkararak çeşitli düzenlemeler yapmış bulun
makta ve bu konudaki çalışmalarına devam etmek
tedir. ^ 

Hükümetimiz, son üç yıldaki uygulamasında, ka
mu görevlilerine fiyat artışlarının üzerinde net artış
lar sağlamayı hedef almış ve elde edilen rakamlar 
da bu hedefin gerçekleştiğini ortaya koyan nitelik
tedir. Nitekim, 1985 yılında Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı Toptan Eşya Fiyat Endeksinin yıllık 
artış hızı yüzde 40 olduğu halde, 15 inci derecenin 
1 inci kademesinden işe yeni başlamış ilkokul me
zunu bir memurun aylığında, vergi iadesi dahil, net 
yüzde 50,1 oranında artış yapılmıştır. Yani enflas
yonun 10 puan üzerinde reel bir iyileştirme yapılmış
tır. 

1985 ve müteakip yıllardaki reel iyileştirmeler 
aşağıdaki şekildedir: 1985'te fiyat artışı yüzde 40, 
en düşük aylıktaki artış yüzde 60,1; reel iyileştir
me yüzde 10,1; 1986'da fiyat artışı yüzde 23, en 
düşük aylıktaki artış yüzde 36,3, reel iyileştirme 
yüzde 13,3; 1987 tahmini, fiyat artışı yüzde 20, en 
düşük aylıktaki artış yüzde 33, reel iyileştirme yüz
de 13. 

Katsayılar ve yakacak yardımı düzenlemelerinin 
yanı sıra, ücretlilere vergi iadesi yoluyla sağlanan 
ek imkânlarla birlikte, kamu görevlilerimize enflas
yonun en az 10 puan üzerinde gelir artışı sağlamayı 
hedefleyen ücret politikasının uygulanmasına devam 
edileceği, bizzat Maliye Bakanımız tarafından ifade 
edilmiştir. 
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Hükümetimizin 24,4.1984 tarih ve 2999 sayılı Yet
ki Kanununa dayanarak çıkardığı 241 ve 243 sayılı 
kanun hükmünde kararnamelerle yaptığı düzenleme
leri biraz önce Sayın Maliye Bakanımız ana başlık
larıyla ifade etti. Ben biraz daha detayına inerek, 
tdbrar anlatacağım. 

Kamu görevlilerinin aylıklarının yılda iki defa 
artırılması sağlanmıştır. Ek gösterge rakamları, kı
dem ve tecrübeyi yansıtacak şekilde kademeli ola
rak artırılmıştır. 1984 yılında uygulanan ek gösterge 
rakamları, 1987 yılı itibariyle üç katına çıkarılmış
tır. Memurlarımızın kadrosuzluk nedeniyle derece 
terfii yapamamalarından dolayı kayba uğramaları 
büyük ölçüde önlenmiştir. Başarılı memurlarımızın, 
bazı şartlarda, yükselebilecekleri derecenin üzerine 
çıkabilmelerini sağlayacak hükümler getirilmiştir. 
Devlet Memurları Kanununun, başarılı memurlara 
ödül verilmesini öngören hükümlerine işlerlik ka
zandırılmıştır. Memurlarımızın sicil sistemi yeniden 
düzenlenerek, not esasına dayandırılmıştır. Maktu 
olarak ödenmekte olan aile ve doğum yardımı öde
neği gösterge esasına bağlanmış, katsayıya paralel 
olarak, otomatik artış olması sağlanmıştır. 

IMüİkî idare amirliği tazminatı oranı yüzde 20'den 
yüzde 25 - 40 seviyelerine yükseltilmiştir, özel hiz
met tazminatının azamî oranı yüzde 20'den yüzde 
40'a yükseltilmiştir. Askerî personele ödenmekte olan 
tazminat oranı yüzde 20'den yüzde 3 5'e yükseltilmiş
tir. Üniversite personeli için ödenmekte olan üniver
site ödeneği oranı, yüzde 40 - 80 seviyesinden, yüz
de 60 - 95 seviyesine yükseltilmiştir. Yargı mensup
larımıza ödenmekte olan yargı Ödeneği, yüzde 75'ten 
yüzde 95'e yükseltilmiştir. Emniyet mensupları için 
ilk defa tazminat ödenmesine başlanmış; tazminat 
oranı kademeli olarak yüzde 5'ten yüzde 11'e yük
seltilmiştir. öğretmenlerimize ödenmekte olan taz
minatın maktuen ödenmesi yerine, göstergeye bağlan
ması esası getirilmiş; 1984 yılı başında net 2 bin 
lira olarak ödenmekte olan bu tazminat, 1987 yılı 
başı için met 19 800 liraya yükseltilmiştir. Ek ders 
ücretleri ve vergi iadesiyle birlikte, öğretmenlerimizin 
net maaşları 100 bin lira seviyesine çıkarılmıştır. Dev
letin üst kademelerinde görev yapan bazı memurlar 
için makam tazminatı ödenmesi sağlanmıştır. 

Dunların dışında, bütçe kanunu ile sağlanan bir
takım imkânlar da vardır: 1986 Yılı'Bütçe Kanunu 
ile, devlet memurlarımıza faizsiz konut kredisi veril
mesi amacıyla 25 milyar liralık ödenek ayrılmış ve 
çıkarılan yönetmelikle, 10 yıl ve daha fazla hizmeti 

bulunan memurlar için, 750 bin lira tutarında kredi 
verilmesi sağlanmıştır. 1987 yılı bütçesinde, bu amaç
la konulan ödenek tutarı 30 milyar liradır. 

Vergi iadesi Kanunu ile sağlanan birtakım im
kânlar da vardır. Çıkarılan 2.2.1984 tarih ve 2978 
sayılı Ücretlilere Vergi İadesi Yapılması Hakkında 
Kanun ile ücretlilere şöyle yeni bir imkân sağlan
mıştır: Kanunun çıktığı tarihte 20 564 lira alan en 
düşük aylıklı hür memur, vergi iadesinden yararlan
dığı takdirde 1 564 lira alırken, aylığının 1987 yılı 
başında 51 752 liraya çıkması ve vergi iade oranla
rında yapılan iyileştirme neticesinde bu miktar 7 710 
liraya çıkmıştır. 

Memurlarımıza, Toplu Konut Kanunu ve Konut 
Edindirme Yardımı Kanunuyla getirilen, imkânlar 
da vardır. 1984 yılında kurulan Toplu Konut Fonu 
ile diğer vatandaşlarımızın yanı sıra devlet memur
larımızın da kredi almaları imkânı sağlanmıştır. 

Memurlar ve işçiler ile bunların emeklilerine 
Toplu Konut Fonundan sağlayacakları kredilere ek 
bir imkân olarak karşılıksız, geri ödemesiz bir yar
dım yapılması, 11.11.1986 tarih ve 3320 sayılı Ka
nunla sağlanmış bulunmaktadır. 15 yıllık bir pers
pektif içinde ayda 3 500 lirayla başlayıp, 6'şar aylık 
dönemler itibariyle kademeli olarak 16 bin liraya çı
kacak şekilde bir yardım yapılmasına 1.1.1987 tari
hinden itibaren başlanmıştır. 

1984 yılında çıkarılan kararnameyle aylık ve üc
retlerin vergiye itabı kısmından yapılan 6 bin lira tu
tarındaki indirim, geri kalmış yörelerin öncelik dere
cesi ve merkez ilçe olup olmamasına göre, üç ilâ 
sekiz kat arasında artırılmıştır. 

Bunun dışında, Sağlık, teknik, emniyet hizmetleri 
gibi 'bazı hizmet sınıflarında bulunan kamu görevli
lerimize, bulundukları öncelikli yöreye göre net 43 230 
liraya kadar çıkabilen yan ödemeler verilmektedir. 

Sayın (Başkan, sayın milletvekilleri; kamu görev
lilerinin durumlarının iyileştirilmesi amacıyla yapılan 
çalışmaları bu şekilde özetledikten sonra, önergede 
yer alan bazı hususlar üzerinde durmak 'istiyorum. 

'Önergede, «Hükümetin, personel rejimini kanun 
hükmünde kararnamelerle düzenleyerek, Meclisi dış
ladığı» öne sürülmektedir. Kamu personel kanunları, 
çok farklı öğrenime ve kariyere sahip 1,5 milyon 
dolayında kişinin memuriyete giriş, yükselme, aylık 
ve özlük hakları arasında çok sayıda dengelerin ku
rulmasını gerektirmektedir. Personel rejiminde yapı
lacak düzenlemelerin bu dengeleri dikkate alması 
gerekmekte; bir dengenin bozulması diğer dengeleri 
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de etkilemekte ve bu durum bazı hallerde büyük 
sorunlar doğurmaktadır. Bu nedenle, çeşitli hizmet 
grupları arasında süratle ve dengeli düzenlemelerde 
bulunulması, uygulamada çıkacak eksiklik ve aksak
lıkların giderilmesi ihtiyacı da nazara alınarak, per
sonel rejimindeki düzenlemelerin kanun hükmünde 
kararnamelerle yapılması daha uygun olmaktadır. 
1970 sonrasındaki uygulama da esasen bu yöndedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hükümetimi
zin işbaşına geldiği Aralık 1983'te, işe yeni girmiş 
ilkokul mezunu, 15 inci derecenin 1 inci kademesin
de ibulunan bir memur 16 800 lira almaktaydı; bu
gün bu durumda 'bulunan 'bir memur, vergi iadesiy
le birlikte 59 462 lira almaktadır; üç yılda üçbuçuk 
kat artış sağlanmıştır. 

«Kamu görevlilerinin ücret sisteminin karmaşık 
olduğu, kimlerin, hangi ölçülere göre, ne kadar üc
ret aldığını tespit etmenin mümkün olmadığı» ileri 
sürülmektedir. Kamu görevlilerinin ücretlerini belir
leyen başlıca değişken, aylık katsayısı, yanödeme 
katsayısı, yakacak yardımı şeklindedir. Çeşitli hiz
met sınıflarındaki kamu görevlilerine değişik isimler 
altında ödenmekte olan tazminatlar da, bu değişken
ler esas alınmak suretiyle ve belirlenen gösterge veya 
oranlar dahilinde ödenmektedir. Sistemin çok basit 
olması, çeşitli hizmet ^sınıfları arasında farklılaştırma 
yapmaya imkân vermektedir. Nitekim 657 sayılı Ka
nunun ilk şökl'inde, ödeme çeşitleri az idi; zaman 
içinde, hizmetleri devlet açısından özellik arz eden 
sınıf ve kesimler için özel düzenlemeler yapılması 
ihtiyacı hissedilmiş ve çeşitli tazminatlar ihdas edil
miştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 12.3.1986 ta
rih ve 3268 sayılı Yetki Kanunu çerçevesinde bütün 
kamu görevlilerinin durumlarının iyileştirilmesi ama
cıyla yapılan çalışmaların bu yıl zarfında tamamlana
cağını, Sayın Maliye ve Gümrük Bakanımız, bütçeyi 
Genel Kurula sunuş konuşmasında açıklamıştı. Çalış
maları devam etmekte olan bu genel düzenleme ile, 
bütün kamu görevlilerinin durumlarının kademeli ola
rak iyileştirilmesi sağlanacaktır. Bu düzenlemeden sa
dece çalışanlar değil; bunların emekli, dul ve yetimleri 
de yararlanacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kamu hiz
metleri, öğrenim durumları ve kariyerleri farklı olan 
memurlar aracılığı ile yürütülmekte ve hizmetlerin 
devlet açısından taşıdığı önem de farklı olmaktadır. Bu 
nedenle, kamu görevlilerinin ücretlerinde, sımf ve ka
riyere göre farlılık yapılması gerekmektedir. Bu fark

lılıklar, yanödemeler ve çeşitli tazminatlar aracılığı ile 
sağlanmaktadır. Çeşitli hizmet sınıfları arasındaki üc
ret farklılıkları makul düzeydedir. 

Önergede, «memurların özlük haklarının Anaya
saya aykırı olarak kanun hükmünde kararnamelerle 
düzenlendiği» iddia edilmektedir. Her şeyden önce 
şunu belirtmek isterim ki, 3268 sayılı Yetki Kanu
nunun Anayasaya aykırı olduğu yolunda Anayasa 
Mahkemesine yapılan başvuru reddedilmiştir, 

Diğer taraftan, hangi hususların kanun hükmünde 
kararnamelerle düzenlenemeyeceği Anayasanın 91 inci 
maddesinde açıklanmıştır. Buna göre, sıkıyönetim ve 
olağanüstü haller saklı olmak üzere, Anayasanın ikin
ci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan te
mel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bö
lümünde yer alan siyasî haklar ve ödevler kanun hük
münde kararnamelerle düzenlenemez. Bu sayılanların 
dışındaki bütün hususların kanun hükmündeki ka
rarnamelerle düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır. 

Sayın Başakn, değerli milletvekilleri; önergede yer 
alan partizanlık, kadrolaşma iddialarına gelince : Bu 
iddialar kesinlikle doğru değildir. Bizim iktidarımız 
döneminde, hiçbir memurun siyasî düşüncesi sebebiyle 
yeri değişmemiştir. Bugün hiçbir memurumuz, «Aca
ba yarın siyasî amaçla nereye tayin olurum» endişesi 
içinde değildir. 

Geçmiş iktidarlar dönemini hatırlayınız; bizzat ben 
yaşadım, altı ayda üç defa tayin oldum, hem de Tür
kiye'nin bir ucundan bir ucuna. Her gelen hükümet 
kendine göre bir tasnif yapardı, «Bu bizdendir, bizden 
değildir» diye. Odacıya, kapıcıya kadar memur kıyım
ları olurdu. Bazen aynı adam sağcı hükümet zamanın
da «solcusun» diye kovulur, solcu hükümet zamanın
da da «sağcısın» diye sürgün edilirdi. Memurlarımız 
perişandı. İnsafla o günleri hatırlayınız; bunların hiç
biri Anavatan iktidarı döneminde mevcut değildir. 

Önergede yer alan, «Muhalefete mensup belediye 
başkanları ağır baskılar altındadır» iddiası da doğru 
değildir. Aslında bütün belediye başkanları, iktidar ol
sun muhalefet olsun, bizim hükümetimizi' takdir et
mektedirler; çünkü hükümetimiz ayırım yapmadan 
onlara hiçbir dönemde görülmemiş geniş imkânlar 
vermektedir. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt —) 
Kendin inanıyor musun? 

İSMET OKTAY (Devamla) — Ben de inanıyo
rum, siz de inanıyorsunuz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Balıkesir Mil
letvekili Cahit Tutum ve arkadaşlarınca verilen öner-
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ge ile ilgili olarak Anavatan Partisi Grubunum görüş
lerini açıklamış bulunuyorum. Anavatan Partisi Gru
bu olarak önergeye ret oyu vereceğimizi bildirir, yü
ce heyetimize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oktay. 
ıDoğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Murat Sök-

menoğlu; buyurun efendimi. (DYP sıralarından alış
lar) 

DYP GRUBU ADINA MUSTAFA MURAT 
SÖKMIBNOĞLU (Hatay) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; memurların ve diğer kamu görevlileri
nin idarî, malî ve sosyal haklarını iyileştirmek ama
cıyla düzenlemeler yapmak için cumhuriyet hüküme
tinin Meclisten yetiki almasına rağmen memurların ve 
diğer kamu görevlilerinin üç semeyi aşkın süredir bir 
kenara itilmiş olmasından dolayı Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti tarafından verilen Meclis araştırması 
açılmasına dair önerge üzerinde Doğru Yol Partisi
nin görüşlerini ifade etmeden önce, yüce heyetimizi 
saygı ile selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, bugünkü cumhuriyet hüküme
tinin iki yetki kanununa dayanarak çıkardığı 10 adet 
kanun hükmünde kararnamenin hiç birisinin Mecliste 
görüşülmemesi ile Anayasa ihlal edilmiştir. Çünkü, 
Anayasanın 91 inci maddesi sarihtir. Anayasanın bu 
maddesi, «Yetki kanunları ve bunlara dayanan kanun 
hükmünde kararnameler, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi komisyonları ve Genel Kurulunda öncelikle ve ive
dilikle görüşülür» demektedir. Ama, üç seneyi aşkın 
bir süredir Mecliste bu kanun hükmündeki kararna
meler görüşülmemekte, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin yetkileri dolaylı olarak hükümete, yani icraya 
devredilmiş olmaktadır. Bu tutum nereden kaynaklan
maktadır?. Maksat Meclisi devre dışı bırakmak mı
dır; millî iradeye inanmamak mıdır; yoksa «Bizim 
sayısal üstünlüğümüz var, biz istediğimiz gibi mem
leketi idare ederiz» diyerek, keyfîlik millî iradenin 
üzerindedir görünümümü vermek istemek mMir; hu
zurlarınızda yetkililere soruyorum? 

Sayın milletvekilleri, cumhuriyet hükümetine ve
rilen yetkinin süresi iki yıllık olup, bu süre 1988 yılı 
ısonuna kadar devam edeceğine göre, bizden sonra 
halledilsin zihniyetinden kaynaklanan bu tutumu an
lamak mümkün, değildir. Bu zihniyette de memurla
rım ve diğer kamu görevlilerinin idarî, malî ve sos
yal haklarında bir değişikliğin olmayacağı meydana 
çıkmıştır; çünkü keyfîlik, sosyal devlet anlayışıma da 
galebe çalmaktadır. 

I Sayın milletvekilleri, işçinin, işverenin, çiftçinin ve 
I esnafın sesini duyuran, onların dertlerini dile getiren 
I millî irade temsilcileri ve kendi kuruluşlarına karşı 
I memurun ve diğer kamu personelinin; emekli, dul 
I ve yetimlerinin sesini duyuracak, ıstıraplarını dile ge-
I tirecek olanlar, sadece Türkiye Büyük Millet Mecli-
I sinin isiz muhterem üyeleridir. Onun için, konumun 
I (görüşülmesi ve memurların ve diğer kamu görevlile-
I rirtin dertlerini dile getirmek için Meclis araştırması 
I açılmasını isteyen önergenin gündeme gelmesi isabet

lidir. 

I Sayın milletvekilleri, Devlet Memurları Kanunu-
I nun 74 üncü maddesinde yapılmış olan değişiklik ve 
I özellikle bunun bu hükümet zamanındaki uygulama-
I lan, memuru tedirgin etmektedir. Memur âdeta par-
I tizan olmaya itilmektedir. Memur ürkek, devlet me-
I muru olmaktan çıkıp, hükümet memuru olmaya itil-
I mek istenmektedir. Bu madde, bilindiği gibi, bir ka-
I mu kuruluşunda çalışan memurun, bir başka kamu 
I kuruluşuna aktarılmasına imkân veren bir düzenle-
! medir. İlk bakışta, kamu personelinin rasyonel şe-
I kilde çalıştırılabilmesi içinmiş gibi gözükmekteyse de, 
I bu madde, fazladan birikmiş personel, bir başka yerin 
I eksikliğini giderici mahiyette görülebilirse, partizan 
I idarelerin işini ide kolaylaştırmaktadır. Bu madde, her 
I türlü hükümetin elinde memuru tedirgin etmeye, oyun-
I cak hale getirmeye yönelik tarzda kullanılabilecek bir 
I maddedir. Bugün fevkalade yanlış uygulamalara yol 
I açan bu maddenin tekrar gözden geçirilmesi zarurî 
I hale gelmiştir. 

I • Sayın milletvekilleri, idarede kadrolaşma ve par
tizanlığın kaygı verici boyutlara ulaştığı, bu uygula-

I malarla sabittir. Sadece tek parti döneminde görülebi-
I len bu uygulamalar, yavaş yaVaş bütün sektörlerde 
I kendini göstermektedir. Sayısal üstünlük millet irade

sini yansıtmadığı halde, görüntüde tek partili idare 
I şekli özendirilmeye çalışılmaktadır. Bunun en büyük 
I delili, türlü baskı ve yöntemlerin rol oymadığı bele-
I diyelerdir. «Benlden olursan hizmette varız» düşünce-
I si bütün ülkeyi sarmıştır. Partizanlığın ve kayırma-
I nın ötesinde en önemli mesele, memurumuzun ve di-
I ğer kamu görevlilerinin içinde bulunduğu iktisadî ve 
j sosyal bunalımın getirdiği baskıdır. 
I Sayım milletvekilleri, sözleşmeli personel uygula

masının giderek yaygınlaştırılması, yeni birtakım de
ğişiklikleri de beraberinde getirmiştir. Kamu kesimin-

I den özel sektöre kaçışı önlenemeyen üst seviyedeki 
I memura yüksek ücret ödenmesine imkân tanımak için 
I çıkarılııyıormuş gibi tanıtılan sözleşmeli personel ka-
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rarnamesi, geçtiğimiz yıldan itibaren çalışan her ke
sim için uygulanmaya başlanmıştır. Bu uygulama ile 
binlerce yeni mağdur yaratılmaktadır; eşit işe eşit 
ücret prensibi zedelenmektedir. Yıllardır çalışanların 
durumu ile sözleşmelilerin . ücretlerindeki eşitsizlik, 
geçinemeyen ve silkinti içinde olan memurun ve diğer 
kamu görevlilerinin yeniden mağdur olmasına sebep 
olmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, vatandaşlıarımızı, özel
likle memurumuzu ve diğer kamu görevlilerini çok 
yakımdan ilgilendiren temel gıda maddeleri ile gün
lük ihtiyaç maddeleri fiyatlarındaki artışlar, yıllılk enf
lasyon oranının çok üzerinde olmuştur. 1980 ile 1986 
yılları arasında, bu maddelerdeki fiyat artışları yüzde 
120 ile yüzde 220 arasındadır. Yani, ortalama enflas
yon oranının dört katına yakın bir enflasyon, mut
fakta, insanların normal yaşanıtısınıda zarurî olan 
mallarda meydana gelmiştir. Yüksek enflasyon hızı 
dar ve sabit gelirli memurumuzu ve diğer kamu gö
revlilerini perişan etmiş, ezmiştir. Geçim sıkıntısı çe
kilmez hal almış, ne yapacağını bilemeyen şaşkın bir 
kitle sesini dahi duyuramaz olmuştur. 

2 çocuklu bir ailenin 1980 yılı sonumda mutfak 
masrafları 9 285 lira iken, bu masraf 1983 yılında 
19 512 liraya, 1984 yılında 42 bin liraya, 1985 yılında 
85 500 liraya çıkmış; nihayet 1986 yılında da 100 bin
leri aşmıştır. Bu giderler, uygulanmakta olan asgarî 
ücretin iki katından fazla olup, 5 imci derecedeki bir 
devlet memurunun ise maaşına denktir. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KÜRTCEBE ALPlTEMOÇİN (Bursa) — Enflasyon 
miktarı, ücret artışları?.. Onları da söyleyin. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Devam
la) — Sayın milletvekilleri, ortadireğin en mağdur 
kesimi olan memurlarımızın geçinebilmeleri gerçekten 
bir mucizedir. Durumları hiç de iç açıcı olmayan 
bordro mahkûmu memurumuza nasıl sahip çıkılacak
tır? Şerefli memurlarımız ve diğer kamu görevlileri, 
yüzde 200'e varan mutfak enflasyonuna yenik düş
müşlerdir. Geçinebilmek için, ancak sihirli bir değ
nekle ayakta durmaya çalıştıkları da malumlarınızdır. 

Sadece katsayının artması da çare değildir. Onun
la belki soluk alırız diyenler, peş peşe yapılan son 
zamlarla hayallerinden dahi bu artışı geçirememiş-
lerdir. Üstelik, eskisinden daha da mağdur olmuş
lardır. 

Sayın milletvekilleri, yaşayan enflasyon, Türkiye' 
de katsayılarla oynamakla memurun reel durumuna 

bir çare bulunamayacağını ispatlamaktadır. Katsayı 
artık bir metot değildir ve kesinlikle bir başka me
kanizmanın bulunması gerekir. Ayrıca, fiilen çalışan 
memurlar için yanödeme katsayısıyla oynayarak, bir 
anlamda daha da iyileştirme yapılması da yeterli de
ğildir. Bunlar emekliye yansıtılamamaktadır. Bugün 
birçok emekli ek göstergeden de yoksundur. Emekli
ler yanödemeden de yoksundurlar. O halde, yanöde
me ve ek göstergelerde yapılan oynamayla, fiilen 
çalışanlara getirilen bir miktarcık iyileştirmenin emek
liye yansımadığı ortaya çıkmıştır. Çünkü, sistem bu
na manidir. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Yanödeme 
niye ödeniyor, onu da söyler misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen efendim... 
MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 

Laf atacağınıza memurlara biraz para verin. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Devam
la) — O nedenle bu meseleyi yeniden ele alıp, me
murlar ve sabit gelirlilerin tümü ve memur emekli
leri için ayrı bir sistem bulmak zorunda olduğumu
zu kalbul etmeliyiz. 

Memur için emeklilik bir çıkmazdır ve kâbus ha
line gelmiştir. Bugün, bir kısım üst düzey görevlile
re ikinci emeklilik hakkı tanınırken, yüzbinlerce emek
linin dramına hükümet seyirci kalmaktadır. (DYP 
sıralarından «Bravo» sesleri) 

Muhterem milletvekilleri, her ne kadar maaş or
talamasında bir artış gözükmekte idiyse de, bu artış, 
özellikle üst derece yöneticilere • yapılan yanödeme ve 
özel hizmet tazminatlarındaki yükselmelerden kay
naklanmaktadır. Bu ise, alt dereceler ile üst dereceler 
arasındaki yelpazenin daha çok açılmasına sebep ol
maktadır. Asgarî ücretten vergi alınmamasını kabul 
etmeyenler, yelpazenin daha çok açılmasına sebep ol
duklarının acaba farkında değiller midir? Maaşlarda
ki cüzî artışlar yıldan yıla takip edildiğinde, bunların 
enflasyon oranlarının altında kaldığı; yani memurun 
ve diğer kamu görevlilerinin yıllar itibariyle giderek 
fakirleştiği gerçeği görülür. Memurumuzun ve diğer 
kamu görevlilerimizin alım gücü, diğer ortadirek men
suplarından çok daha fazla bir düşüş göstermektedir. 
Türk Devletinin kalkınması için çalba sarfeden isimsiz 
kahramanlar ordusuna, devlet olarak sahip çıkılması 
gerekir. 

Sayın milletvekilleri, memurumuzun ve diğer ka
mu görevlilerimizin haysiyetini korumakla mükellef 
olduğumuzu unutmayalım. Serbest piyasa ekonomisi-
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nin uygulandığı ülkemizde, fiyatların serbest bırakıl-
masına karşı ücretlerin bir nevi dondurulmasının, me
murumuzu giderek daha çok fakirleştirip gelirleriyle 
geçinemez duruma düşürdüğünü görerek, önleneme
yen hayat pahalılığına karşı, hiç olmazsa pahalılığı 
karşılayacak oranda zam verilmesini araştırmayacağız 
da neyi araştıracağız? Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
vazifesini yapmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, enflasyonu aşağıya çekmek
te başarı sağlayamayan iktidar, ortadireğin millî ge
lirden daha fazla pay alması ve ortadireğin ek gelir
lerinin artırılması konusunda da amacına varamamış
tır. Gelir dağılımının son yıllarda bozulmaya devam 
ettiğini, ortadirek tanımı içine giren ücretli, maaşlı 
kesimin millî gelirden aldığı payın sürekli gerilediğini 
araştırmayalım da neyi araştıralım? 

İddia edildiği gibi, vergi iadesinin memur ve di
ğer kamu görevlilerinin gelirlerindeki artışın, fiyat ar
tışlarının gersinde kalması nedenyle açılan uçurumu 
kapatmaya yetmediğini araştırmayacağız da neyi araş
tıracağız? 

Yüksek faiz politikasıyla, ortadireğin ek gelirinin 
artırıldığı yolundaki iddialarını araştırmayacağız da 
ne yapacağız? Gözü kapalı kabul mü edeceğiz? 

Rakamlar, faiz politikasından aslan payını, ortadi
rek tanımı içine sokulmayacak birkaç yüzbin kişinin 
aldığını ortaya koyarken; işçinin, memurun, emekli
nin ve diğer kamu görevlilerinin de faiz gelirleri sağ
lamak için yapabiıleoeği ıtasarrufumun da kalmadığını 
tescil etmek için, Meclis araştırması açılmasını isteme
yeceğiz de, neyi yüce Meclisten isteyeceğiz? 

Sayın milletvekilleri, bu kesim, çok zor şartlar al
tında yaşamaya mahkûm edilmiş, azdırılmış enflas
yonla mücadele imkânı kalmamıştır. Kışın gelişiyle 
artan zaruretler, yakacak, giyecek, okul masrafları, 
milletin takatinin kat kat üstüne çıkmıştır. Zeytin, 
peynir lüks olmuştur. Sadece hayallerinin süsü olan 
et, sofralara neredeyse bayramdan bayrama gelecek 
hale gelmiştir. Bırakınız eti, «Lalhmi fukara» yani 
«Fakirlerin eti» diye eskilerin isimlendirdiği kuru fa
sulyeyi sofrasında bulunduranların sayısı gün geçtikçe 
azalmaktadır. Ülkede beslenme sorun olmuştur. 

Alın terinin karşılığını alamayanlar feryat halin
dedir. Memur ay sonunu nasıl getireceğini bileme
mektedir. Maaşı, haftalık haline gelmiştir. Kira, öde
nemeyecek boyutlardadır. Elektrik faturalarıyla, dev
let, acımasız bir tüccar görünümündedir. Mucizeyle 
geçinmeye çalışan memur, ortadireğin en mağdur ke
simidir. Emekli, dul ve yetimin durumunu ifade ede
cek kelime bulmakta güçlük çekmekteyiz. 
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Fakir Fukara Fonunu kuranların, milletin ıztıra-
bmı görmezlikten gelmelerine rağmen fon, fakirliğin 
giderek artmasının tescilidir. Yakında bu fonu idare 
edecek memuru bulmakta zorluk çekeceğiz. Çünkü, 
memur da bu fona muhtaç hale getirilmiştir. (DYP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Bu tabiri ifade 
etmeye bizi zorlayan cumhuriyet hükümeti namına 
kendilerinden huzurlarınızda özür dilemeyi de bir 
iborç addediyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu vesileyle, vit
rinleri sadece seyreden, lokması küçülmüş, öğünü 
azalmış bir sessiz çoğunluğun artması karşısında, 
cumhuriyet hükümetinden huzurlarınızda soruyorum: 
Zenginin daha zengin, fakirin daha çok fakirleştiği 
bir ülkede, sermaye düşmanlığının körüklenmesi da
ha kolay olmaz mı? Filenin, mutfağın ve sofranın bas
kısı altında, hayatından bezmiş ve bıkmış bir kitlenin 
mevcudiyeti, büyük sıkıntılar doğurmaz mı? Sosyal 
güvenlik, sosyal adalet ve sosyal dayanışma anlayışı
nın bu kadar zayıflaması karşısında, refah devletin
den bahsetmek mümkün olur mu? «Her şeye rağmen, 
bu ülkenin zenginliği artmıştır» demek, milletin fu-
karalaştığını görmeyen, hür ve demokrat olmayan bir 
zihniyetin ifadesi değil midir? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALHTEMOÇİN (Bursa) — Kim yazdı?. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Devam
la) — Ben yazdım. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Devam

la) — Size kim yardım ediyorsa, bize de onlar yardım 
ediyorlar Sayın Bakanım. 

»BAŞKAN — Sayın Sökmenoğlu, lütfen.,. 
FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Sayın 

Bakan laf atmasın. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Devam
la) — Mühim olan yazdırmak değil. 

BAŞKAN — Sayın Sökmenoğlu, devam ediniz 
efendim. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Devam
la) — Sayın milletvekilleri, bir ülkede fırsat ve imkân 
eşitliği varsa; sosyal güvenlik, sosyal adalet ve sosyal 
dayanışma varsa; milletin karnı tok, sırtı pek ise; 
velhâsıl, kişinin fukaralık, cahillik, çaresizlik, işsizlik 
gibi, çağın işkencesine karşı korunmuşluğu varsa ve 
kişi iktisaden güçsüz olmayıp kimseye muhtaç değil
se; yani refah devleti şartları varsa, bu Meclis araş
tırması açılması önergesine «hayır» diyelim; ancak 
gerçekler, saydığımız bu dengelerin giderek bozuldu-

286 — 



T.B.M.M. B : 61 

ğunu bize göstermektedir. Onun için, memurların ve 
- diğer kamu görevlilerinin, emekli, dul ve yetimlerin, 

alım gücü hızla düşen, şahit gelirleriyle ay sonunu 
bulabilmek endişesi içindeki Jınsanlarımızın geleceği 
için, Meclis araştırması açılmasına «evet» dediğimizi 
de ifade etmek isterim. 

Sayın milletvekilleri, Doğru Yol Partisi Grubu ola
rak Meclis araştırması açılmasına «evet» diyoruz ki, 
insanca yaşatabilecek imkân ve vasıtalara sahip olu-
nabilsin; insanımızın işi, aşı, başını sokacak yuvası 
olsun; kendisi, çocukları hasta olunca ona bakabile
cek durumda olsun; yaşlanınca veya fizikî güçsüzlüğe 
düşünce kendisi ve çocuklarının başkalarına muhtaç 
olmaması için yeni tedbirler alınsın. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; memurumuzun 
ve diğer kamu görevlilerinin içine düştüğü durumu 
bir kere daha incelemek, ücret eşitsizliğini gözler önü
ne sermek, kaderine mahkûm edilmelerinin mağduri
yetine çare bulmak için siz muhterem üyelerin bu 
araştırma önergesini kabul edeceğinize inanıyoruz. 
BeM, şerefli, cefakâr memurumuza yüce Meclis bir 
çare bulabilir; ileri sürülen iddiaların gerçeklik de
recesini görme imkânımız olur; hatalar düzeltilir, 
eksikler giderilir; rejim tasa rejimi olmaktan çıkar, 
yaşama sevinci olan rejim haline gelir diyerek, yüce 
heyetinizi şaihsım ve Doğru Yol Partisi Grubu adına 
saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sökmenoğlu. 
Demokratik Sol Parti Grulbu adına Sayın Davut 

Abacıgil; buyurun efendim. (DSP ıralarından alkış
lar) 

DSP GRUBU ADINA DAVUT ABACIGİL (Ba
lıkesir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; me
murların ve diğer kamu görevlilerinin bugünkü du
rumlarını saptamak amacıyla verildiği belirtilen Meclis 
araştırması önergesi üzerinde, Demokratik Sol Par
tinin görüşlerini sunmak üzere huzurlarınızdayım. 
Hepinizi saygıyla selamlarım. (DSP sıralarından alkış
lar) 

Demokratik Sol Parti, programında da belirtildiği 
üzere, kamu yönetiminde, demokrasinin gereklerinin 
etkin yönetimin gerekleriyle bağdaştırılmasından ya
nadır. Bu anlayış içinde, kamu yönetiminin iktidar 
değişikliklerinden etkilenmesini önleyecek sürekliliğin, 
istikrarın ve yansızlığın sağlanması gereğine inanmak
tayız. Bu amaçla, kamu görevlilerine belli güvencelerin 
sağlanması, bu güvenceler yanında, her kademedeki 
devlet memuruna, ulusal gelirin hakça bölüşümü an-
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layışı içinde ve devlet memurunun haysiyet ve vaka
rına uygun ve insan gibi yaşayacak düzeyde ücret ve
rilmesinin zorunlu olduğu görüşündeyiz. Bu ücret dü
zeyinin sağlanmasının ve belli hakların elde edilmesi 
ve korunmasının, memurların ve kamu görevlilerinin 
örgütlenmesiyle olanaklı olduğu görüşündeyiz. Kamu 
yöneticiliğinin çekici duruma getirilmesinden yanayız. 

Sayın milletvekilleri, her alanda olduğu gibi, bu 
alanda da sistemli olmaktan; yalın ve açık bir kamu 
görevlileri rejiminin varlığından yanayız. Bu il
keler ve anlayış açısından baktığımızda, bugünkü sis
temi herşeyden önce çok karmaşık buluyoruz. «Kim, 
niçin, hangi ölçütlere göre maaşlıdır ya da sözleşme
lidir; o kadrolara getirileceklerde aranılacak özellikler 
nelerdir?» gibi, sistemin temelini açıklayacak sorun
ların yanıtlarını bulmakta güçlük çekiyoruz. Devletin 
aslı görevlerinin, sözleşmeli o nedenle güvencesi bu
lunmayan, kamu kesiminde sürekli kalmaya niyeti 
olmayan, böylece kendisinden hesap sorulma olana
ğı bulunmayan statüdeki görevlilere gördürülmesini 
uygun bulmuyoruz. 

Öte yandan, bugünkü sistemi, - eğer bir sistemden 
söz edebilirse - keyfî uygulamalara, kayırmalara, hak
sız uygulamalara, tasfiyeye, siyasal kadrolaşmaya açık 
buluyoruz. Kuşkusuz her hükümet, siyasal kararların 
kamu yönetimine aktarılmasında ve bu kararlarla il
gili uygulamaların gözetiminde etkisi bulunan sınırlı 
sayıdaki belirli kamu görevlerine, o görevleri üst
lenme düzeyine gelmiş kimseler arasından uygun gör
düklerini serbestçe atayabilmelidir; ancak, bunun dı
şındaki atamalara ve genel olarak kamu görevlilerinin 
özlük haklarına karışılmamalıdır. Bunlar, kamu yö
netiminin nesnel kurallarına göre kendiliğinden yü-
rümelidir. Bu bakımdan sistemin, kuralların, açık, ya
lın belli olması gerekir. İşte biz, bugünkü durumda 
açıklığı, bu nesnelliği göremiyoruz. 

Ücretler konusuna gelince: Bu alanda başlıca iki 
önemli noktaya değinmek istiyorum. Birincisi, bu
günkü ücret düzeyini yeterli bulmuyoruz. İkinci ola
rak da, tabanla tavan arasındaki ücret yelpazesinin 
çok açıldığını; âdeta bir uçurumun tabanındaki me
murla tavanındaki memurun ayrıldığı inancındayız. 
Bununla, tepedeki memurlara verileni çok görüyor 
değiliz, onların ücretlerini de yetersiz görüyoruz. So
run, onları aşağıya çekmek değil, tabandakileri daha 
iyi ücret ve daha iyi yaşam koşuluna kavuşturmaktır. 

Tepedeki ücret sorununa bir çözüm yolu olarak 
görüldüğü anlaşılan ek görev ya da ikinci görev uy
gulamasını da doğru bulmuyoruz. Bu tür ikinci gö-
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revler, hem o görevleri anları yıpratmakta, görüntüyü 
bozmakta, hem de birçoğu uzmanlık isteyen, tam gün 
mesai isteyen bu görevlere, uzmanlık kimliği olma
yan, bütün zamanını bu işe hasredemeyen kişilerin 
atanması, görevliler için de iyi olmamaktadır. 

O arada, bir yerden başka bir yere nakil başlı ba
şına ekonomik bir yıkım olduğu için, güç bir dönem
de nakil masraflarının birçok alanda belli kurallara 
bağlanmış olması nedeniyle, zaman zaman kötüye 
kullanılmasını önleyecek önlemlerin alınmasını istiyo
ruz. 

Emeklilik ise, başlı başına üzerinde durulması ge
reken apayrı bir konudur. Genellikle memurlar, emek
liliklerinde, işbaşında iken, aldıkları maaşın yarısın
dan biraz fazlasını almaktadır. Kanımızca, bu, zaten 
muvazzaflığında büyük sıkıntılara katlanmış, kamu 
hizmeti için, Türk insanına hizmet sunabilmek için 
büyük özverilerde bulunmuş insanları ömürlerinin 
geri kalanında âdeta açlığa mahkûm etmek gibi bir 
şey oluyor. Emeklilik ikramiyeleri de, onca yıllık hiz
metten sonra, ilgiliye başını sokabileceği mütevazı bir 
konut alma olanağı şöyle dursun, bir yerli araba 
parası bile veremiyor. Bu hazin bir tablodur. Bu ko
nuda gerçek durumun saptanmasından, emeklileri 
rahata kavuşturacak düzenlemelerin yapılmasından ya
nayız. 

Memurların ve diğer kamu görevlilerinin idarî, 
malî, sosyal hakları konusundaki gerçek durumun 
saptanmasına ve gerekli önlemlerin alınmasına vesile 
oluşturur anlayışı ile böyle bir Meclis araştırmasının 
uygun olacağı görüşündeyiz. 

Hepinize saygılar sunarım. (DSP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Abacıgil. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kanım, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kanım, bu konuda bir açıklama yapmak, konuyu açık
lığa kavuşturmak istiyorum. 

ıBir konuşmacı, «Kanun hükmünde kararname var
dır, kanun çıkmamıştır» dedi. Halbuki Yetki Kanunu 
1986 yılında çıkmıştır; 2 sene süresi vardır. Bir yan
lış anlamayı ortadan kaldırmak üzere, eğer emreder
seniz buradan, emrederseniz kürsüden bir iki cümle 
söyleyeceğim. 

BAŞKAN — İfade ediyorsunuz zaten efendim. 
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MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — «Kanun 
hükmünde kararnameler vardır» buyurdular. Halbuki 
iki tane yetki kanunu çıkmıştır; bir tanesi 1984 yılın
da çıkan 2999 sayılı Yetki Kanunu, bir tanesi de 1986 
yılında çıkan 3368 sayılı Kanun, Bu kanunun da, 2 
yıl süresi vardır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

Cahit Tutum; buyurun efendim. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA CAHİT TUTUM (Balıke
sir) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Sos
yaldemokrat Halkçı Parti Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Grubu adına görüşlerimizi sunmak üzere huzur
larınızdayım. Hepinizi saygıyla selamlarım. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Sayın Bakanı dikkatle iz-
lemişseniz, bir noktayı da gözden kaçırrnamışsınızdır; 
o da, Sayın Bakanın büyük bir sıkıntı içinde, gerçek
ten savunması son derece zor olan bir şeyin üstesin
den gelirken ne kadar sıkıntı içine girdiğidir ve özel
likle bir noktayı daha dikkatten kaçırrnamışsınızdır; 
o her zaman sık sık tekrarlanagelen, Anavatan Par
tisinin bir nevi sloganı olan «ortadirek» sözcüğünü 
de hemen hiç telaffuz etmediğine de dikkat etmiş
sinizdir. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Konuşma
mın başında ortadirekten bahsetmiştim. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — En azından «or
tadirek» sözcüğü hemen her cümlede tekrarlanırken, 
bu kez, ine ine bir kere söylenebilmiş. Bu da, orta-
direğin yok olduğunun bir • itirafıdır. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, bir Meclis araştırması ko
nusunu daha huzurlarınıza getirdik. Yüce Meclisin 
sağduyusuna ve takdirlerine sunduğumuz bu konu, 
aslında partilerin ortak anlayışlara varmak zorunda 
oldukları bir konudur. Buna kısaca memur sorunu 
diyoruz. Neden bir Meclis araştırmasına gerek duy
duk? Nedeni basit; şöyle açıklıyoruz: 

Birincisi, memur ve emekli halinden şikâyetçidir. 
Bunu apaçık görüyoruz. Geçim sıkıntısı içindedirler, 
feryat etmekte; ama seslerini yüce Meclise intikal 
ettirememektedirler. Meclis, bu konuda sessiz ve ga
rip bir tevekkül içinde, âdeta, sorumluluğu hükümete 
ihale etmiş olmanın rehaveti içinde bekliyor; hükümet 
düzeltecektir diye bekliyor. Neyi nasıl düzeltecek, ne 
zaman; onu bilmeden. 
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İkinci nedenimiz; memur da hükümet uygulama
larından şikâyetçidir; hakkının gözetilmediğine inan
maktadır. Memurlar arasında siyasal inanç farkı gö
zetildiğini görmektedir. İktidar yanlılarının korundu
ğunu, çok hızlı terfi ettirildiğini, ödüllendirildiğini, 
kayırıldığını; tarafsız davrananların ise, ezildiğini gör
mekte ve bundan eza duymaktadır. Devlet kadro
larının partizanlaştırıldığını büyük bir acıyla gözle
mektedir. 

Üçüncü nedenimiz; durumdan vatandaş da şikâ
yetçidir. İşlerinin gereği gibi görülmediğinden şikâ
yetçidir. Devlet dairesine işinin düşmemesi için dua 
etmektedir. İşlerin siyasî tavassutlarla kotarıldığını 
görmektedir, iktidara yakın olanların köşeyi nasıl 
döndüklerini görmektedir. (SHP ve DYP sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Dördüncü nedenimiz; politikacılar da şikâyetçi
dir. İşlerin gereği gibi yürümediğini, çareyi, kişisel 
müdahale ve aracılık yapmakta görmektedirler. 

Bütün bu huzursuzluklar, yakınmalar ortada ol
duğu halde, sadece hükümet durumdan memnun gö
zükmektedir. Hükümete göre, memur konusunda çok 
şeyler yapılmış, büyük gelişmeler kaydedilmiştir; hat
ta bu alanda eski dönemlerle kıyaslanamayacak ölçü
de reform niteliğinde işler yapılmıştır. Hükümete gö
re, memurlar enflasyona ezdirilmemiştir. 

Bu durum karşısında ne yapılabilir? Bu durum 
karşısında herhalde çare, gerçeği ortaya çıkarmak için 
sunulan Meclis araştırmasına «Evet» demek olabilir 
ve soruna Meclisin el koyması tek çaredir. 

Değerli milletvekilleri, hükümet bugüne kadar ne 
yaptı? Sayın Bakan açıklamaya çalıştılar ama, tab
loyu eksik bıraktılar. Hükümet, hepinizin bildiği gibi, 
önce «Ben bu işleri düzelteceğim bana yetki verin» 
dedi. ilk yetkiyi 24 Nisan 1984 tarihinde sizler, yani 
bu yüce Meclis verdi. Buna dayanarak 4 adet kanun 
hükmünde kararname çıkardı, birtakım düzenlemeler 
yaptı, kendi kendine «Ben reformu tamamladım» dedi 
ve oturdu. Bunu ben söylemiyorum, bu yargı Sayın 
Başbakana ait. 15 Aralık 1984'te, o sizin hatırlamak
tan hiç hoşlanmadığınız ünlü basın toplantısında söy
lediği sözleri tekrarlayayım. Şöyle diyor Sayın Baş
bakan: «Son çıkardığımız kanun hükmünde kararna
me ile, personel reformu çalışmalarını da tamamla
mış bulunuyoruz. Yaptığımız iş, 1970 yılından bu 
yana yapılan en büyük personel hareketi ve gerçek 
anlamda bir personel reformudur.» 

Tabiî, Sayın Başbakana inandınız; ama ne yazıık 
ki, o sizleri tekrar yanılttı. Bu sözleri Sayın Başbakan 
söyledikten 1 yıl 3 ay sonra, 12 Mart 1986 tarihinde 

huzurunuza geldi ve yeniden, «Meclisten yetki isti
yorum» dedi. Sizleri uyardık, «Lütfen, kullandığı yet
kiyi nasıl kullandığını irdeleyin, hemen el kaldırma
yın» dedik. 

Şimdi istediği yetki ise daha dramatikti; «Perso
nel reformunu tamamladım» diyen bir hükümet, Mec
lisin bu konulara el atmasına imkân vermeyecek ölçü
de ve sınırda yetki istedi sizlerden ve bizlerden ve 
aldı da. Hem de nasıl? 2 yıl süre ile yetki aldı ve 
1988 yılına kadar bu yetkiyi, Meclise aşağı yukarı 
bu konuda söz düşürmemek için verdiniz. 

O zaman şunu soramaz mıydınız veya kimsenin 
ona şu soruyu sorması gerekmez miydi; «Sayın Baş
bakan, hani personel reformunu tamamlamıştınız, ne
den bir daha yetki istiyorsunuz?» 

Siz, bu soruyu sormadınız; ama muhalefet sordu. 
Cevap: Derin bir sessizlik... O halde, bu neyin itira
fıdır? Aczin, başarısızlığın itirafıdır ve Meclisin bu 
konulara eğilmesini önlemenin bir itirafıdır. 

Değerli milletvekilleri, Meclisin personel konu
sunda hükümete açtığı krediyi hükümet nasıl kullan
dı; 'bir de ona bakalım: 

'Bu konuda önce, hükümetin temel bir yanılgısını 
tekrar huzurlarınıza getirmek istiyorum. Bu, Sayın 
Başbakana, Başbakan olmazdan önce de arız olan 
bir eğilimdir ve aslında kötü bir eğilimdir. 

Bakınız nedir o eğilim: Aman personel konularını 
Meclise bırakmayalım, biz, hükümet olarak üzerimize 
alalım; çünkü, Meclise bıraktığımız zaman ipin ucunu 
kaçırabiliriz... Zihniyet bu. Zihniyetin böyle olduğu
nun kanıtı, bir değerli sözcünün belirttiği gibi, son 
olarak kabul edilen iki yıllık yetki kanununa dayana
rak çıkardığı -daha evvel çıkardıklarını da hesaba 
katarsak - 10 adet kanun hükmünde kararnamenin 
bir tekinin bile Mecliste görüştürülmemiş olmasıdır. 

Hükümet personel konularını, yazboz usulü dü
zenlemelerle yürütmeye çalışmıştır. Bir fikir vermek 
için, son yetki kanununa dayanarak çıkartılan 6 adet 
kanun hükmünde kararnameye göz atalım. Anavatan 
Partisinin değerli hukukçuları, merak saikiyle de olsa, 
6 adet kararname ile, yetki verdiğimiz hükümet ne 
yapıyor diye merak edip, acaba Resmî Gazeteyi ka
rıştırdılar mı? Bunu çok isterdim, ama karıştırmaya 
vakitleri yok, onu anlıyorum. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Başka 
işleri olduğu için vakit bulamıyorlar. 

HÜSEYİN AVNİ GÜLER (İstanbul) — Yurt 
dışındalar da ondan. 
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CAHİT TUTUM (Devamla) — Ben kendilerine 
hatırlatacağım: 

255 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çıkarıl
dı, 1 maddelik. Konusu; Yükseköğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumuna kadro verilmesi. 2 yıllık yetki 
aldığına göre, ciddî birtakım fikirleri var, daha önem
li bazı şeyleri düzenleyecek, diye arkasını beklersiniz. 

258 sayılı Kanun Hükmünde Kararname; 1 mad
delik. Konusu; Vergi İdaresi Fonundan Maliye Ba
kanlığı personeline yapılacak ek ödemelerin esasla
rının tespiti hususunda Bakanlar Kurulunun yetkili 
kılınması. Arkasını bekliyorsunuz. 

261 sayılı Kanun Hükmünde Kararname; 2 mad
delik. Konusu : Yüksek öğretim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu ile bazı üniversitelerin kadro cetvellerinde 
değişiklik yapılması. 

Bir dördüncü kararnameyi bekliyorsunuz; 263 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname; 1 maddelik. Ko
nusu; eğitim ve öğretim tazminatının gösterge raka
mının değiştirilmesi. 

Sabrınız varsa biraz daha bekliyorsunuz, beşinci 
kararname 265 sayılı Kanun Hükmünde Kararname; 
3 maddelik. Konusu; makam tazminatı alanların kap
samının genişletilmesi ve gösterge rakamlarının artı
rılması. 

Saygıdeğer üyeler, sonuncu kararname, 266 sayılı 
2 maddelik Kararname. Konusu, Toplu Konut ve 
Kamu Ortaklığı İdaresinin kadro cetveline yeni kad
roların eklenmesi ve 2333 sayılı Kanunun yürürlük 
tarihinin 1 yıl uzatılması. 

Saygıdeğer üyeler, görülüyor ki, hükümet, günü 
kurtarmak için parça parça, gelişigüzel birtakım dü
zenlemeler yapmakta, işin esasına girmemekte. Uyar
mamızın nedeni budur. Bu yetkiyi böyle kullanan 
hükümete bu yetki fazladır ve verilmemelidir ye bu
nu sizler irdelemelisiniz, bizler irdelemeliyiz. 

Şimdi, endişelerimizin yoğunlaştığı ve bu Meclis 
araştırmasını yüce Meclise sunmamıza neden olan iki 
noktadaki fikirlerimizi arz edeceğim. Hükümet ic
raatı iki noktada tehlike sinyalleri vermiştir : 

1. Ücret yetersizliği ve keşmekeşliği. 
2. Kadrolaşma ve partizanlık. 
Değerli üyeler, ücret konusunda neler yapıldığını 

dinlediniz; birtakım palyatif tedbirleri gördük. Hiç
bir tedbiri küçümsemek istemeyiz; iyileştirmeye yö
nelik her tedbiri saygıyla karşılarız; ama samimî ola
rak sizler de belki itiraf ediyorsunuzdur, bugün üc
ret sistemi tam bir karmaşadır. Yürürlükteki ücret 
bir ucube, bir hilkat garibesidir. Tazminat sistemi 

hortlatılmıştır, ek göstergeler, özel hizmet tazminatı, 
özel meslek tazminatı, makam tazminatı, yanödeme-
ler, iş güçlüğü, iş riski, eleman temininde güçlük zam
ları gibi... Bugün, 17 tür ödeme yanyana uygulan
makta ve ödeme kalemleri bordrolara sığmamakta
dır. Ne var ki, verilen ücret, emeğin karşılığı değil
dir; bırakınız bir aileyi, bir kişinin bile geçimini sağla
yacak düzeyde değildir. Bugünkü tespitlerimize göre 
asgarî ücret 120 bin lira olmak zorundadır. Memur
ların yüzde 80'i bu rakamın altında ücret almakta
dır. Memur sayısı, kadro tasarrufu yapılarak düşü
rülmüş olmasına rağmen, bu düşüş, aylıklara yansı-
tılamamıştır. Hükümet her şeyden önce 51 bin lira 
alan memurun nasıl geçindiğini düşünmek zorunda
dır. Bu zorunluluğu duymayan hükümet bu mesele
lerin hiçbir yönünü çözemez. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — 51 bin lira 
alan kaç memur var? 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Var var, çok me
mur var Sayın Bakan. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Hemen bahsede
yim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Yüzde kaçı
nı teşkil ediyor? 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Enflasyon 
rakamlarına göre küçük bile değil. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Bakan... 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Özellikle, yardım
cı hizmetler sınıfı ve genel idare hizmetleri sınıfının, 
vasıfsız elemanların hemen hemen tamamı 68 binin 
üzerine çıkamamaktadır. Korkunç bir rakam; ölüm
cül bir tablo. 

Değerli üyeler, son yedi yılda gerçek ücret kay
bı yüzde 50'den fazladır. Bunun sanıyorum ki, sa
yın Bakan kaynağım öğrenmek isterse benden ala
bilir. 

Memurlar ve işçiler yoksullaşmıştır. Küçük me
mur ezilmiştir. Sınıflar arasında makul olmayan fark
lılıklar yaratılmıştır; genel idare hizmetleri sınıfı ile 
teknik hizmetler sınıfı arasındaki fark gibi... 

Yönetimin üst katında, çift maaşlı istihdam döne
mi açılmıştır ve bu, aslında iyiye işaret değildir. Yö
netim kurulu üyelikleri arpalık olarak dağıtılmakta
dır. İsimleri vererek sizleri üzmek istemem, ama dos
ya halinde takdime hazırız. 

Kurumlarda, gemisini kurtaran kaptan formülü 
geçerlidir. Ücret rejiminde, münferit çözümlere ilti-
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fat edilmiştir. Kurumlar arasında feodal prenslikler 
ihdas edilmiştir, onların ne olduğunu Sayın Bakan 
çok iyi biliyor.' İmtiyazlı kurumlar, kendilerini ga
rantiye alacak formülleri büyük bir ustalıkla geliştir
mişlerdir. 

{Hükümet, piramidin tepes'indekinin sorunlarıyla 
meşguldür, bir türlü orta ve alt basamaklara ine
miyor, fanfana varamıyor. Şîmldli, kadlro karşılığı 
ısözleşme ucubesi piyasaya konulmaktadır. Üstelik 
'ilginçtir, ikramlyeli; 'ikramiye de alacaklar. Sözleşme
li müsteşar, sözleşmeli genel müdür istihdam edil
mektedir. ıSözleşmeli müsteşar istihdamının, Ana
yasaya ciddî bir aykırılık oluşturduğuna inanıyo
ruz. 

Hükümet, «Enflasyon yüzde 20 olacak, ben de 
memurlara enflasyonun 10 puan üzerinde ücret artışı 
sağlayacağım» diyor. 

Değerli üyeler, h'iç kimse uyutulmaya kalkılma
sın, Benim bu 'tür anestezik laflarla sorunların er
telenmesine ve hafife alınmasına gönlüm razı olmu
yor; bunu yapmayalım. «Yüzde 20 enflasyon ola
cak, ben enflasyonun 10 puan üzerinde vereceğim...» 

IBu tartışmalar hiçbir şey getirmez. Bugün, geçim 
sıkıntısı gırtlağa kadar gelmiştir, yüzbinlerce memur 
ailesini perişan etmektedir. Eğer bu hükümet, şirket 
kurtarmak için harcadığı çabanın binde birini me
murların durumunu düzeltmek için harcasaydı, belki 
çok, ama çok şey değişirdi. (SHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

KİT'lerde sözleşmeli personel uygulaması tehli
keli bir yörüngeye girmiştir. Bu statü, memuru 
iktidara daha çok bağımlı kılacak güvencesiz bir sta
tüdür. Bu statüyle memurlar, geçici personel statü
süne indirgenmiştir. Bugünkü sözleşme rejimi Ana
yasaya aykırıdır. KİT'lerde yaygın bir biçimde uy
gulanmaya çalışılan bu rejim, işçi ve memur statüsü 
dışında, ne iş hukukuna tabi, ne de memur hukuku
na tabi bir garip istihdam usulü ihdas etmiştir. 

Ayrıca bu sözleşme rejimi, kuramlarda bir üc
ret dengesizliğini de yaratmıştır. Aynı dairede, ay
nı işi yapanlardan biri sözleşmeli, öteki kadrolu; 
ama sözleşmeyle çalışan, ötekinin bir misli ücret alı
yor. Bu nasıl bir sistemdir? Bir de, «Biz onların 
kendiliğinden sözleşmeye geçmelerini teşvik ediyo
ruz, yol açıyoruz» diyorlar. IBöyle bir sistem ola
maz. Bu, sistemin kendi kendini inkârıdır. 

Memurların konut sorunu çözülmem'iştir; kira 
durumu çözülmemiştir, memurdan ve emekliden ke
silen o yüzde 20, yüzde 10 ilaç paraları var ya, 

bugün ciddî olarak aile bütçelerini sarsmaktadır. 
İlaç paralarmkiaki korkunç artış, hiç farkına varıl
mayan bir yükü aile sırtına yüklemiştir. 

Devlet okullarında eğitim kalitesindeki düşüş 
nedeniyle, çocuklarına iyi eğitim vermek isteyen 
memur aileleri varlarını yoklarını satmalarına rağ
men, ancak hayal kurabilmektedirler. 

Emeklilik sorunu çözülememiştir. Üç memur
dan ikisi - bugün gazeteler yazıyor, siz de görmüş-
sünüzdür - Emekli Sarıldığına borçludur. 

YaJnödemeleilin, etoefkilffiklten sâ ılmaımialsıını naisıllj 
açıklarsınız? Yanödemelerin emeklilikten sayılma
ması, memuırlara vurulan en büyük darbedir. Bugün 
ek göstergesi olmayan memurlar için, emeklilik ölüm
cül bir kâbustur. Zira, bugün yüzde 701 bu durum
dadır. 

Hükümet, emeklilik konusunda piramidin üst 
katındâbilere özel emeklilik statüsü getirmekle meş
guldür, hiç ondan bahsetmiyorlar. Tabiî o önünü
ze gelecek. 

Değerli üyeler, sırf bir örnek olsun diye söyleye
ceğim. Parça parça, düzensiz, tazyik üzerine, baskı 
üzerine düzenleme yaptığını göstermek için sırf bu 
emeklilik hükmünden kısaca bahsedeceğim: 

241 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile 
makam tazminatları tespit edilmiş; Genelkurmay 
Başkanı,- kuvvet komutanları ve orgeneral - orada 
kesilmiş - Anayasa mahkemesi, Uyuşmazlık mah-
kame-si (bajşlktamiâ ı, Ya|rgııtay, Danıştay, Sayıştay, 
Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Baş
bakanlık Müsteşarına makam tazminatı öngörül
müş ve orada bitmiş. Tabiî - hemen söyleyeyim - bu 
paraların belli ek göstergeleri var; onların katsayı 
ile çarpımının yüzde 60'ının net olarak ömürleri 
boyunca ikinci emeklilik aylığı olarak ödeneceği 
öngörülmüş. 

Fazla gördüğümüzden değil; ama bakın zihniyete! 
Sonra, düşünmüşler, 243 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname çıkarken, herhalde talepler olmuş, taz
yik olunca; eh, bizim yoğurt yiyiş tarzımız budur, 
bu|n)u ıgenlişldteiDim...» Kbrgenıerallden sonra, tümge
nerale, toğlgenetrallte linid'irmişler. Tabiî Başbakanlık Müs-
teşalramı böyle tek balşıma koyunca, öbür müsteşar
lar, hakîı ollarak, ıkajbul eder mi? Müsteşarların tü
mü girmiş, Diyanet İşleri Başkamı gıimmliş, Yargıtay 
ve Danıştay Birünci Başkanvekileri, Yargıtay Baş-
siâ ieııveMli, Amayajsa, Mahkemesi üyeleri, Yargıtay, 
Danıştay ve Saıpştalydaki daÜnle başkandan da gir-
m'iş. Tabiî burada bitmliş zaanedensîınâz... Nakil bi
ter? Tapyıik üelvapı ediyor. 
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,265 £fa|yılliı Kamun Hükmümde Kaıraırmiaıme çııkaır-
Iken, bu kez biraz ıdalha geniiışfetilm% ve buna tül vaDi-
flleri de girmliş, Emnliyet Genel (Müdürü de girmiş. 
GirisÜn; (biz bıiır şıety (demliyoruz; ama buıgün, milyonu 
aışlkım kamu görevlisi, emekliliği bir ıkâlbuis glilbti gö
rür, hiçbir güvencesi olmaz, yanödermeller daNi 
emekliliğe yiajmsıltıllimıazken, (böyle Hır uıyıgufflaımaiyı tiia-
sıfli aÇılkiarsınız? Bumun medeni nedir? O da;, kısaca 
bu hükümetlin perlsiöniöl reformu konuşumda, taim ma-
Inasıyla taiaiya (oturduğunu gösterir. 

ıD-eğarli üyeler, aslımda .bize göre burnum bir me
deni var, bunu Samıiımî olarak söıylüyorurn; Me
murlar fcenidi halk ve cılkarftaıriimı (koruyacak: Ikölelkltlilf 
ıternsiil ıolllaln)a(k]iaırjınıdajn. yolksun kılıınımışıtır; bilinerek, 
Miınlçl Ibir şdkillde. (SHP Maffiaırımıdam alkışlar) Bu
gün, ikajmıu görevlilerine laıiit (danışma (kurulları bile 
lişletiilmıemıekıtediir, o bile çıo'k görülmetkıtedlir. Dev
let mezdÜnide temlslil dlanaHcları bulunsaydı, acaba hü-
Ikümöt hulgünlkü tek yanilı taısatırulflarııntı yapabilir 
imiydi? Örnek (Vereyim; Asgarî ücretim hesapfenmia-
(sımjda, yakacak yarojıımımı da ilave ederek, sırf, as
garî ücret fıajtikıinıt küçük memurlara ödememek nıi-
'yetüyJe, lyüzlblinDeröe memuru mağdur etmliişıtir. Bu
nu yapalbilır imiydi? Yapamazdı. 

Gazeteleride görüyorsunuz; Majlî Denge Vergli-
ısfinıin matrah lyaınflııişliığı medeniyle memurfdan 30( 

ımıMyar İra kesildiğini ve devlete haksız kazanç ola
rak, bir mavi - isimi- de komımuşıtur - «Hırsız vergli» 
otlarialk aıktaırılfdığını ive hu aktarmaya Ih'iç kimlsıeinin 
bir şey sıöylemeldiğinji nasıl izah ederisiinllz? Elbette 
(ki şunidan : Memur •sahipsiz, memurun öngüıtü yok, 
öügüıtflelnirne balkikı yok. Elbette ki, bu böyle olacak. 
(Çözüm burada... 

Değeri üyeler, hükümetim ücret polMIkafsıında 
(benimsediği isffloıgan sudun: «Kalbarılk işsizlik mü lilyi; 
ıyoiksa çalışanlarım Ibiır ısüre düşük ücretlerle çalışmaı-
ya razı olmaları mı?» Hülküımet soruyu böyle so
ruyor ve itercilhlini, düşük ücretle iınlsan çiajliışltiTimıa! 
IdoğrıulDtulsunlda yapıyor. 

İBüyuruın; bu ne reÇelteslildlir Bu hükümet hamgi 
reçeteyi uyguluyor? (SHP siralaırıın/datnj «Bravo» ses-
lertis lalllkıışllaır) 

Eğer, bir toplumlda hem yaygın işsizlik, hem 
düşük ücretle istihdam aynı anda ıbir araya gelirse, 
toplumun temel yapısı kadar, toplumun değer yar
gılan da aşınıp yok olma tehlikesiyle karşı karşıya 
gelmiş demektir. (O zaman, sosyal adalete inanan 
ıbir iktidarın, (tercihini, hiç olmazsa bu temel de
ğerlerden birini kurtarmak; yani emeğin saygınlığını 
ayakta tutmak yoluhda yapması, gerekir; ama ne
rede, nerede o?.. Hükümetin, toplum için tehlike 
saydığımız ihmali budur. 

Hükümet, vergi adaletsizliğinin çarpık tablosu
nu değiştirememiştir. Bundan örnek vermek iste
miyorum. Hâlâ, 100 bin lira ücret alan ayda 32 bin 
lira Gelir Vergisi öderken, işlek bir merkezde bu
lunan bir konfeksiyoncu ya da bir market ya da 
lokanta sahibinin ödediği sadece 25 bin ile 34 bin 
lira arasımda. Bu müdür sosyal adalet? 

Kısaca özetlersek, iktidar, kendisine can veren 
memuru mahvetmiştir. 

Değerli üyeler, asıl bir düğer tehlikeye geliyo
rum; idarede kadrolaşma ve partizanlık... Bize göre 
İbu, siyasî ve idarî rejimimizi tehdit eder boyutlar
dadır. Hizmete girişte kayırıcılık kamulaştırılmıştır; 
kayırıcılığın her çeşidi denenmektedir. Genel mü-
tdürlüklere, parti yetkilileri torpil listeleri vermekte
dir; belli kişiler için 'imtiyazlı sınavlar yapılmakta
dır. Bu belli kişiler, duruma göre «Ülkücü», du
ruma göre «Selametçi» şu veya bucu olabilmekte
dir. Hemşeri, akraba atamaları yaygın bir uygu
lamadır. Belli kişileri hizmete alabilmek için «Bira
der kararnamesi» nin çıkarıldığı bu ortamda bun
lar âdeta normal kabul edinmektedir. 

Hizmete girişte objektif kıstaslar yerine, ganimet 
sisteminin uygulandığı açıkça itiraf edilmektedir. 
'İktidar Partisinin Genel Sekreteri, «Adamlarımızı 
kayırmak zorundayız, (bal tutan parmağını yalar» di
yebilmektedir... 

AYHAN FIRAT (Malatya) Yalnız parmağını 
yalasa neyse! 

YILMAZ İHSAN HASTÜRJK (lİJstanlbul) — Ko
vanın tahtasını blille yiyorlar! 

CAHİT TUTUM ((Devamla) — iktidar partisi 
örgütleri, iş simsarlığına soyumabilmektedir. Biz bu 
manzaraları çok gördük; işsiz ve çaresiz vatandaş
ları parti kapılarına yığan bu zihniyetin ülkemize 
nelere mal olduğumu gördük. Bu zihniyet bütün se-
vimsizliğiyle bugün halen icra safhasındadır. 

(Değeri üyeler, sumu söylemek işitiyorum: Bumu 
(d'oğruîafyaın nödir? Sayın Başba|kain), «Türkiye, ucuz 
(bir işçi cennetidir» demiyor mu? Diıyor. Hemen, 
onu, Anıerican Ex!pres(s Banlkın Başkam Yaırdırncıisi' 
iteyiiıt ediyor; aynen şöyle dliıyorf: «Türkilye'mlin efco-
m|om!ilk açıidain geleceğini oUluımfflu gtörüyonum. işçi 
ücretterimfcin Asıya illkieflierlindeJkÜ ücret düzeiyilniin bile 
altıma düşmüş olmiajsı, m'alarıniizı dünya; pıüyasajlaınn-
ida, rdkalbet eddbüür (hale getliniıyor.» 
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(Hizmete girişte uygulanan sınavlar birer kome
didir. Misnalar hariç, sınavlarda yazılı ve sözlü ya
nında bir de «mülakat» diye bir şey uydurulmuştur 
ve parti yaridaışı olmayanları elimine etmek için bir 
giyotin aracı olarak kullanılmaktadır. 

Kamu hizmetlerinde kadrolaşma kesindir. Bu 
inkâr edilmez gerçeği dosyalar dolusu bilgilerle siz
lere sunabiliriz, yeterk'i araştırma açınız. 

iktidar partisinin bünyesinde yer alan eski iki 
küçük partinin yandaşları arasında kıyasıya bir pay
laşım mücadelesi sürmektedir. iDalha geçenlerde, 
selametçi kanada mensup b'ir il başkanının mektubu, 
4 Aralık 1986 tarihli gazetelerde yayınlandı. Parti 
içindeki AP ve MıHP yanlılarının ittifakından yakı
nıyordu. Bu ittifaka karşı kendi yandaşlarına gani
met öneriyor, önerdiği ganimet de idare meclisi 
üyeliği. 

Değerli üyeler, bir yandan 12 Eylül öncesi dö
nemindeki tutumları nedeniyle 12 Eyliİden sonra 
görevden alınan bir kısım yöneticilere işbaşı yaptı
rılırken, öte yandan, 1402 sayılı Yasaya göre sa
kıncalı durumları kaldırıldığı halde, birçok kişi gö
revlerine iade edilmemektedir. Bu konuda çifte stan
dart uygulanmaktadır. Hükümet yetkilileri; «Kadro
laşma yok, tecrübesi olanlar göreve geri dönüyor» 
diye sadece ve sadece kendilerini kandırmaktadırlar; 
biz inanmıyoruz. 

Belediye seçimlerinde aday olmak için görevlerin
den ayrılan ve seçimi kazanamayıp göreve dönmek 
isteyenlere farklı işlem uygulanmaktadır. ANAP'tan 
adaylığını koymuş olanlar hemen geriye dönerlerken, 
SHPiden adaylığını koyanlar göreve iade edilmemek
te ve süründürülmektedir. Üstelik bu gibi durumlarda, 
malalesef ANAP'lı bazı milletvekillerinin olumsuz rol
leri de ortaya çıkmaktadır, örnekler istendiğinde, ve
rebiliriz. 

Nakillerde partizanlık yapılmaktadır. İdare, nakil 
yetkilerini memuru cezalandırmak için kullanmakta
dır. Bir anda kişinin mesleği ve kurumu değiştiril
mekte ve sürgüne gönderilmektedir. Örneğin, bir po
lis memuru bir gecede, Amasya Emniyet Müdürlüğü 
polis memurluğundan, Kastamonu ili Tarım Orman 
îl Müdürlüğü emrine memur olarak atanabilm'iştir. 
işin hazin tarafı, Tarım, Orman ve Köyişleri Bakan
lığı, mahkemeye gönderdiği savunmasında, «Ben bu
nu yapmadım, Başbakanın emriyle bu yapıldı» de-
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inekte ve memurların kaderiyle nasıl oynandığını da 
itiraf etmektedir. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Or
manı beklemeye gönderilmiştir. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Değerli üyeler, 
hizmet içi atamalarda da partizanlık diz boyudur. 
Atama şartları eksik olduğu halde, bazı görevliler, 
ANAP'ın falan il ya da ilçe başkanının akrabası ol
duğu ya da belli siyasal eğilimde olduğu için bir gö
reve getirilmektedir, örnekleri, konuşmamda ve dos
yalarımızda vardır. 

12 Eylül öncesi eylem geçmişleri sabit olmuş bir
çok öğretmen ilçe ve il millî eğitim müdürü olarak 
atanmışlardır. Atama şartları eksik olduğu için karar
namesi Cumhurbaşkanlığından dönen bazı görevlile
re, vekâleten görev verilmektedir. Bunların örnekleri 
şaşılacak derecede çoktur. İstenmeyen bir memurun, 
iki ay içinde üç kez tayin yeri değiştirilmiştir. ANAP 
sözcüsüne bu olay bir cevap olarak hemen sunulur. 
Zira kendileri, geçmişte yerinin altı ayda üç defa de
ğiştirildiğini söylemişti. Demek ki, rekor kendi iktidar
ları devrinde kırıldı, iki ayda tayin yeri üç defa deği
şen memur vardır; isimlerini de vermeye hazırız. 

Değerli üyeler, taşrada hizmet şantajı maalesef 
bütün dehşetiyle uygulanmaktadır. Her gün buna şa
hit oluyoruz. Belediye başkanları üzerinde iktidarın 
baskısı somut örneklerle kanıtlanmıştır. Bu, ciddî 
rejime yönelik bir tehdittir. Taşrada bazı il yönetici
lerinin yanlarına iktlidar partisinin parti başkanlarını 
alarak ilçe denetimine gittiklerini tespit ettik. Yöne
tim cihazının tepesi tümüyle değiştirilmiştir. Müste
şar, müsteşar yardımcısı, vali, genel müdür, genel 
müdür yardımcısı... 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
CAHİT TUTUM (Devamla) — Bağlıyorum Sayın 

Başkanım. Bir dakika müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Hay hay efendim, buyurun. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Şube müdürü, il 
ve ilçe idare şube başkanları, il emniyet müdürleri, 
hemen hemen bunlardan değişmeyen kalmamıştır. 
Bunu hizmet gerekleriyle açıklayamazsınız değerli üye
ler. 

Sormak gerekir : Eğer bir iktidar kendisinde, bü
rokrasinin bütün kademelerinde bu tür bir politizas-
yon, partileşme ve partizanlaşma hakkını görür ise, 
o zaman kendisinden sonraki iktidara da bu hakkı ta-
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nıyor demektir. Ne olacaktır bunun sonu? Bu ne ola
caktır? Nasıl bir siyasal rejime doğru gidiyoruz? 

İDRÎS GÜRPINAR (Muğla) — Hepsimi değiş
tirmek lazım. 

MEHMET ONUR (Kahramanmaraş) — Olan bir 
şey yokki... 

CAHİT TUTUM (Devamla).— Bürokrasi de, de
mokrasi de bundan büyük yara alır. İşte bizim gör
düğümüz tehlike bu noktadadır. 

Değerli üyeler, sonuç olarak ne yapmak gerekir? 
Şu anda yapılacak en isabetli iş, hükümetin memur 
icraatını, Meclis araştırması ile teşrih masasına yatır
maktır. Meclis araştırmasına gidilmelidir ki, tüm 
gerçekler ortaya çıksın. Memur nasıl geçiniyor; me
murun geçim sıkıntısı, görevini nasıl etkiliyor? Vatan
daşa arz edilen hizmetlere bunlar nasıl yansıyor? Hü
kümetin yaptığı düzenlemeler neyi başarmış, neyi ba
şaramamıştır? Partizanlık ve kadrolaşma ne ölçüde
dir? Kadrolaşmanın hizmete yansıması nasıl olmak
tadır? Gelecekte ne gibi sorunlar doğuracaktır? Bütün 
bunların tespiti içlin bîir Meclis araştırması açılması 
kesinlikle bir zorunluluk arz etaektedir. 

Hem'en belirteyim; bu, hükümetin yetkililerine de 
en ufak bir müdahale niteliğinde olamaz. Belki belki 
bir umut; hükümet bu yolla, araştırma yoluyla elde 
edilecek sonuçlara göre, sahip olduğu yetkileri de 
daha isabetli kullanma imkânı elde edebilecektir. 

Takdir yüce Meclisindir. 
Hepiinizi saygıyla selamlarım. (SHP ve DYP sıra

larımdan alkışlar) 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

BAŞKAN — Şimdi, sözlü sorulara geçiyoruz efen
dim. 

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

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Cahit Tutum. 
Efendim, Sayın Tutum'dan başka önerge sahibi 

olarak söz isteyen var mı? 
Sayın Tutum, önerge sahibi olarak bir arkadaşı

nıza vekâlet veriyor musunuz, konuşacak kimse var 
mı? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — O süreyi kullan
dım efendim. 

BAŞKAN — Ama onu ifade etmediniz. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

gönderdiğim tezkerede ifade ettim. 
BAŞKAN — O zaman daha 5 dakikanız vardı, 

özür dilerim. 
Efendim, Meclis araştırması önergesi üzerindeki 

öngörüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, önergeyi oylarınıza sunacağım : Önergeyi 

kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedil-
m'işltir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, «Kabul edilmemiştir» değil mi efendim? 

BAŞKAN — Efendim?.. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — İç

tüzükteki deyimiyle, «Kabul edilmiemlişltir.» 
BAŞKAN — Tabir mi rahatsız etti efendim? 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

«Reddedilmiştir» biraz ağır oluyor da, cesaret kırıyor. 
BAŞKAN — Kabul edilmemiştir. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ce

saret kırıyor. İçtüzük biraz yumuşak almış Sayın Baş
kan, zatı devletleri gibi sert değil. 

BAŞKAN — Efendim, herkesin bir yoğurt yiyişi 
var işte. 

3. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

BAŞKAN — 2 nci ve 3 üncü sıradaki, Diyarbakır 
Milletvekili Sayın Kadir Narin'in soruları, soru sa
hibi izinli olduğu için 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 Sa
yın Enver özcan'ın, Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sorusu vardır. 

VII. — SORULAR VE CEVAPLARI 

/. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

1 inci sıradaki, İstanbul M'illetvekffi Günseli özka
ya'nın sorusu, soru sahibinin izinli olması nedeniyle 
ertelenmiştir. 
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Sayın özoan?.. Buradalar. 
Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-

ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (61696) 

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

Sayın Reşit Ülker?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, tstanbul Milletvekili Sa
yın İbrahim Ural'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ural?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

7. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
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 Sayın 
Fikri Sağlar'ın, içişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Fikri Sağlar?.. Burada. 
Sayın içişleri Balkanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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 Sa
yın Enver özcan'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın özean?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştri. 

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) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Erzurum Milletvekilli 
Sayın Hilmi Nalfoantoğlu'nun, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

10. —İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

BAŞKAN — 10 uncu sıradaki, İstanbul Milletve
kili Sayın Günseli özkaya'nın sorusu, soru sahibi izin
li olduğu için ertelenmiştir. 

11. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Cey-
lan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Birliğinin EM AK A.Ş'ndeki alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (61781) 

BAŞKAN — 11 inci sırada, Siirt Milletvekili Meh
met Abdürrezak Ceylan'ın, Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Ceylan?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
12. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti

cilerinin AK FA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) 

BAŞKAN — 12 noi sırada, Sinop Milletvekili Ba
rış Çan'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Saym Barış Can?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

13. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'tn, Te
kirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıldı
ğı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

BAŞKAN — 13 üncü sıradaki, Tekirdağ Milletve
kili Salih Alcan'ın sorusu, 10 gün mehil verildiği için 
ertelenmiştir. 

14. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-
lş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Kayseri Milletvekili 
Mehmet Üner'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Mehmet Üner?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
15. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 

yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/800) 

BAŞKAN — 15 inci sıradaki, Denizli Milletvekili 
Halil İbrahim Şahin'in sorusu, soru sahibi izinli ol
duğu için ertelenmiştir. 
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16. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırımdın, 
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 Ali Rıdvan Yıldırım?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
17. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, YİB1-

TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

BAŞKAN — 17 noi sıradaki, Kırklareli Milletve
kili Erol Ağagil'in sorusu, soru sahibinin görevli ol
ması nedeniyle ertelenmiştir. 

18. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

BAŞKAN — 18 inci sıradaki, İstanbul Milletve
kili Günseli özkaya'nın sorusu, soru sahibi izinli ol
duğu için 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 Milletvekili 
Mehmet Sait Erol'un, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Sait Erol?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

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

Sayın Sait Erol?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
21. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 

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

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

22. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Onur Işhanında çıkan yangının sebebine ve 
bu nedenle Hazîne aleyhine açılan davalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

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

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

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

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Kayseri Milletvekili 
Mehmet Üner'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Mehmet Üner?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Ben cevap
layabilirim efendim. 

BAŞKAN — Soru sahibi bulunmadığından, soru 
bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir, efen
dim. 

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

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Tekirdağ Millet
vekili Sayın Salih Alcan'ın, Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Salih Alcan?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru 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 
gesi (6/842) 

BAŞKAN — 25 inci sırada, Kahramanmaraş Mil
letvekili Sayın Mehmet Turan Bayezit'in, Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Bayezit?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
26. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu

ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

BAŞKAN — 26 ncı sırada, Kahramanmaraş Mil
letvekili Sayın Mehmet Turan Bayezit'in, Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Bayezit?.. Burada. 
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Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
27. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü-

cel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılında 
meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/845) 

28. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü-
cel'in, Zonguldak - Bartın özel tip cezaevindeki mah
kûmlarla ilgili bazı uygulamalara ilişkin Adalet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/847) 

BAŞKAN — 27 ve 28 inci sıralardaki, Zonguldak 
Milletvekili Sayın Muhteşem Vasıf Yüoel'in soruları, 
soru sahibinin görevli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

29. — 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) 

BAŞKAN — 29 uncu sırada, Kahramanmaraş 
Milletvekili Sayın Mehmet Turan Bayezit'in, Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Bayezit?.. Burada. 
- Sayın Bakan?.. Yok. 

Sora ertelenmiştir. 
30. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, terör 

olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

BAŞKAN — 30 uncu sırada, İstanbul Milletvekili 
Sayın İbrahim Ural'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın İbrahim Ural?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

31. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri İlinde yapılması düşünülen raylı sistem için 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/883) 

BAŞKAN — 31 inci sırada, Kayseri Milletvekili 
Muzaffer Yıldırım'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Muzaffer Yıldırım?.. Burada. 
Sayım Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
32. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 

Denizli - Tavas İlçesi Kızılcabölük Kasabasındaki 
Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyonu 
ile ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faaliyetle
rine ve denetimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/885) 

BAŞKAN — 32 nci sıradaki, Denizli Milletvekili 
Sayın Halil İbrahim Şahin'in, Başbakandan sorusu, 
soru sahibinin izinli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

33. — 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) 

BAŞKAN — 33 üncü sıradaki, Adana Milletvekili 
Coşkun Bayram'ın, Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sorusu, soru sahibinin izinli olması nedeniyle ertelen
miştir. 

34. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldım' 
in, İstanbul'daki Patrikhane binasının ihyası için in
şaat izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/902) 

BAŞKAN — 34 üncü sırada, Gaziantep Millet
vekili Sayın Feyzullah Yıldırır'ın, Devlet Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Feyzullah Yıldırır?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

35. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 

BAŞKAN — 35 inci sırada,'Diyarbakır Milletve
kili Sayın Mahmud Altunakar'ın, Kültür ve Turizm 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Altunakar?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

36. — 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) 

BAŞKAN — 36 ncı sırada, Diyarbakır Milletve
kili Sayın Mahmud Altunakar'ın, Kültür ve Turizm 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Altunakar?.. Burada. 
Sayın Bakan?». Yok. 
Sora ertelenmiştir. 

37. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Devlet 
Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görevli 
bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddiası
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892) 

BAŞKAN — 37 nci sırada, Sinop Milletvekili Sa
yın Barış Çan'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Can?.. Yok. 
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Sayın Başbakan Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
38. — 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 — 38 inci sıradaki, Diyarbakır Millet
vekili Sayın Kadir Narin'in sorusu, soru sahibi izinli 
olduğu için ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 39 uncu sırada Şanlıurfa Milletve
kili Sayın Vecihi Ataklının, İçişleri Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Ataklı?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

40. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa İline bağlı köylerin yol sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/895) 

BAŞKAN — 40 inci sırada Şanlıurfa Milletvekili 
Sayın Vecihi Ataklı'nın, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Ataklı?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

41. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Fatih 
Yetiştirme Yurdu'nun boşaltılması için Bakanlar Ku
rulunca karar alınıp alınmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/897) 

BAŞKAN — 41 inci sırada Ordu Milletvekili Sa
yın Bahriye Üçok'un, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Üçok?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
42. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram7in, ÇU-

KOBİRLİK ile ilgili olarak güney basınında yer alan 
iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/898) 
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BAŞKAN —• 42 nci sıradaki, Adana Milletvekilli 
Sayın Coşkun Bayram'ın sorusu, soru sahibinin izin
li olması dolayısıyla ertelenmiştir. 

43. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Gi
resun - Tirebolu İlçesi Güce Bucağı Belediye Başka
nının rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/899) 

BAŞKAN — 43 üncü sıradaki, Diyarbakır Mil
letvekili Sayın Kadir Narin'in soriuisu, som-sahibinin 
izinli olması dolayısıyla ertelenmiştir. 

44. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, tu
rist olarak İngiltere'ye gitmek isteyen bir grup vatan
daşımıza İngiliz makamlarınca giriş izni verilmediği 
iddiasına ve Hükümetin bu olay karşısındaki tavrına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/901) 

BAŞKAN — 44 üncü sırada, Balıkesir Milletve
kili Sayın Cahit Tutum'un, Dışişleri Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Tutum?. Yok. 
(Sayın Bakan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

45. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, okul
lara tavsiye edilen İslam adı dergide yer alan bazı 
görüşlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/903) 

BAŞKAN — 45 inci sırada, Ördü Milletvekili 
Sayın Bahriye Üçok'un, Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Üçok?. Yok. 
Sayın Bakan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

46. — 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) 

BAŞKAN — 46 ncı sırada, Ordu Milletvekili S&-
, ym Bahriye Üçok'un, Millî Eğitim Gençlik ve Spor 

Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Üçok?. Yok. 
Sayın Bakan?. Yok, 
ıSoru ertelenmiştir. 
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Vltt — KANUN TASARI VE TEKIİFLERtYLE 

i. — 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 tslimyeîVnin, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum Millet
vekili İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet Mecli
si İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci Ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemlin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmına 
geçiyoruz. 

1 ind sıradaki İçtüzük görüşmeleri Çarşamlba gün
leri yapıldığı için, geçiyoruz. 

2. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakır efe'nin, 
25.8.1971 Tarih ve 1475 Sayılı İs Kanununun 25 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İsler Komisyonu Raporu 
(2/330) (S. Sayısı : 512) 

BAŞKAN — 2 noi sıradaki, 512 sıra sayılı Mani
sa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 25.8.1971 Ta
rih ve 1475 Sayılı İş Kanununun 25 inci Maddesine | 
Bir Fıkra-Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağ
lık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu üzerindeki gö
rüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon?. Yok. 
Ertelenmiştir. 
3. — İçel Milletvekili Edip Özgeç'in, Arıcılık Ka

nunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyisleri Komis
yonu Raporu (2/348) (S. Sayısı: 514) 

'BAŞKAN — 3 üncü sıradaki, İçel Milletvekili 
Edip özgenç'in Arıcılık Kanunu Teklifi ve Tarım 
Orman ve Köyisleri Kondisyonu Raporu üzerindeki 
görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon?. Yok. 
Ertelenmiştir. 
4. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in tpekböcekçi-

liği Kanunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyisleri 
Komisyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı: 515) 

BAŞKAN — 4 üncü sıradaki, İçel Milletvekili Edip 
özgenç'in îpekböcekçiliği Kanunu Teklifi ve Tarım 

(1) 344 ve 344'e 1 inci Ek S. Sayılı Basmayanlar 
14.1.1987 tarihli 54 üncü Birleşim Tutanağına ekli-
âir, | 
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Orman ve Köyisleri Komisyonu Raporu üzerindeki 
görüşmelere 'başlıyoruz. 

Komisyon?. Yok, 
Ertelenmiştir. 
5. — Diplomasi ve Konsolosluk Memurlarınca 

Düzenlenen Belgelerde Onay İşleminin Kaldırılmasına 
Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko-
mimsyonu Raporu (1/781) (S. Sayısı: 516) 

BAŞKAN — 5 inci sıradaki, Diplomasi ve Konso
losluk Memurlarınca Düzenlenen Belgelerde Onay İş-' 
demlerinin Kaldırılmasına Dair Avrupa Sözleşmesi
nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu üzerin
deki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon?. Yok. 
Ertdenmiştir. 
6. — İzmir Milletvekili Süha Tantk ve 6 Arkada

şının, 3257 Sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/384) (S. Sayısı: 517) (1) 

BAŞKAN — 6 ncı sıradaki, İzmir Miltetvekli Sü
ha Tanık ve 6 Arkadaşının, 3257 Sayılı Sinema, Video 
ve Müzik Eserleri Kanununun Baza Maddelerinin De-
ğliştMtoesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu üzerindeki görüşmelere başlıyo
ruz, 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada, 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oyla

rınıza arz ediyorum: Okunmasını kabul edenler... 
Okunmamasını kaibul edenler... Okunmaması kabul 
edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen?.. 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 

— Grup adlına söz istiyorum efendim.' 
'BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Grubu adına Sa

yın Sökmenoğlü; buyurun efendıftn. 
DYP GRUBU ADINA MUSTAFA MURAT 

SÖKMENOĞLU (Haltay) — Sayın Başkan, sayın 
milletveküterı; 7.2.1986 tarihi Resmî Gazetede ya
yınlanarak yürürlüğe giren 3257 sayılı Sinema, Video 
ve Müzik Eserleri Kanununun öngördüğü yönetme-
İfcleîrin yürürlüğe girdiği 4 Eylül 1986 tarihinden ılti-

(1) 517 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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baren bu sanalda yapılan uygulamalarda, kanundan 
kaynaklanan bazı aksaklıkların ortaya çıkması üzeri
ne, söz konusu kanunun bazı maddelerinde değişfifklik 
yapılması gereği vesilesiyle bir gerçek, bir kere daha 
ortaya çıkmıştır. Bu da, iktidarın kanun yapma tekni
ğinden çok uzaklarda olması ve her şeyde olduğu gibi 
kanun çıkarırken de gösterilen aceleci tutumlardan do
ğan aksaklıklardır. Bu gerçeği onlar da kabul etmi? 
olacaklar ki, bir sayın bakanı kanunların hazırlanma
sından sorumlu tutmuş ve kendilerine koordinatör gö
revli vermişlerdir. Yine de bu aksaklıklar meydana gel
mekte, kanunun işlemesi için 'devamlı ilaveler yapıl
maktadır. Üç senesini tamamlamamış bir meclis için 
bu, fevkalade üzücüdür. 

Sayın ıniletvekillerii bununla beraber, 3257 sayılı 
Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanununun işleye-
•bilmıesli için, bu değişikliklerin zaruretine inandığımızı 
da ifade etmek İsterim. 

Sayın milletvekilleri, teknolojideki baş döndürücü 
yarışmada, gerek eğitim ve gerekse 'büyük kitleleri 
yönlendlirmıe açısından çok önemli rolü bulunan bir 
alanın, böylesine tanzliminde, zaten kâfi derecede geç 
kalmış bulunuyoruz. Kanun, esprisi itibariyle bize bu 
açıdan yetersiz görünmektedir. Zira, teknoloji durmu
yor. Bunun bugün bulunduğu noktada, millî sınırları 
aşan ve dolayısıyla geniş halk kitleleri üzerinde millî 
âdet, örf ve gelmeklerimizle; yeri geldiğinde çatışa
bilecek ve şimdiye kadar millî hayatımızı tanzim eden 
tedbirlerin çok ötesinde tedbirlere ihtiyaç gösterecek 
durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Bu hakle, bizim 
dayanacağımız tek nokta, fikir ufkumuzun genişliği, 
inanç ve eğitimimizin sağlamlığı olacaktır. Bunu sağ
lamak için de yine teknolojinin bu harikulade imkân
larına ihtiyacımız vardır. Başka türlü, zaman kazan
ma ve yaygın kitlelere hitap etme limkânı yoktur. 

Sayın milletvekilleri, bizim bu kanundan bekledi
ğimiz, işte bu ufkun icap ettirebileceği nizamın geti
rilmesidir. Aslında, bu önemdeki bir hadisenin devlet 
hayatımızın bünyesine entegre edilmesi zaruridir ve 
hatta bunda geç kalınmıştır. Bu gecikme, boyutlarım 
bugünden bilemediğlilmliz bazı zararlara da sebep ola
caktır. 

Sayın milletvdkilleri, kanun teklifinin 5 inci mad-
desinin (d) fıkrası, hususumda endişelerimiz saklıdır. 
Bu fıkrayı genel bütçe prensipleriyle bağdaştıramı-
yoruz. Ayrıca fon kullanılması, Meclis murakabesin
den kaçış, gerçek kaynak yaratmama, tahsislerin za
man içinde isabetsiz yapılması gibi mahzurları dola
yısıyla, zaten, esasına karşı olduğumuz bir uygulama
dır, 

Bu kanunun yürütülmesi için, meseleye daha ge
niş bir ufukla bakmak, uygulama için zarurî olan 
kaynakların, mahzurlarını yukarıda bahsettiğim fon 
yoluyla değil, bütçe bünyesinden sağlanması, en ha
lisane temennimiz olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, kanun tekliflinin 4 üncü mad
desi, Türkiye'de fevkalade büyük istismarların sebe
bi olan bir uygulamaya, özlenen medenî bir nizam 
getirmiş olmak bakımımdan son derece isabetMr. Yıl
larca piyasaları altüst eden korsan bir uygulama, hak 
sahiplerimin büyük ölçüde mağduriyetine sebep olmuş
tur. Bu esprinin, telif haklarım gerektiren diğer alan
lara da teşmil edilmesi çok İsabetli olacaktır. Böyle
ce Türkiye, akla, zekâya ve yaratıcılığa atfettiği önem 
dolayısıyla, medenî âlemdeki layik olduğu yeri almış 
olacaktır. 

Bu düşüncelerle, yüce Meclisi, Doğru Yol Partisi 
Grubu adına saygılarımla selamlıyorum. (DYP sıra
larından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sökmenoğ-
lu, 

Sosyaldemökrat Halkçı Parti Grubu adına Saym 
Metin Üstünel; buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA METİN ÜSTÜNEL 
(Adana) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olarak, 
SHP Grubu adına konuşmak üzere söz almış bulu
nuyorum. Bu nedenle yüce heyetinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Sayın milletvekilleri, 3257 sayılı Sinema, Video 
ve Müzik 'Eserleri Kanunu, 23.1.1986 tarihinde kabul 
edilmişti. Bu kanun, teklif halinde Genel Kurula 
geldiğinde, yine o zaman teklif üzerinde partilerin 
grup sözcüleri ve şahısları adına konuşan sayın mil
letvekilleri, aksaklıklar üzerinde uzun uzadıya görüş
lerini belirtmişlerdi. ANAP iktidarı, muhalefet millet
vekillerinin eleştirilerini ve önerilerin dikkate alma
yarak, sayısal çoğunluğuyla ve vurdumduymaz zihni
yetiyle bu Kanunu Genel Kuruldan geçirmişti. Ne 
var ki, 7.2.1986 tarihinde yürürlüğe giren 3257 sayılı 
Sinema, Video ve !Müzik Eserleri Kanunu, henüz 
bir yılını doldurmadan, bazı maddelerinin değiştiril
mesi istemiyle, Genel Kurula getirilmiş bulunmak
tadır.! 

Sayın milletvekilleri, «Söz konusu kanunun öngör
düğü yönetmeliklerin yürürlüğe girdiği 4 Eylül 1986 
tarihinden bu yana, bu alanda yapılan uygulamalar
da, kanundan kaynaklanan bazı aksaklıkların orta-
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ya çıkması üzerine bu kanunun bazı maddelerinde 
değişiklik' yapılması gereği doğmuştur» denilmekte
dir. Görülüyor iki, gerçekte belirtildiği üzere, kanu
nun aksaklıkları, eksiklikleri; muhalefet tarafından ve
rilen önergeler dikkate ahırtmış olsaydı, şimdi bu ak
saklıklar doğmayacak, Yüce Meclis yeniden böyle bir 
teklifle meşgul edilmeyecekti. Ne yazık ki, ANAP 
iktidarının, sadece bu kanunda değil, hükümetin, bir
çok kanunlarda aynı İsrarlı tutumlarından, çoğunluk
larına dayanarak çıkardıkları kanunların bir kısmı, 
tekrar getirilmek zorunda kalınmış, tekrar Genel Ku
ruldan geçirilmiştir. Bu durum da, ANAP İktidarı
nın kanun yapma tekniğinden yoksun, kendi bildiği
ni yapan bir tutum içerisinde olduğunu göstermekte
dir. 

Sayın 'Başkan, değerli milletvekilleri; 3257 sayılı 
Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu, bazı mad
delerinin değiştirilmesi ya da bu kanuna bazı mad
deler eklenmesiyle, tam anlamıyla amacına ulaşmış 
olmayacaktır. Bu kanunun bütün maddeleri çelişki
lerle dolu olduğu gibi, 5846 sayılı Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunuyla da uyum sağlayamamıştır. Bu 
kanunun bazı maddeleri değiştirilse veya bazı madde
ler eklense bile, ticarî amaca ağırlık , verildiğinden, 
kültürel ve sanatsal değerlere önem verilmemiş ola
caktır. Önem verilen noktası ise, küçük sermayeli film 
yapımcılarını yok etmek, bu sektörde de büyük ser
maye grupları oluşturarak, tekelci film yapımcılığını 
kurmak istedikleri anlaşılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, yürürlükteki bu kanunla, 
korsan video kasetçiliğinin önleneceği amaçlanmışsa 
da, ne bugüne kadar, ne de bundan sonra bu konu
da olumlu sonuç alınacağına inanmıyoruz. Kaldı 
ki, bu konuda bizden hayli ileride bulunan İngilte
re'de, İtalya'da bile korsan kasetçilik, ancak üçte 
iki oranında önlenebilmiştir. Yürürlükte bulunan bu 
yasa veya yasanın bazı maddelerinin değiştirilmesi, 
sinema, müzik ve video sektörlerinin en yaygın ke
simini oluşturan sinema oyuncuları, dublörler, sanat
çılar, eser sahipleri, yapımcılar ve müzisyenler ya
rarına olumlu bir sonuç getirecek midir? îşte, asıl 
üzerinde durulacak konular bunlardır. Bu sektörlerin 
altyapıları oluşturulmadıkça, bu sektörlerde çalışanla
rın sosyal güvenceleri sağlanmadıkça, yararlı sonuç
lar beklemek hayalden ileri gidemez. 

Değerli arkadaşlarım, daha önce de hepinizin ma
lumu olduğu gibi, televizyonda sinema oyuncuları 
gündeme getirildiği zaman, o sanat eserini icra et
mek için uğraş veren o oyuncuların, sosyal güven

ceden yoksun oldukları, perişan -oldukları, hatta o 
oyuncularım, şu anda, bilhassa bazı erkek oyuncula
rın, kahvehanelerde ocakçılık yaptıkları, garsonluk 
yaptıkları günümüzde görülmektedir. 

tşte biz, bu kanunda esas ana hedef olan, bu oyun
cularımızın sosyal güvence altına alınmasını istiyoruz. 
Kanunun özü, ana noktası bu olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Sinema ye Müzik Sanatını 
Destekleme Fonuna gelince : Hükümetin, üç yıldan 
beri uyguladığı ve gerçekleştirmek istediği her konu
da bir fon kurduğu görülmektedir. Yine bu yasa ile 
de, sinema ve müzik sanatçılarını desteklemek üzere 
bir fon oluşturulmuştur. Kurulan bu fonları bütçe 
dışı tutmakla, denetlenmesi olanaksız bırakılmakta
dır. ANAP hükümeti, miktarı bilinmeyen fonlar hü
kümeti haline gelmiştir. Bugüne kadar kurulan fon
ların miktarı, fonlarda biriken paranın nereye ve na
sıl kullanıldığı bilinmemektedir. 

Sayın milletvekilleri, bu yasayla oluşturulan fon 
da, denetimsiz olarak bakanın yetkisine bırakılmıştır. 
Hazırlanan yönetmelikte fon; bir kısmı karşılıksız 
yardım, bir kısmı kredi şeklinde verilecek paralar, bir 
kısmı Türkiye'nin tarihî, kültürel tanıtımı konusunda 
yapılacak harcamalar, göstermelik olarak da, sosyal 
güvenceden yoksun emekli, sinema ye müzik sanat
çılarına yapılacak - sadaka verir gibi - yüzde 10'luk 
yardımdan oluşmaktadır. • 

Yine, ANAP iktidarının kurmuş olduğu Fakir Fu
kara Fonu adı altındaki fonda biriken paraların ne
relere, nasıl kullanıldığı, hangi politik amaçlarla baskı 
aracı, haline getirildiği, hepinizin malumudur. 

tşte, bu kanunla kurulan Sinema ve Müzik Sana
tını Destekleme Fonunun da, yine politik amaçlar 
doğrultusunda, politik baskı aracı olarak kullanılaca
ğı açıkça anlaşılmaktadır. İster oyuncu, ister müzis
yen, isterse eser sahibi veya yapımcı olsun, sürekli 
olarak bu fonun üzerlerindeki ağırlığını taşıyacaklar
dır. Çünkü, bu fonda toplanan paraların, her ne ka
dar değerlendirme komisyonu aracılığıyla, ihtiyaç 
sahiplerine verileceği söylense de, bu komisyon tama
men bakan tarafından atandığından ve ayrıca nihaî 
kararın bakana ait olması nedeniyle, ük söz de, son 
söz de, belli siyasî kimlik taşıyan sayın bakanın ola
caktır. Bu durum da gösteriyor ki, ilgili bakan, di
lediği kişiye, dilediği şekilde, politik çıkarlar doğrul
tusunda, kendi ideolojik amaçları yolunda yardımlar 
yapabilecek; bu fonu istismar edebilecektir. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda belirttiğim üzere, 
fonda toplanan paraların dağıtım mekanizmasına 
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ilişkin ciddî kuşkularım vardır. İster sinema sektörü, 
isterse müzik ya da video sektörü olsun, bu alanlar
da, çağdaş sanatın gerekleri özgürce»yerine getirile
meyecektir; sinema sektöründe, video ve müzik sek
töründe, özerk ve özgür bir çalışma ortamı sağlan
madıkça, sanatlarını icra edemeyeceklerdir. Dolayı
sıyla, iktidarların baskısı altından kurtulmayıp, po
litik sömürü aracı olarak kalacaklardır. 

Sayın milletvekilleri, 3257 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesinde yapılmak istenen değişiklikle, «Denetle
me kurulunca incelenmesi» hükmü yerine, senaryo
ların alt komisyonlarca denetlenmesi öngörülmüştür. 
Bu durumda, denetleme kurulu üyelerinin, toplanma 
güçlüğü göz önünde tutularak, 10 olan üye sayısının 
7 olarak tespit edildiği görülmektedir. İster 10 üye 
olsun, ister 7 üye olsun, Sinema ve Müzik Sanatını 
Destekleme Fonu, politik amaçlarla kullanıldığı sü
rece, sansür olayı politik doğrultuda kullanıldığı sü
rece, ne bir sinema eseri yazarının, ne bir yönetme
nin, ne de bir müzisyenin büyük emekler vererek ha
zırlamış oldukları eserlerin bu kuruldan geçmesi müm
kün olmayacaktır. 

Sayın milletvekilleri, denetleme kurulunun oluştu
rulması, seçimi, yapısı ve ilgili kuruluşların kurula 
gönderecekleri üyelerin seçimi, tamamen sübjektif 
değer yargılarından hareketle oluşacaktır. Çünkü, 
Denetleme Kurulu üyelerinin, izlemiş oldukları film
leri, dinledikleri ^üzik eserlerini, kendi ahlak anla
yışlarına, dünya görüşlerine, kültürel yapılarına göre 
değerlendirmek durumunda kalmaları kaçınılmazdır. 
Hal böyle olunca, özgürce düşünen, alın teri döke
rek eserini ortaya çıkaran yapımcı, oyuncu ve sanat
çıların, denetleme kurulundan vize almaları olanaksız 
görünmektedir. 

Kitle iletişim araçlarının yaygınlaştığı, uydularla 
görüntülerin yayınlandığı günümüzde, denetleme ku
rulunun varlığı, oluşturuluş tarzı, çağdaş ülke iddia
sında olan ülkemiz için bir talihsizliktir. Sanat eser
lerinin yasaklanması, demokrasimizin ulaştığı nokta 
konusunda ciddî soru işareti oluşturmaktadır. Günü
müzde de, Demokles'in kılıcı gibi sallanan sansür haz
retlerinin, ülkemizdeki sanatsal gelişmelere, üretici, 
yaratıcı, özgür beyinlere geçit vereceğine pek iyimser 
gözle bakamıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın 64 üncü mad
desi aynen şöyle demektedir : «Devlet, sanat faali
yetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sa
natçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi 
ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri 
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alır.» Hal böyle olunca, Anayasamızın 64 üncü mad
desinde belirtildiği gibi, 3257 sayılı Yasa ile acaba 
sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlen
dirilmesi ve sanat sevgisinin yayılması sağlanabilecek 
midir? 

Sayın milletvekilleri, bir ülkenin gelişmişliğinin en 
önemli göstergelerinden birisi, eğitim, kültür ve sanat 
alanında bu ülkede varılan düzeydir. Toplumun eği
tim ve kültürel yönden gelişmesi, kısıtlamalarla değil, 
Özgür düşüncenin yansıtılması ile gerçekleşir. 

Yukarıda bahsettiğim düşünceler doğrultusunda, 
sinema, video ve müzik eserlerinin üreticilerin korun
ması, yaşatılması, yaygınlaştırılması, siyasal baskılar
dan uzak tutulmasıyla mümkün olacaktır. 

Sinema, video ve müzik eserlerinin, topluma ya
rarlı hale getirilebilmesi için, mutlaka altyapısı oluş
turulmalıdır. Sinema, video ve müzik alanlarında, ti
carî amaçtan uzak, kültürel ve sanatsal değerlerin 
ağırlık kazandığı bir ortam yaratılmalıdır. Bu da, si
nema, video ve müzik sektörlerinin sermayeye mah
kûm edilmeden, eserlerin özgürce oluştuğu özerk ve 
özgür bir sektör haline getirilmesiyle mümkün ola
caktır. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimi burada tamamlar
ken, yüce kurula saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Üstünel. 
Efendim, başka söz isteyen var mı? 

EDİiP ÖZGENÇ (İçel) — Söz istiyorum Sayın 
'Başlkan. 

BAŞKAN — DSP Grubu adına Sayın Edip Öz-
genç; buyurun efendim. 

DSP GRUBU ADINA EDİP ÖZGENÇ (llıçel) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bu
gün giörüşmekte olduğumuz Sinema eserleri, video ve 
müzik sanatı ile ilgili ibu kanun teklifi, ikinci defa 
MJecli&imize gelmiş bulunuyor. 

Az evvel konuşma yapan arkadaşlarımın düşünce 
ve duygularına katılıyorum. Bu zihniyeft ve bu dü
şünüş tarzı ile iktidar ve muhalefet mensuplarının, 
Türkiye'nin kültür ve sanat eserlerinde oMulkça önem
li ilerlemeler kaydede'biiecek nitelikteki, sanatsal çalış
maları yönlendirebilecek nitelikteki bu kabil teklifle-
ririin birlikte, IberaJber, .bir dayanışma içinde, en güzel 
Ibiçi'mde yönlendirilmesi düşüncesi halisane duıygula-
nmıızdı. Ancak, bu geleneksel düşünüş tarzı, maale
sef Meclisimizde ollduikça katı bir disiplin anlayışı 
içerisinde ve milletivekillerin'in bu konuya ilişkin hiç
bir katılımını temin ötmeden, oylanmak suretiyle ge
lip geçirilmekte ve üzülerek ifade ediyorum, sadece 
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belli bazı grupların veya büyük video firmalarının 
istek ve arzularını ve yine üzülerek söylüyorum, bi
ze de şahsen ve zaman zaman çeşitli mektuplarla da 
intikal ettirildiği gibi, Anavatan Partisi yandaşları
nın bu konuya ilişkin düşünüş tarzlarına göre ve on
ların yardımlaşmalarını temin edebilecek nitelikte bu 
kabil yasalar hazırlanmak suretiyle, süratle Meclisten 
getirilmek isteniyor. 

IBütün bunları izah ettikten sonra, yine bu kanun 
teklifinin oylanarak buradan geçirileceği malum. An
cak, şunu arz etmek istiyorum : Bu parlamentoya gel
diğimiz günden beri, saygıdeğer yerine ve düşünüş 
tarzına, kültür ve sanat olaylarına bakış açısına son 
derece saygı duyduğumuz Sayın Kültür ve Turizm 
Bakanımızın, sanat eserleri, sinema sanatı, video ve 
müzik sanatıyla ilgili, Türkiye'nin kültürel ve tarihî 
gelişimiyle ilgili oldukça önemli bir merhalede yer 
alabilecek bu önemli konuyu daha ciddiyetle, daha 
sağlıklı bir biçimde ele alarak, sinema sanatının, vi
deo denilen olayın karşısında giderek çökmekte oldu
ğu gerçeğini ide değerlendirmeye tabi tutarak, sağlıklı 
bir kanun teklifini Yüce Meclise sunmasını ve bu ko
nuya ciddiyetle eğilmesini beklediğimi ve bunu umdu
ğumu yüce Meclisimize arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, malumunuz bu konu, 
gerçeklen o kadar çok önem arzediyor ki, bunun, her 
blir taraftan teker teker değerlendirmeye tabi tutula
rak, mutlaka iyi bir düzenleme ile getirilmesi gere
ğini hissediyorum. 

Son zamanlarda gazetelerde devamlı olarak oku
duğumuz intihar olayları; televizyonda sergilenmekte 
olan eserlerin toplumun psikilojik ve ruhsal gelişmele
rini menfi yönde etkileyebilecek nitelikte ve toplumun 
Ibü konuda gelişmelerini, içinde yaşamış olduğu üzün
tüleri dışla verecek nitelikteki çeşitli olayları sergile
yerek ve son günlerde hepimizin televizyonda izledi
ği dizilerin akabinde devamlı olarak ardı ardına ge
len intihar olaylarıyla, Türkiye'deki birçok toplumsal 
ve ruhî rahatsızlık içerisinde bulunan kişileri bu ko
nuya özendirme açısından, mutlaka bu kabil sanat 
eserlerinin ciddiyetle incelenmesi ve ondan sonra bun
ların teleVizyortda gösterilmesi ve böylece toplumda 
büyük harabiydt yaratabilecek niteiiteki davranışlar
dan toplumun azade edilmesi ihtiyacını hissediyorum. 

(Muhterem arkadaşlarım, bu yasalar, az evvel de 
izah ettiğim gibi, mutlaka yeniden gözden geçirilme
li ve mutlaka toplumun gerçeklerine, sanatsal değer
lerine tam uygun olabilecek nitelikteki sinema, Video 
sanatı ve müzik eserlerinin, daha önce mevcut Fikir 

I ve Sanat Eserleri Kanununun vermiş olduğu çeşitli 
imkânlarla, birlikte, beraber, uyum içerisinde, bağ
daşabilecek nitelikte bir çözüm tarzı içerisinde geti
rilmelidir. Bu olayın, sadece bir para tahsil etmek me
selesi, sadece belli bir fonda para toplanması husu-

I su olmadığını ve bu bilinç içerisinde değerlendirmeye 
tabi tutulması gerekliği inancı içerisinde olduğumu 
belirlemek için söz almış bulunuyorum. 

Sayın Bakanımızdan ve bu konuda değerli çalış
malar yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerin
den, bu değerli çalışmanın bir an evvel bitirilmesini 
ve Meclise sunulmasını bekliyor, beni dinlediğiniz 
için hepinize saygılar sunuyorum. (DSP sıralarından 
alkışlar) 

I BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın özgenç. 
iBaşka söz isteyen var mı efendim? Buyurunuz Sa

yın Üzel. 
M. NÜM ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarını; bazı maddeleri yeniden görüşülmek 
üzere kısa zamartda .getirilen bu teklifin, tadil edilen 
madde metinlerine bir göz attığımızda, görüyoruz ki, 
bazı aksaklıklar ve yanlış anlamalar meydana getire
cek ifadeler bulunmaktadır. Bu ifadeler, 1 inci madde 
ile değiştirilen metin üzerinde, 4 üncü madde ile de
ğiştirilen metin üzerinde ve 3 üncü maddedeki metin 
üzerinde görülüyor. 

I A inci maddeyi ne kadar okursak okuyalım, ga
yet zor bir anlaşılma vardır. «Üretim ve ithalata ko
nu olan eserlerin» denilmektedir. Oysa, «Üretime ve it
halata konu olan eserlerin» dersek daha doğru olur. 
Zira, burada anlaMmak istenilen, üretilmek suretiyle 
ithal edilen eserler midir, yoksa yurt içinde üretilmiş 
ve ayrıca da itihal edilmiş eserler midir veya üretil
mek suretiyle itihal edilen eserler midir?.. Bu madde
nin açıklığa kavuşması lazımıdır. Maksat acaba ne-

I dir? Bu husus gerekçeden de anlaşılmıyor; yani yurt 
dışından üretilmiş olarak mı ithal edilmiştir, yoksa 
kopya çekilmiş ve çoğaltılmış olarak mı ithal edilmiş
tir; üretimin içerisine hangi proses girmektedir ki, 
bu konudaki eser mahiyetinde görülecektir? 

Ayrıca, «Toptan dağntım ve gösterime sunulma
dan önce, Bakanlıkça kayıt ve tescili yapılarak işlet
me belgesi verilir» denilmektedir. Tüm ticarî ve sı
naî hukukumuzda, işletme belgeleri, belediye muame
lelerinde, muhakkak, bir yerin açılısı ve kullanımı için 
verilen belgelerdir. Halbuki bu, dağıtım ve gösterime 
sunulmadan önce, bu nevi eserlerin bakanlıkça kayıt 
ve tescilinin yapırılmasına dairdir ve bu esere bir iş-

I letlme belgesi verilmez; işletme belgesi bu eserlerin 
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gösterileceği yerlere verilir ki, 3 üncü »madde ibunu ifa-
de etmektedir. 

il inci maddedeki bu ifadeden sonra, şu hususu an
lamak gayet güçtür : 

«Bu belgeyi» deyip, ibaş tarafa koyuyoruz; tamam. 
«Yeterli eserlerde, eseri üreten veya eserin çoğaltma, 
yayma ve gösterim hakkını devralan» deniliyor; ama 
sonra, «yabancı menşe eserlerde ise...» diye bir ifade 
varîki, komisyon bunu lütfen düzeltsin. Çünkü, «ya
bancı menşe eserlerde» şeklinde olmaz, «yabancı men
şeli eserlerde» demek lazımdır. «Yabancı menşeli eser
lerde ise, esıeri üretenden veya esenin çoğaltma, yay
ma ve gösterim hakkına sahip olandan bir sözleşme 
ite bu halkları devralıp eseri ithal eden alabilir» deni
liyor. Bu, doğru dürüst bir cümle değil. Baştaki «Bu 
belgeyi» ifadesiyle bağlıyorsunuz; Bu belgeyi şunlar 
şunlar; yerli eserlerde şunlar, yabancı eserlerde şun
lar, gösterim hakkıma sahip olandan bir sözleşme ile 
bu hakları devralıp» diyorsunuz; peki, yerli eserlerde 
bu haklan kimler devralacaktır?., «devralıp eseri it
hal eden alabilir.» Bu, son derece düşük bir cümle 
ve neyi kastettiği de pek anlaşılamıyor. Bu, uygula
mada- son derece karışıklığa meydan verecektir. Bu
nun, bir düzeltme ile, doğru bir ifade şekline sokul
ması lazımdır. 

IBununla ilgili olarak, 3 üncü maddede de «İşlet-
me belgesini haiz eserlerin, ticarî amaçla toptan veya 
perakende dağıtımını, yapan, satan, kiraya veren ve 
birden çok kişinin gösterimine sunan kişiler işletmeci 
ruhsatı almak zorundadırlar» denilmektedir. Konula
rla işletme belgesinin ne olduğu beli değil. «... İşlet
meci ruhsatı almak zorundadır» diyor; işletmeci ruh
satı ise, herhalde bir işyerini açan kişilere verilecek
tir; yoksa bunları gösterime sunan kişiler olarak de
ğil. Gösterime sunımak için bir işyeri açan kişiye iş
letmeci ruhsatı vermek lazımdır. Yoksa, işletme ruh
satı alacak olanlar, tamamıyla serbest dolaşan, piya
sada perakende işler yapıp, ayak işleri ile bu işleri 
alıp götüren kişiiler midir? Acaba bunlar, bir işyerine 
bağh olmayacak kişiler midir? Herhalde, bunları bir 
işyerine talbi tutmak, hükümetin ve teklif sahibi ar
kadaşlarımızın esas gayesidir. Bu, birtakım korsan 
satıcılar ortaya çıkıp, bütün piyasayı korsan kasetler
le allak bullak etmesinler için getirilen bir işletmedi 
rulhsiatı fikridir ve Ihir işyerine verilmesi lazım gelen iş
letme belgesi ile karşılıklı olmak lazımdır. 

4 üncü madde ile getirilen değişik 8 inci madde
de de bunu aynı şekilde görmekteyiz : «Eserlerin ço
ğaltma, yayma ve gösterim hakkı, eserin işletme bel-

I gesi sahibine aittir» diyor. Yani, bir kişi var ki, o ki-
sji işletmeci ruhsatı alacak ve o işletmeci ruhsatı, bu 
esere verilmiş olan işletme belgesi olacak ki, o eseri 
gösterebilsin, dağıtabilsin, çoğaltabilsin. Burada, 
«eserin işletme belgesi sahibine...» diyor. Eserin işlet
me belgesi olmaz. Getirilen metlinde eser işletilmiyor; 
üretiliyor, çoğaltılıyor, gösterime sunuluyor, toptan 
dağıltııma veriliyor, ki, eserin işletme belgesi olmaz. İyi 
ibir şekilde maksadı ifade edelim derken, getirilen te
rimlerle diğer hukuku da karıştırıyor. «İşletme bel-
gesıi ve işletmedi ruhsatı» diye, belediyelerin, diğer 
devlet dairelerinin verdikleri; Çalışma Bakanlığının 
diyelim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının diyelim, özel 
idarelerin diyelim, verdikleri işletme belgeleri, işlet
meci ruhsatları bakımından karıştırıcıdır ve bunlar 
havada kalan işletme belgeleri olmaktadır. Esere iş
letme belgesi verilmez. 

Tetkik edebildiğimiz kadarıyla, konular bunlar ve 
I zannediyorum ki, bu tenkitlerimizi sayın komisyon na-
I zara alırsa, dikkatli bir okuma ile kısa bir süre içe

risinde bunları düzeltmek mümkündür. 
Saygılar sunarım. (DSP iSiralanndan alkışlar) 
(BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Üzei. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
3257 Sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri 

Kanununun Bazı Maddelerinin Deiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi 

(MADDE 1. — 3257 sayılı Kanunun 5 inci madde
cinin birinci fıkrası aşağıdaki şıökilde değiştirilmiştir. 

«Üretim ve ithalata konu eserlerin, toptan dağı
tım ve gösterime sunulmadan önce, Bakanlıkça kayıt 
ve tescili yapılarak işletme belgesi verilir. Bu belgeyi, 
yerli eserlerde, eseri üreten veya eserin çoğaltma, yay
ma ve gösterim hakkını devralan, yabancı menşe eser
lerde ise, eseri üretenden veya eserin çoğaltma, yay
ıma ve gıöisterim hakkına sahip olandan bir sözleşme 
ile bu hakları devralıp eseri ithal eden alabilir.» 

iBAŞKAN — Metne bir diyeceğiniz var mı? 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI A. MESUT 

I YfL'MAZ (Rize) — Sayın Başkanım, «yabancı men
şeli» şeklinde olması lazım. 

I (BAŞKAN — Sayın Bakan «yabancı menşeli» ola
rak düzeltüyoruz. 

Maddeyi bu düzeltilmiş haliyle oylarınıza arz edi-
I yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş-
I tir. 
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2 noi maddeyi okutuyorum : • 
MADDE 2. — 3257 sayılı Kanunun 6 ncı mad

desinin üçüncü ve dördüncü fıkrası ile son fıkrası aşa
ğıdaki şekilde .değiştirilmiştir. 

«isteyen yapımcılar çelkime konu olacak senaryo
larının Bakanlıkça incelenmesini isteyebilirler. Bu in
celeme alt komisıyonlarca yapılır.» 

«Eserlerin denetim sonuçları ile senaryoların ince
lenle sonuçları engeç 15 gün içlinde ilgiliye bildirilir.» 

««Denetleme Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Temsilcisinlin Başkanlığında Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığı, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekre
terliği ye İçişleri Bakanlığı temsilcisinden teşekkül 
elder. Ancak Denetleme Kurulunda Türkiye Sinema 
Eseri Sahipleri Meslek Birliği ile Türiye Musiki Ese
ri Sahipleri Meslek Birliğinden birer temsilci ve Ba
kanlıkça tespit edilecek bir sanatçının yer alması zo
runludur. Denetlenen eserin yapımcısı, istediği takdir
de, Denetleme Kuruluna gözlemdi olarak katılabilir. 
Alt kıoimiısyon ile Denetleme Kurulunun sayısı, hangi 
illerde teşkil edileceği, toplanacağı yer ile çalışma esas 
ve usulleri ve memur olmayan üyelerim malî hakları 
ile diğer hususlar 'Bakanlar Kurulu Kararı ile yürür
lüğe konulacak yönetmelikte .gösterilir.» 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok, 

Sayın Bakan, «Türk Musiki Eslerleri Sahipleri» mi 
olacak? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Rize) — «Türkiye Mu'Sifci Eseri Sahipleri 
Meslek Birliği» Sayın Başkan. 

IBAŞKAN — Maddeyi aylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Bilmeyenler... Kaibul âdilmişltıir. 

3 ündü maddeyi olkütuyorum : 
MADDE 3. — 3257 sayılı Kanunun 7 inci mad

desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«tşüetıme belgesini haiz eserlerin, ticarî amaçla top
tan veya perakende dağıtımını yapan, saten, kiraya 
veren ve birden çok küşituin gösterimine sunan kişi
ler işletmeci ruhsatı almak zorundadırlar, işletmeci 
ruhsattan belediyeler tarafından, belediye sınırı dışın
da kalan yerlerde ise; mahallin en büyük mülkî idare 
amiri tarafından verilir.» 

(BAŞKAN — Madde üzerinde söz. isteyen var mı? 
Yok. 

İMaıdideyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
IMADDE 4. — 3257 sayılı Kanunun 8 inci mad

desi aşağıdaki şekilde değiştiritaliştir. 
««Madde 8. — Eserlerin çoğaltma, yaytma ve gös

terim hakkı, -eserin işletme belgesi sahibine aitltıir. Bu 
eserlerin çoğaltma hakkı ve sorumluluğu kayıt ve 
tescilini yaptırana aittir. Hak sahibinin izni olmadık
ça eserler üzerinde her türlü tasarruf yasaktır. Ço
ğaltma, yayma ve gösterim hakkı; alım, satım ve ki
ralanma şeklinde her türlü initiikale konu olabilir. 

Kayıt ve tescil edilmeyen bir eser; gösterme, ço
ğalma ve yayma hakkına konu olamaz. Kayıt ve tes
cilden sonra telif hakkının devredilmesi eser üzerin
de herhangi hir değişiklik yapmak hakkını vermez. 

Çoğaltma, yayma ve gösterme konusunda çıkan ih
tilaflarda eserin Bakanlıktaki kopyası esas alınır.» 

'Bu Kanunda telif hakları konusu ile ilgili olarak 
yer almayan diğer hususlar hakkında 5846 sayılı Fi
kir ve Sanat Eserleri Kanununun hükümleri uygulanır. 

'BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınnza sunuyorum : Kabul edenler... 
EEtmeyenler... Kabul edilmisKir. 

5 inal maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 31257 sayılı Kanunun 10 uncu mad

desinin dördündü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miş, II numaralı altıncı fılkrasma aşağıdaki (d) bendi 
ilave edilmiş ve son fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Yukarıdaki fıkranın a, b, c ve d bentlerindeki üc
ret ve rriiktarları beş katma kadar artırmaya veya ek
siltmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.» 

«d) iBu Kanunla Bakanlığa verilen görevlerin ger-
çelklîeştirilmesü için, gerekli olan harcamalar.» 

«iFonun kullanılması, gelirlerin tahsili, fondan ya
pılacak harcamalar ile, kredi verilmesi, verilen kredi
lerin faiz miktarlarınla ilişkin esas ve usuller yönetme
likle gösterilir.» 

IBAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok, 

Maddeyi oylarınıza sunuyoruim : Kahul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
ıMADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
'BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen?.. 

Yök. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 
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7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 

Yok. 
Maddeyti oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Bttaıeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tümü üzerinde söz Isıteyen?.. Yok. 
Tümünü oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Mulbterem arkadaşlarım, çalışma süremizin dol

masına çok az bir zaman kalmıştır. Bu bakımdan, 

29 . 1 . 1987 O : 1 

I herhangi bir kanun tasarı veya teklifim gündeme al
mamıza imkân yok. 

I Gündemdeki konuları ve 522 sıra sayısı ile ba
sılıp, 29.1.1987 Perşembe günü dağıtılan, aynı gün 
Gelen Kâğıtlarda yer alan ve 10 Şubat 1987 Salı 
günkü gündeme girecek olan kanun hükmünde ka
rarnameyi görüşmek için, alınan karar gereğince, 10 

I Şulbat 1987 Salı günü saat 15.00te toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

I Kapanma Saati : 18.35 

i » • • 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

61 İNCİ BİRLEŞİM 

29 . 1 . 1987 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Meclis Araştırması önergesi (10/38) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇtM 

1. — Dilekçe Komisyonuna üye seçimi. 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum ve 38 ar

kadaşının, memurların ve diğer kamu görevlilerinin 
idarî, malî ve sosyal sorunlarını ve gereken çözünı yol
larını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

' 2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin/in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Naritı'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 
İli Gemerek ilçesindeki- TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

5. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

6. — istanbul Milletvekili İbrahim 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. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçiş
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. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

11. — SiSrt 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„ — S'inop 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 içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

14. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-
Iş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 



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

16. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırırn'ın, 
Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876) (1) 

17. — Kırklareli Milletvekili Erod Ağagil'in, YİB1-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

18. — İstanbul Milletvekili Günseli Öz'kaya'mn, 
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 Milfetivekili Günseli Özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

22. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Onur Işhanında çıkan yangının sebebine ve 
bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

23. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, bele
diyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

24. — Tekirdağ Milletvekili Saülih 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 İlçesi Antaş 
Kasabası Çatakderesi Göletinin fizibilite ve proje ça
lışmalarına ilişkin Başbakandan • sözlü soru önergesi 
(6/842) 

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

27. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın-

j da meydana gelen iş kazailanna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 

28. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak - Bartın özel tip cezaevindeki 
mahkûmlarla ilgili bazı uygulamalara ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/847) 

29. — 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) 

30. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, terör 
olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

31. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'in,' 
Kayseri tünde yapılması düşünülen raylı sistem için 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/883) 

32. — Denizli Milletvekili Hailıil ibrahim Şahin'in, 
Denizli-Tavas İlçesi Kızılcabölük 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) 

33. —- Adana Milletvekili Coşkun Bayram'm, 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) 

34. — Gaziantep Milletvekilli Feyzullah Yıldı -
rır'm, İstanbul'daki Patrikhane binasının ihyası için 
inşaat izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/902) (1) 

35. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 

36. — 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) 

37. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Devlet 
Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görevli 
bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892) 

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

39. — Şanlıurfa Milletvekili Vecih! Ataklı'nın, 
Mardin İli tdil İlçesi Jandarma Bölük Komutanı ile 
Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla
rı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som 
önergesi (6/894) 

40. — Şanlıurfa Milletvekili Verini Ataklı'nın, 
Şanlıurfa İline bağlı köylerin yol sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/895) 

41. -<- Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Fatih 
Yetiştirme Yurdu'nun boşaltılması için Bakanlar Ku
rulunca karar alınıp alınmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/897) 

42. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBİRL1K ile ilgili olarak güney basınında yer alan 
iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/898) 

43. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Gi
resun - Tirebolu İlçesi Güce Bucağı Belediye Başka
nının rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/899) 

44. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, tu
rist olarak İngiltere'ye gitmek isteyen bir grup va
tandaşımıza İngiliz makamlarınca giriş izni verilme
diği iddiasına ve Hükümetin bu olay karşısındaki 
tavrına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/901) 

45. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, okul
lara tavsiye edilen İslam adı dergide yer alan bazı 
görüşlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik: ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/903) 

46. — 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 Bakamından sözlü soru önergesi (6/904) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 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 Mil

letvekili İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü 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) 

2. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
25.8.1971 Tarih ve 1475 Sayılı İş Kanununun 25 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/330) (S. Sayısı 512) (Dağıtma tarihi : 23.12.1986) 

3. — İçel 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) 

4. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in İpekböcekçi-, 
ligi Kanunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı: 515) (Dağıtma 
tarihi: 12.1.1987) 

X 5. — Diplomasi ve Konsolosluk Memurlarınca 
Düzenlenen Belgelerde Onay İşleminin Kaldırılmasına 
Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/781) (S. Sayısı: 516) (Dağıtma 
tarihi: 12.1.1987) 

6. — İzmir Milletvekili Süha Tanık ve 6 Arkada
şının, 3257 Sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmes'ine Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/384) (S. Sayısı : 517) (Dağıtma tarihi : 15.1.1987) 

7. — 26.4.1961 Günlü ve 298 Sayılı Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanunun 11, 12, 52, 64, 65 ve 66 ncı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Bir Bk, Bir Ge
çici Madde Eklenmesi Hakkında 25.12.1986 Tarih ve 
3328 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi 
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 
Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa Komis
yonu Raporu (1/819) (S. Sayısı: 519) (Dağıtma tari
hi: 22.1.1987) 

8. — 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) 

9. — 2659 Sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/8Sİ0) 
(S. Sayısı: 521) (Dağıtma tarihi: 27.1.1987) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 





Dönem : 17 Yasama Yıü : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 517 

İzmir Milletvekili Süha Tanık ve 6 Arkadaşının, 3257 Sayılı 
Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 

Raporu (2 /384) 

11 . 12 . 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

3257 Sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanım 
Teklifim ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Süha Tanık Timur Çınar B. Doğancan Akyürek 
izmir Milletvekili Manisa Milletvekili İstanbul Milletvekili 

Münir F. Yazıcı Mehmet özdemir Memduh Gökçen 
Manisa Milletvekili Elazığ Milletvekili Amasya Milletvekili 

Ferruh llter 
İstanbul Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 

7.2.1986 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 3257 sayılı Sinema Video ve Müzik Eserleri 
Kanununun öngördüğü Yönetmeliklerin yürürlüğe girdiği 4 Eylül 1986 tarihinden itibaren bu sahada yapılan 
uygulamalarda Kanundan kaynaklanan bazı aksaklıkların ortaya çıkması üzerine sözkonusu Kanunun bazı 
maddelerimde değişiklik yapılması gereği doğmuştur. 

Bu Kanun teklifinde; Esere (işletme belgesi verilirken, fau belgelerin yalnızca eser sahibince alınaJbilımesıi, çe
kime konu olabilecek senaryoların Denetleme Kurulunca değil de alt komisyonlarca incelenmesi imkânı sağlana
rak Denetleme Kurulunun filim denetleme işini daha hızlı yapabilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca; Denetleme Kuru
lunun teşkili yeniden düzenlenmiş, bu kurulun daha çabuk toplanabilmesi sağlanarak, 5846 sayılı Kanuna da
yalı Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birilikleri Tüzüğü'ne göre kurulmuş meslek 'birliklerinin de filmlerin 
denetlenmesinde sorumluluk almaları, yerli ve yabancı eser ayırımı kaldırılarak her türlü eserin yani yerli veya 
ithal edilmiş yaibancı eserin telif hakikinin eserin işletme belgesi sahibine ait olduğu gösterilerek bu beliğe sahibi
nin izni olmadıkça eser üzerinde tasarrufta bulunanlara bu Kanunun cezaî hükümlerinin uıygutantması, telif ko
nuşumda yer almayan diğer 'hususlarda ise 5846 Sayılı Kanunun uyıgulanmaisı sağlanmıştır. 

Kanunda Fon'un gelirlerimi gösteren maddesine bir Ibent ilave edilerek bu Kanunla Bakanlığa yüklenen 
görevlerin yerine getirilmesi için Bakanlığa fon'dan gerekli harcama yapma yetkisi veıtilmaş bulunmaktadır. 



MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Kanunun 5 inai maddesinin birinci fıkrası, eserlerin kayıt ve tescili yapılarak işletme belgesi 
verileceğini hükme bağlamıştır. Ancak, kimlerin işletme belgesi alabileceğini, işletme belgesıi için esas olacak 
(hakların neler olduğu, fıkrada gösterilmemiştir. Yapılan değişiklikle, fıkraya açıklık getirilmiş olup, yerli ve ya
bancı menşe eserlerde hangi hakların kimler tarafından nasıl kullanılabileceği belirlenerek uygulamada karşı
laşılan güçlüklerin ortadan kalkması sağlanmıştır. 

Madde 2. — Denetim başlıklı 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında senaryoların denetleme kurulunca incelen
mesi hükmü yerine senaryoların alt komisyonlarca incelenmesi hükmü getirilmiştir. Birkaç aylık uygulamada 
denetleme kurularının senaryo incelemesi, denetim işini aksattığı gibi isenaryoların incelenmesinin de gecikme
sine söbep olmaktadır. Bu bakımdan senaryoların incelenmesinin toplanma ve çalışma imkânı daha fazla olan 
alt komisyonlarca yapılması işin zamanında sonuçlanmasını sağlaması yönünden gerekli görütaekltedlir. Bu du
rum senaryo sahiplerinin yapımlarını geciktirmeyecek ve mağduriyetlerimi önlemiş olacaktır. 

Maddenin son fıkrası denetleme kurulunun teşekkülünü, üye sayısını alt komisyonlar ile denetleme kurulu
nun sayısını, nerede teşkil edileceği gibi hususları ihtiva etmektedir. Bakanlıkça birkaç aylık uygulamada bir 
takım güçlükler ortaya çikmıış ve maddenin yeniden düzenlenmesi zorunlu hale gellmiştiir. 

Denetleme Kurulunun toplanma güçlüğü dikkatte alınarak on olan üye sayısı yedıi olarak tespit edilmiş, ku
rulun Ankara dışında da kurulması düşünüldüğünden îbirden fazla kurul teşlkill i e diğer kuruluşların birden 
fazla üye verme konusunda güçlük çektikleride gözönüne alınarak, Genel Kurmay Başkanlığı çıkartılmış Mîllî 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği muihafaza edilmiştir. Ayrıca içişleri Bakanlığı ife Emniyet Genel Müdürlüğü 
ayrı ayrı üye vermekte olduğundan İçişleri Bakanlığı çıkartılmış Emniyet Genel Müdürlüğü konuyla ilgisi se-
ibdhiyle muhafaza edilmiştir. Dışişleri Bakanlığı kurulda yer almamıştır. 

5846 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde eser sahiplerinlin halklarını korumak amacıyla kurulan Türkiye 
'Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği ile Türkiye Musiilkî Eseri Sahipleri Meslek Birliğinden birer temsilci 
alınmıştır. Kurulla bir sanatçı da Bakan tarafından seçilecektir. 

Madde 3. — Kanunun 7 nüi maddesinin birinci fıkrasına göre eserleri ticarî amaçla toptan ve perakende 
dağıtım yapan, satan kiraya verenlerin Belediyelerden 'işletmeci ruhsatı alacaklarını zorunlu kılmıştır. Ancak 
Belediye sınırı dışındaki yerleşim alanlarında işletmedi ruhsatının kimler tarafından verileceği belirlenmemiş-
<tir. Bu eksikliğin giderilmesi amacıyla yeniden düzenlenerdk Belediye sınırı dışında kalan yerlerde işletmeci 
ruhsatı o mahallin en büyük mülkî idare amirliğince verilmesi hükme bağlanmıştır. Bu düzenleme 9 uncu 
maddenin son fıkrasıyla da uyum sağlamış ve bu eksiklik giderilmiştir. 

Madde 4. — Kanunun «Telif Hakkı» başlıklı 8 inci maddesi yeniden düzenlenmiştir. Eser sahiplerinin mad
dî haklarıyla ilgili olarak yerli eser sahipleri ile yabancı eserler üzerinde hak sahipleri, arasındaki farklılık orta
dan kaldırılmıştır. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda eser sahlipDiğinden doğan haklardan dolayı 
hüçibir ayrıcalık bulunmamaktadır. ülkemizde yerli ve yabancı eser sahiplerinin hakları aynı şekilde korun
maktadır. Halbuki mevcut Kanunun 8 inci maddesinde yerli eserlerin telif halkları konusunda ceza hükümleri 
daha hafif öian 5846 sayılı Kanuna hırakıfaış, yabancı eserler için bu kanunla daha ağır müeyyide getirilmiş
tir. Bu durum yabancı menşe eserlerle ilgili hakların daha çok korunduğunu ortaya çıkarmaktadır. 

Yapılan değişiklikle telif hakkı konusunda yerli, yabancı eser ayırımı ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca, Telif 
Hakkı tabiri içerisinde burada ifade edilmek istenen halklar açıkça yazılmıştır. Çoğaltma, yayma ve gösterim 
hakkı gibi. 

Bu kanunla hükme bağlanmayan ancak, 5846 sayılı kanunda yer alan hususlarda söz konusu kanunun uy
gulanması yerli ve yabancı eser ayırımı yapmadan maddede yer almıştır. 

Madde 5. — Fon başlıklı 10 uncu maddenin 4 üncü fıkrası metinde «dM'aidde», «a, b, e, d bentleri»de fıkra 
olarak yer almıştır. Burada yalnız madde yerine fıkra, fıkra, yerine de bent kelimeleri konularak bu eksiklik gi
derilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 517) 
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Maddenin son fılkmasınida fondan verilecek kredilere uygulanacak faiz hususuna açılklık geıtirirnektedir. Uy
gulamada karşılaşılan güçlükleri oıHaidan kaldırmak amaçlanmıştır. Fondan verilecek krediler için paranın beli 
oranda faiziyle dönmesi ve böylece paranın zamnan içinde değer kaybının önlenmesi yönünden gerekli görül
mektedir. 

Kanunun 10 uncu maddesliriiin 2 numaralı altıncı fıkrasına <ld) bendi eklenmiştir. 
Maddeye eklenen bu bentle fondan yönetmelikte yer alacak orandaki miktarın, kanunla bakanlığa ve

rilen yeni görevlerin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılabilmesi imkânını sağlamaktır. 
Bu Kanunla sinema filmi, video, plak, ses kasetlerinin bakanlıkça hazırlanan bandrolleri taşıması mec

buriyeti getirilmiştir. Ancak, bandroller için malzeme alımı, boya, baskı ve benzeri giderleri fondan karşıla
mak imkânı verilmemiştir. Bandrollerin gelirinin tekrar fona dönmesi sebebiyle maliyet giderinin de fondan 
sağlanması en uygun yoldur. 

Ayrıca bu eserlerin bir kopyasından arşiv oluşturulacaktır. Bu hüküm karşısında arşiv için gerekli malze
me alımı, arşivdeki eserlerin bakım, onarım ve yenilenmesi, bunlar için gerekli araç ve gereçlere ait harcama
ların yapılması düşünülmüştür. 

Denetleme Kurulu ve alt komisyonlar için gerekli araç ve gereç alımı ile kurul ve komisyonların memur 
olmayan üyelerinin yolluk ve huzur ücretleri ve benzeri harcamalarının fondan yapılabilmesi gerekli görül
mektedir. 

Bu amaçla belli oranda, fondan ayrılacak miktarda para ile bu hizmetlerin aksamadan yürütülmesine im
kân sağlayacak bir bendin fıkraya eklenmesi gerekli görülmektedir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ye Bütçe Komisyonu 14 . 1 .. 1987 

Esas No. : 2J384 
Karar No. : 51 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

11.12.1986 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 12.12.1986 tarihinde Komis
yonumuza havale edilen İzmir Milletvekili Süha Tanık ve 6 arkadaşının; «3257 Sayılı Sinema, Video ve Mü
zik Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi» Komisyonumuzun 14.1.1987 
tarihinde yaptığı 86 ncı Birleşiminde teklif sahipleri ve ilgili hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla incelendi 
ve görüşüldü. 

Komisyonumuzda söz alan teklif sahipleri, 3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu ve bu 
Kanun uyarınca çıkarılan yönetmeliklerin uygulanmasında bazı aksaklıkların ortaya çıktığını ve bunların 
anılan Kanundan kaynaklandığını, bu aksaklıkların giderilebilmesi amacıyla teklifin hazırlandığını belirtmiş
lerdir. 

Teklif ile, esere işletme belgesi verilirken bu belgeleri kimlerin alabileceği ve işletme belgesi için esas ola
cak hakların neler olduğu açıklanmış, çekime konu olabilecek senaryoların uygulamaya kolaylık ve çabukluk 
sağlamak ve senaryo sahiplerinin mağduriyetim önlemek amacıyla denetleme kurulu yerine alt komisyon
larca incelenmesi hükmü getirilmiş, denetleme kurulunun daha çabuk toplanabilmesini teminen bu kurulun 
teşkili yeniden düzenlenmiş, belediye sınırları dışındaki yerleşim yerlerinde işletmeci ruhsatının kimler tarafın
dan verilebileceği hükme bağlanmış, yabancı ve yerli eser arasındaki farklılık ortadan kaldırılmış, telif hak
kı içindeki haklara açıklık getirilmiş, 3257 sayılı Kanunla Kültür ve Turizm Bakanlığına verilen görevlerin 
yerine getirilebilmesi amacıyla, bakanlığa «Sinema ve Müzik Sanatını Destekleme Fonu» ndan gerekli har
camaları yapma yetkisi verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 517) 
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Teklif ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 
3257 sayılı Kanunun 5 inci maddesini değiştiren çerçeve 1 inci madde metninde yer alan (;) 1er (,) olarak 

düzeltilmiş, 6 ncı maddesini değiştiren çerçeve 2 nci maddenin son fıkrasındaki «Emniyet Genel Müdürlüğü 
temsilcilerinden» ibaresi «İçişleri Bakanlığı temsilcilerinden», «yürürlüğe konularak» ibaresi ise «yürürlüğe 
konulacak» şeklinde değiştirilmiş, 7 nci maddesini değiştiren çerçeve 3 üncü ve 8 inci maddesini değiştiren 
çerçeve 4 üncü madde aynen kabul edilmiş, 10 uncu maddesini değiştiren çerçeve 5 inci madde kanun tek
niğine uygun hale getirilebilmesi amacıyla redaksiyona tabi tutulmuş, teklifin yürürlük ve yürütmeyi düzen
leyen 6 ve 7 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Cengiz Tuncer 

Kayseri 

A. Akgün Albayrak 
Adana 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

İlhan Askın 
Bursa 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Reşit Ülker 
îstankml 

Erol Ağagil 
ci maddesine muhalifim, 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

(İmzada bulunamadı.) 

Hakkı Artukarslan 
Bingöl 

M. Memduh Gökçen 
Bursa 

Şeyhmus Bahçeci 
Kanışıyım. 
Diyarbakır 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Karşıyım. 
Gaziantep 

Özdemir Pehlivanoğlu 
izmir 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Hazım Kutay 
Ankara 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

C. Tayyar Sadıklar 
Fon uygulaması nedeniyle 

çelcimsıerflm. 
Çanakkale 

İlhan Araş 
Erzurum 

/. Fevzi Yaman 
İsparta 

M. Turan Bayezit 
2 nci maddeye ve fon 
uygulamasınla karşıyım. 

Kahramanmaraş 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Kırklareli 

Ayhan Fırat 
Karşıyım. 
Malatya 

Sümer Oral 
Kanun teffifinin 5 'indi madde-. 
sinin (d) fikıasıını, Genel Büt-

~çe prensipleri ille bağdaştıramadı-
ğım için çekimserim. 

Manisa 

Fehmi Memişoğlu 
Teklifin 5 'indi maddesi l e Ka
nunun 10 uncu maddesine ekle

men (d) fıkrasından dolayı 
çekimserim. 

Rize 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SÜHA TANIK VE I 
6 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

3257 Sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 3257 sayılı Kanunun 5 inci madde
sinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Üretim ve ithalata konu eserlerin, toptan dağı
tım ve gösterime sunulmadan önce, Bakanlıkça kayıt 
ve tescili yapılarak işletme belgesi verilir. Bu belge
yi; yerli eserlerde, eseri üreten veya eserin çoğaltana, 
yayma ve gösterim hakkını devralan, yabancı menşe 
eserlerde ise; eseri üretenden veya eserin çoğaltma, 
yayma ve gösterim hakkına sahip olandan bir sözleş
me ile bu hakları devralıp ©seri ithal eden alabilir.» 

MADDE 2. — 3257 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desinin üçüncü ve dördüncü fıkrası ile son fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«İsteyen yapımcılar çekime konu olacak senaryo
larının Bakanlıkça incelenmesini isteyebilirler. Bu in
celeme alt komisyonlarca yapılır» 

«Eserlerin denetim sonuçları ile senaryoların in
celeme sonuçları engeç 15 gün içinde ilgiliye bildiri
lir.» 

«Denetleme Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Temsilcisinin Başkanlığında Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığı, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekre
terliği ve Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcilerinden 
teşekkül eder. Ancak Denetleme Kurulunda Türkiye 
Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği ile Türkiye Mu
siki Eseri Sahipleri Meslek Birliğinden birer temsilci 
ve Bakanlıkça tespit edilecek bir sanatçının yer al
ması zorunludur. Denetlenen eserin yapımcısı, is
tediği takdirde, Denetleme Kuruluna gözlemci olarak 
katılabilir. Alt komisyon ile Denetleme Kurulunun sa
yısı, hangîi illerde teşkil edileceği, toplanacağı yer ile 
çalışma esas ve usulleri ve memur olmayan üyelerin 
malî haklan ile diğer hususlar Bakanlar Kurulu Ka
rarı ile yürürlüğe konularak yönetmelikte gösterilir.» 

MADDE 3. — 3257 sayılı Kanunun 7 inci mad
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değ'iştirilmüştir. 

«İşletme belgesini haiz eserlerin, ticarî amaçla top
lan veya perakende dağıtımım yapan, satan, kiraya 
veren ve birden çok kişinin gösterimine sunan kişiler 
işletmeci ruhsatı almak zorundadırlar. İşletmeci ruh-

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

3257 Sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 3257 sayılı Kanunun 5 inci madde
sinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Üretim ve ithalata konu eserlerin, toptan dağı
tım ve gösterime sunulmadan önce, Bakanlıkça kayıt 
ve tescili yapılarak işletme belgesi verilir. Bu belgeyi, 
yerli eserlerde, eseri üreten veya eserin çoğaltma, yay
ma ve gösterim hakkını devralan, yabancı menşe eser
lerde ise, eseri üretenden veya eserin çoğaltma, yay
ma ve gösterim hakkına sahip olandan bir sözleşme 
ile bu hakları devralıp eseri ithal eden alabilir.» 

MADDE 2. — 3257 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desinin üçüncü ve dördüncü fıkrası ile son fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«İsteyen yapımcılar çekime konu olacak senaryo
larının Bakanlıkça incelenmesini isteyebilirler. Bu in
celeme alt komisyonlarca yapılır.» 

«Eserlerin denetim sonuçları ile senaryoların ince
leme sonuçlan engeç 15 gün içinde ilgiliye bildirilir.» 

«Denetleme Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Temsilcisinin Başkanlığında Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığı, Milî Güvenlik Kurulu Genel Sekre
terliği ve İçişleri Bakanlığı temsilcisinden teşekkül 
eder. Ancak Denetleme Kurulunda Türkiye Sinema 
Eseri Sahipleri Meslek Birliği ile Türkiye Musiki Ese
ri Sahipleri Meslek Birliğinden birer temsilci ve Ba
kanlıkça tespit edilecek bir sanatçının yer alması zo
runludur. Denetlenen eserin yapımcısı, istediği takdir
de, Denetleme Kuruluna gözlemci olarak katılabilir. 
Alt komisyon ile Denetleme Kurulunun sayısı, hangi 
illerde teşkil edileceği, toplanacağı yer ile çalışma esas 
ve usulleri ve memur olmayan üyelerin malî haklan 
ile diğer hususlar Bakanlar Kurulu Kararı ile yürür
lüğe konulacak yönetmelikte gösterilir.» 

MADDE 3. — Teklifin 3 üncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 517) 



— 6 — 

(İzmir Milletvekili Süha Tanık ve 6 Arkadaşının 
Teklifi) 

Batları Belediyeler tarafından, Belediye sınırı dışında, 
kalan yerlerde ise; mahallin en büyük mülkî idare 
amiri tarafından verilir.» 

MADDE 4. — 3257 sayılı Kanunun 8 inci mad
desi aşağıdaki sekilide değiştirilmiştir. 

«Madde 8. — Eserlerin çoğaltma, yayma ve gös
terim hakkı, eserin işletme belgesi sahibine aittir. Bu 
eserlerin çoğaltma hakkı ve sorumMuğu kayııt ve 
tescilini yaptırana aittir. Hak sahibinin izni olmadık
ça eserler üzerinde her türlü tasarruf yasaktır. Çoğalt-
ma; yayma ve gösterim hakkı; alım, satım ve kiralan
ma şeklinde her türlü intikale konu olabilir. 

Kayıt ve tescil edilmeyen bir eser; gösterme, ço
ğaltma ve yayma hakkına konu olamaz. Kayıt ve tes
cilden sonra telif hakkının devredilmesi eser üzerin
de herhangi bir değişiklik yapmak hakkını vermez. 

Çoğaltma, yayma ve gösterme konusunda çıkan 
ihtilaflarda eserin Bakanlıktaki kopyası esas alınır.» 

Bu kanunda telif hakları konusu ile ilgili olarak 
yer almayan diğer hususlar hakkında 5846 sayılı Fikir 
ve Sanat Eserleri Kanununun hükümleri uygulanır. 

MADDE 5. — 3257 sayılı Kanunun 10 uncu mad
desinin dördüncü fıkrası ile, son fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiş ve maddenin 'II numaralı altıncı fık
rasına aşağıdaki (d) bendi ilave edilmiştir. 

«Yukarıdaki fıkranın a, b, c ve d bendlerindeki 
ücret ve miktarları beş katına kadar artırmaya veya 
eksiltmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.» 

«Fonun kullanılması, gelirlerin tahsili, fondan ya
pılacak harcamalar ile, kredi verilmesi verilen kredi
lerin faiz miktarlarına ilişkin esas ve usuller yönetme
likle gösterilir.» 

«d. Bu kanunla Bakanlığa verilen görevlerin ger
çekleştirilmesi için, gerekli olan harcamalar.» 

MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

MADDE 4. 
bul edilmiştir. 

Teklifin 4 üncü maddesi aynen ka-

MADDE 5. — 3257 sayılı Kanunun 10 uncu mad
desinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miş, II numaralı altıncı fıkrasına aşağıdaki (d) bendi 
ilave edilmiş ve son fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
ritoı'iştir. 

«Yukarıdak'i fıkranın a, b, c ve d bentlerindeki 
ücret ve miktarları, beş katına kadar artırmaya veya 
eksilmeye Balkanlar Kurulu yetkilidir.» 

«d. Bu Kanunla Bakanlığa verilen görevlerin ger
çekleştirilmesi için, gerekli olan harcamalar.» 

«Fonun kullanılması, gelirlerin tahsil, fondan ya
pılacak harcamalar ile, kredi verilmesi verilen kredi
lerin faiz miktarlarına ilişkin esas ve usuller yönet
melikle gösterilir.» 

MADDE 6. — Teklifin 6 ncı maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7. — Teklifin 7 nci maddesi aynen kabul 
edıimiş/tir. 

"• > » ^ « ı , « i . . . 
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