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T B M M Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

Bingöl Milletvekili İlhami Binici, 
Bingöl İli, Kığı İlçesi Yeldeğirmeni Kö
yündeki toprak kayması; 

Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim, 
Naim Süleymanoğlu'nun Seul Olimpiyat-
larındaki başarısı ve yurda, dönüşündeki 
karşılama töreni 

Konularında birer gündem dışı ko
nuşma yaptılar. 

.Çorum Milletvekili Mithat Balak'in vefa
tına dir Başkanlık tezkeresi okundu ve say
gı duruşunda bulunuldu. 

Yunanistan'a gidecek olan Devlet Ba
kanı Adnan Kahveci'nin dönüşüne kadar 
Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Yusuf 
Bozkurt Özal ' ın; 

İtalya ve Fransa'ya gidecek olan Millî 
Savunma Bakanı Ercan Vuralhan'ın dö
nüşüne kadar Millî Savunma Bakanlığı
na, Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Sa
fa Giray'in; 

İran'a gidecek olan Devlet Bakanı 
Yusuf Bozkurt Özal ' ın dönüşüne kadar 
Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Adnan 
Kahveci'nin; 

Irak'a gidecek olan Maliye ve Güm
rük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'-
in dönüşüne kadar Maliye ve Gümrük Ba
kanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Şük
rü Yürür 'ün; 
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nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/367) (S. Sayısı : 55) 199:206 

207:211 

Fransa'ya gidecek olan Millî Savun
ma Bakanı Ercan Vuralhan'ın dönüşüne 
kadar Millî Savunma Bakanlığına, Bayın
dırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Gi
ray'm; 

Yunanistan'a gidecek olan Dışişleri 
Bakanı A. Mesut Yılmaz'm dönüşüne ka
dar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Ali Bozer'in, 

Federal Almanya'ya gidecek olan 
Devlet Bakanı Yusuf Bozkurt Özal ' ın dö
nüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet 
Bakanı Adnan Kahveci'nin; 

Amerika Birleşik Devletlerine gide
cek olan Dışişleri Bakanı A. Mesut Yıl-
maz'ın dönüşüne kadar Dışişleri Bakan
lığına, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanı Hasan Celâl Güzel'in; 

Finlandiya'ya gidecek olan Devlet 
Bakanı Kâzım Oksay'ın dönüşüne kadar 
Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Meh
met Yazar'in; 

Vekillik etmelerinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
ile, 

Hollanda Meclis Başkanının daveti
ne icabet etmesi Genel Kurulca uygun gö
rülen T B M M Başkanına refakat etmek 
üzere siyasî parti gruplarının gösterdiği 
adaylara ilişkin Başkanlık tezkeresi 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği 
Teşkilat Kanununun 4 üncü Maddesinin 
Değiştirilmesiyle İlgili Başbakanlık Teşki-

I. _ GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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lat Kanununun 4 üncü Maddesinin De
ğiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısının yeniden incelenmek üzere geri gön
derilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi 
okundu ve Plan ve Bütçe Komisyonunda 
bulunan dosyanın geri verildiği açıklandı. 

Dışişleri Komisyonunda açık bulu
nan üyeliğe, Doğru Yol Partisi Grubunca 
aday gösterilen Kütahya Milletvekili H. 
Cavit Erdemir seçildi. 

Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Sel-
vi ve 44 arkadaşının, kamu iktisadî teşeb

büslerinin özelleştirilmesi konusunda 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesinin (10/17) öngörüşmeleri yapıldı ve 
Meclis araştırması açılması reddedildi. 

Sakarya Milletvekili Mehmet Gölhan 
ve 18 arkadaşının, ülkemizin sanayileşmesi 
konusunda genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/4) üzerinde bir süre gö
rüşüldü. 

28 Eylül 1988 Çarşamba günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 
18.42'de son verildi. 

Kâtip Üye 
İstanbul 

Mustafa Sartgül 

Başkan 
Başkanvekili 

Ilyas Aktas 
Kâtip Uye 
Kırklareli 

Cemal Özbilen 

— 163 — 



T.B.M.M. B : 5 28 . 9. 1988 O : 1 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili İlyas Aktaş 
KÂTİP ÜYELER : Cemal Ozbilen (Kırklareli), Mustafa Sarıgül (İstanbul) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 5 inci Birleşimini açıyorum 

II. —YOKLAMA 

BAŞKAN -—• Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. Salonda hazır bulu
nan sayın milletvekillerinin yüksek sesle 
işaret buyurmalarını rica ediyorum. 

(Çorum Milletvekili Mustafa Nam-
lı'ya kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yeterli çoğunluğumuz 
vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞ
MALAR 

1. — Kocaeli MâktmkM Ömer Turhçahd'-
tn, SEKA grevi ve kâğıt sorununa üiskin gündem 
dışı konuşman ve Devlet Baham Adnan Kahve-
ci'nin cevabt 

BAŞKAN — Kocaeli Milletvekili 
Ömer Türkçakal SEKA greviyle ilgili 
gündem dışı söz istemiştir; kendilerine söz 
veriyorum. Buyurun. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

Süreniz 5 dakikadır Sayın Türk
çakal. 

ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 22 nci 
gününe giren SEKA greviyle ilgili gün
dem dışı söz almış bulunuyorum. Sözle
rime başlarken, Yüce Meclisi engin say
gılarımla selamlıyorum. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

Tarihin ilk çağlarından beri insanlı
ğın ve ulusların kültürel gelişmesinde en 
etkin rol oynayan kâğıt ve bu işkolunda 
çalışan 12 bin işçiyi kapsayan grev ülke 

gündemini işgal etmekte, çalışanların dik
kati bu grev üzerine yoğunlaşmaktadır. 

Toplumların gelişmişlik düzeyleri tar
tışılırken, ölçüt olarak, demir ve çeliğin ya
nında kâğıt da yer almaktadır. Kâğıt, kül
türün ve bilginin yayılmasında temel araç 
olma işlevini günümüzde de sürdür
mektedir. 

Cumhuriyeti kuranlar kan ve barut 
kokulan üzerine ülkeyi yeniden inşa eder
lerken, kâğıdın yadsınamaz önemini seze
rek, ülke kalkınmasındaki temel işlevini 
süratle yerine getirebilmesi için, 1934 yı
lında, İzmit Sümerbank Kâğıt Fabrikası
nın temelini atmışlardır. 

Ülkemizdeki sanayileşmenin dura-
ğanlaştığt, Meclis araştırmasına konu ol
duğu günümüzde kâğıt sanayiindeki du
rumu da bundan soyutlamanın mümkün 
olmadığının kabulü gerekir. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizin yıllık 
5 milyon ton kâğıt gereksinimine karşın 
üretebildiğimiz 1 milyon ton kâğıtla yetin
mek zorunda kalıyoruz. Kişi başına 
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kâğıt tüketimimiz yıllık 16 kilogramı bile 
bulmazken, komşumuz Yunanistan'da bu 
miktarın 51 kilogram; dünya ortalaması
nın ise 42 kilogram olduğunu unutuyoruz. 

Yılbaşında selülozun uluslararası pi
yasalardaki ton fiyatı 800 dolar iken 900 
dolara çıktığı şu günlerde, bu işkolunda 
çalışan işçilerimizin haklı taleplerini kar-
şılayamıyoruz. 12 bin işçimizi açlığa, ül
kemizi kâğıt darboğazına itmenin; kâğıt 
vurgunlarının nedenini bilmek istiyoruz. 
işçilerimizin haklı taleplerine karşın sayın 
bakanın "İşçilerin ücret taleplerini karşı
layabilmek için önce SEKA'daki teknolo
jik geriliği aşmak lazımdır" diyerek, hü
kümetin kendi kusurunu işçilerimize yük
lemesini ise haklı bulmuyoruz. Kaldı ki, 
teknolojik geriliğe karşın SEKA işçisi ne 
üretiyor, ne istiyor, rakamlarla huzurunu
za getirmekte yarar görüyoruz : 

SEKA işçisi, 1986 yılında kişi başı
na 29 ton kâğıt üretirken, tüm olumsuz
luklara karşın bu üretimi 1987 yılında ki
şi başına 34 tona çıkarıyor ve kişi başına 
5 ton daha fazla kâğıt üretimini gerçek
leştiriyor. Sadece İzmit fabrikasında, 1986 
yılında çalışan 3 797 işçi 41 milyarlık üre
timi gerçekleştirip 2 milyarlık kâr sağlar
ken, 1987 yılında 3 425 işçi 65 milyarlık 
üretimi gerçekleştirerek tam 8 milyarlık 
kâr sağlıyor. SEKA'lı işçi 1987 senesinde 
kişi başına 19 milyon 92 bin liralık üreti
mi gerçekleştirip, bundan işçilik giderleri 
çıktıktan sonra işletmeye kişi başına 15 
milyon 547 bin liralık gelir sağlarken, SE
KA işçisinin istediği zammı kendisine çok 
görüyoruz. Kaldı ki, SEKA işçisi zam da 
istememekte, SEKA'lı sadece reel ücret
lerdeki gerilemenin 1980 yılı seviyesine çı
karılmasını talep etmektedir. Gerçekten de 
SEKA işçisi, 1980 Eylülünde 8 saat çalış-
mast sonucu 10 dolar ücret alırken, 1988 
Eylülünde aynı çalışma süresi için 3 do
lar ücret almaktadır. 1980 Eylülünde ay
lık 16 500 Türk Liralık ücretiyle 2 200 ek

mek alabilen SEKA'lı işçi, bugünkü orta
lama 90 bin Türk Liralık aylık ücretiyle 
sadece 450 ekmek alabilmektedir. 1980 se
nesinde, tonu 50 bin Türk Lirası olan ken
di ürettiği gazete kâğıdından bir aylık üc
retiyle 303 kilogram alabilen SEKA işçi
si, bugün tonu 960 bin Türk Lirası olan 
aynı kâğıttan sadece 93 kilogram alabil
mektedir. 

Sayın milletvekilleri, 1980 - 1988 yıl
lan arasında geçen sürede işçilik giderle
ri yüzde 270 artarken, aynı işletmenin di
ğer giderlerindeki artış tam yüzde 721 ol
muştur. SEKA işçisinin haklı talepleri kar-
şılanmazken, SEKA grevinden bu yana 
özel sektörün kâğıt fiyatlarına yüzde 70'e 
varan zam yaptığını her gün gazetelerden 
okuyoruz. Yine tespitlerimize göre, 8 Ey
lülde başlayan SEKA grevinden önceki 
dört aylık gazete kâğıdı üretiminin Faisal 
Finans Kurumunca dolaylı yollardan sa
tın alındığını, kâğıt fiyatlarının hızla art
masını müteakip piyasaya sürerek tatlı 

. vurgunlar vuracağını biliyoruz, Hükümeti 
bu konuda uyarıyoruz. 

Amerikan - Arap sermayesinin Tür
kiye'deki uzantısı olan Faisal Finans Ku
rumunun Özal ailesiyle ilişkilerinden söz 
eden haftalık 2000'e Doğru Dergisinde ya
yımlanan, "Ahmet Özal Faisal Finansın 
hissedarı. Faisal Finans da Türkiye'de 
yaptığı her yatırımda partiye yüzde 23 his
se veriyor" şeklindeki habere karşı Sayın 
Başbakanın susmasından elbette ki kuşku
lanıyoruz. 

SEKA grevi arifesinde dünya piyasa
larında selüloz fiyatlarının artması, Hü
kümetin kâğıt ithalatındaki gümrük ver
gilerini sıfırlaması ve iç piyasada kâğıt fî-
yadartnın anormal derecede (bir ayda yüz
de 70 civarında) artış göstermesi, kâğıt 
darboğazına girilmesinin an meselesi ol
duğu bir dönemde Hükümetin duyarsız 
kalması, Seydişehir grevindeki alüminyum 
vurgununu akla getiriyor.r 
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Sayın milletvekilleri, Hükümetin bu 
konuda ciddî önlemler almasını, işçileri
mizin haklı taleplerini gecikmeden kabul 
ederek, grevin sona ermesini sağlamasını 
istiyor; çalışma barışının sağlandığı mut
lu bir ülkede barış ve kardeşlik içerisinde 
yaşama dileğiyle Yüce Meclisi engin say
gılarımla selamlıyorum. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür eder im 
efendim. 

Hükümet adına Devlet Bakanı Sayın 
Adnan Kahveci; buyurun. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

D E V L E T B A K A N I A D N A N 
K A H V E C İ (İstanbul) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; huzurları
nızda, SEKA greviyle ilgili bilgi vermek 
için bulunuyorum. 

Öncelikle Sayın Türkçakal'a teşekkür 
ederim; kâğıdın bir ülkenin gelişmesinde 
ne kadar önemli bir rolü olduğunu ben 
ifade edecektim, kendileri ifade etmiş
lerdir. 

Kâğıt, gerçekten, gelişmenin en 
önemli göstergelerinden biridir. Biz SE-
KA'ya nasıl bir perspektifle bakıyoruz; kı
sa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli pers-

. pektifimiz nedir, bunu izah etmek istiyo
rum : 

Biz SEKA'yi sadece bir kamu kuru
luşu olarak veyahut da sadece üretim ya
pan bir kuruluş olarak görmüyoruz. Türk
iye, orman varlığı zengin bir ülkedir. 
Türkiye, orman varlığını iyi değerlendi-
rebildiği takdirde, sadece kendi kendine 
yeterli değil, dünya piyasalarına da büyük 
ölçüde ihracat yapabilecek bir potansiye
le sahiptir. İşte biz bu anlayışla, SEKA'-
yı, sadece Türkiye'nin ihtiyacını karşıla
yan değil, dünyayada - Brezilya'daki gibi, 
İskandinavya'daki gibi - ihracat yapabile
cek ve üretiminin önemli bir kısmını dı
şarıya satabilecek bir kuruluş haline ge
tirmek istiyoruz. 

Bugün, SEKA'nın durumu nedir? 
Böyle bir hedefimiz var, ama acaba SEKA 
bugünkü durumuyla dışarıyla rekabet 
edebilir mi? 

Öncelikle SEKA'nın hammadde so
rununa değineyim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, müsaade 
eder misiniz?.. 

Sayın milletvekilleri, özellikle iktidar 
kanadında yüksek sesle konuşuluyor, ko
nuşmaları takip edemiyoruz. Arkadaşla
rımızın Sayın Bakanı sükûnetle dinleme
lerini özellikle rica ediyorum. 

Devam edin efendim. 
D E V L E T B A K A N I A D N A N 

K A H V E C İ (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkanım. 

Değerli milletvekilleri, SEKA'nın 
önemli konularından bir tanesi hammad
de sorunudur. Bugün biz devlet olarak 
SEKA'ya, devlet ormanlarından tonu 30 
bin liraya tomruk veriyoruz. SEKA eğer 
bu tomruğu yurt dışından ithal etmeye 
kalksa, maliyeti 30 bin lira değil, en az 70 
- 80 bin lirayı, hatta tomruğun kalitesine 
göre 120 bin lirayı bulabilir. Dolayısıyla 
şu anda, istesek de istemesek de SEKA'yi 
gizli olarak hammadde açısından sübvanse 
ediyoruz. 

SEKA'nın ihracat yapabilecek bir ku
ruluş haline gelmesi için, çok daha zen
gin hammadde kaynaklarına kavuşturul
ması şarttır. Bunun için biz SEKA'yi ay
nı zamanda orman yetiştiriciliğine sokmak 
istiyoruz. SEKA'nın 2000 yılında, şimdi
den başlayarak her yıl 10 ila 12 bin hektar 
araziyi ağaçlandırması şarttır. Bunu, ya 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına 
bağlı Orman Genel Müdürlüğünün veya
hut da SEKA'nın yapması gerekmektedir. 
Bu sadece Türkiye'nin ihtiyacını karşıla
mak için; bir de, yurt dışına ihracat ya
pabilmek için bunun çok üstünde bir 
ağaçlandırma yapılması mecburiyet i 
vardır. 
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SEKA'nm ikinci sorunu teknolojidir. 
Sayın Türkçakal da bu konuya değindi. 
Bu konuyu küçümsemeyelim. Bu konu 
gerçekten, sadece SEKA' mn değil, genel
de Türkiye endüstrisinin, Türkiye sana
yiinin sorunudur. Eğer bizim işçimiz bir 
ton kâğıt üretmek için şu kadar saat çalı
şıyorsa, İskandinavya'daki bir işçi bunun 
üçte biri veyahut da dörtte biri kadar za
man harcıyorsa, benim işçim çok modern 
olmayan bir teknolojiyle üretim yapıyor 
demektir. Dolayısıyla, modern olmayan 
bir tesiste üretim yaptığı için buradaki iş
çinin ücretini Avrupa'daki işçi ücreti dü
zeyine eriştirmek, ulaştırmak zorlaşır. 

Bu açıdan diyoruz ki, SEKA'nm en 
önemli ve geçmiş yıllarda ihmal edilen so
runu, modernleşmeyi ihmal etmesidir. 
Geçmiş yıllarda bunu ihmal etti. Niçin ih
mal etti? Gazete kâğıdı sübvanse ediliyor
du, diğer kâğıtlar sübvanse ediliyordu. 
Dolayısıyla, SEKA devamlı zararda görü
nüyordu. E, zarar eden bir kuruluşu da 
devlet, tutup daha fazla para verip, bunu 
daha hızlı bir modernleşme programına 
tabi tutmak istemedi. O yıllarda genel po
litika o şekildeydi. Fakat, bunun zararını 
maalesef şimdi çekiyoruz. 

Dün özelleştirmeyle ilgili yaptığım 
konuşmada yapısal değişikliğin kolay bir 
olay olmadığını ifade ettim. 

ERDAL KALKAN (Edirne) — Sa
yın Bakan, bunun grevle ilgisi ne? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
DEVLET BAKANI ADNAN 

KAHVECİ (Devamla) — Yapısal değişik
lik zor bir olay. Dediğim gibi, bir tesisi mo
dernleştirmek, dünya fiyatlarında, dünya 
kalitesinde üretim düzeyine çıkarmak ge
rekiyor. 

SEKA'da özel bir durum daha var. 
Basınımızın da düştüğü bir sıkıntı vardı; 
"Kâğıt fiyatları yüksek. Gümrük vergile
rini düsürün ki SEKA'nm kâğıt fiyatları 
yurt dışı fiyatlara yaklaşsın" dendi. Do

layısıyla, gümrük vergilerinin düşürülmesi 
sonucu ortaya bir açmaz çıktı ve SEKA'
nm kârı, basınımızın da içinde bulundu
ğu durumdan dolayı büyük ölçüde azal
dı. Bu sebeple SEKA işçisi, geçmiş yıllar
da modernizasyonun yapılmaması, dışa 
açılmanın, yapısal değişikliğin ve gümrük 
vergilerinin hızla indirilmesinin getirdiği 
bir kıskaç içine düştü. 

Değerli milletvekilleri, her zaman 
açık konuşmak insana faydalı olmayabi
lir, hatta insana zarar verebilir "Doğru 
söyleyeni dokuz köyden kovarlar'' derler. 
Şimdi, SEKA olayında, maalesef, Tür
kiye'deki yapısal değişikliğin ve özellikle 
de kâğıda uygulanan gümrük vergilerinin 
hızla düşürülmesinin çok büyük bir payı 
vardır. Biz, kâğıda uygulanan gümrük 
vergisini çok yüksek seviyelerde tutsak, ya
ni sübvansiyonu gümrükler yoluyla yap
sak, bugün, SEKA çalışanlarına çok da
ha yüksek ücret vermemiz işten bile de
ğildir. 

ikinci bir alternatifimiz daha vardır; 
SEKA'yi, eskiden olduğu gibi sübvanse 
edebiliriz; SEKA'ya yılda 40-50-60 milyar 
lira ek sübvansiyon verebiliriz. Şunu da 
ifade edeyim ki, Sayın Türkçakal'ın ifade 
ettiği kârlılık rakamları maalesef yanlış 
kaynaklardan elde edilmiş; Türkiye Büyük 
Millet Meclisi KİT Komisyonunda ibra 
edilen rakamlarına bakılacak olursa, SE
KA'nm sadece 1984 ve 1987 yıllarında bir 
kân mevzuubahistir, diğer yıllarda bir kân 
yoktur 1987 yılında SEKA'nm kârı sade
ce 12 milyar liradır. 

SEKA'nm ayrıca başka sıkıntıları da 
vardır. Demin söyledim, 100 bin liralık 
tomruğu Koç'un ya da Sabancı'nın fab
rikasına 30 bin liraya verseydik bu Mec
liste olay çıkardı, Türkiye'de olay çıkardı. 

ikinci bir olay daha var : SEKA, ma
alesef, teknoloji dolayısıyla çevreyi en çok 
kirleten tesislerden bir tanesi. Eğer bir özel 
sektör fabrikası çevreyi bu ölçüde kirlet-
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şeydi ve kirletmesine müsaade etseydik, yi
ne bir olay çıkardı. 

Dolayısıyla, şöyle bir sorumluluğu
muz var : Biz, SEKA'nın yarattığı çevre 
kirliliğini de çok kısa zamanda telafi et
mek mecburiyetindeyiz ve izmit'te birin
ci seviye atık temizleme tesisleri bitmiş, 
ikinci seviyenin bitirilmesi için çalışmalar 
yapıyoruz. Diğer bütün SEKA fabrikala
rında da çevre temizliğini sağlamak mec
buriyetindeyiz. Bunlar neyle oluyor? Ta
biî ki, parayla oluyor. Kâr etmeyen bir ku
ruluşun yahut da kârı çok az olan bir ku
ruluşun bu yatırımları yapması bayağı zor 
oluyor. 

SEKA'nın ikinci bir sıkıntısı da, iç ve 
dış borçlarıdır. Dış borçları 116 milyon do
lar civarında, iç borçları da 100 milyar li
ra civarında. 

Şimdi, SEKA'nın modernleşmesin
den bahsederken bir de, modernleşme için 
kaynakları nereden bulacağız. Bunun da 
muhasebesini yapmak zorundayız. Demin 
söyledim, doğru söyleyeni dokuz köyden 
kovarlar; ama, ben bu rakamları size arz 
etmezsem doğruyu söylememiş olurum. 
Bugün biz SEKA işçisinin gözünü boya
mak için kısa vadede, "Arkadaş, geçmiş 
yıllarda da böyle yapılmış. Al sana... Se
nin istediğin bu. iki sene, üç sene daha bu 
modernleşme gecikse ve çevre yatırımla-
rını da biraz yavaşlatsak bir şey olmaz" 
diye bir yaklaşım sürdürebiliriz; ama, iş
te bu yaklaşımdır SEKA'yı bugünkü du
rumuna getiren. Problemi ertelemek 
problemin köklü çözümünden imtina et
mek, kaçınmak, SEKA'yı bugün bulun
duğu duruma sürüklemiştir. İzmit Körfe
zini en çok kirleten tesislerin başındaydı 
ve teknolojide yeterince yüksek düzeye 
erişmemişti. 

Şimdi, şöyle bir olay var : Bugün SE
KA işçisinin karşısına geçip, "Bu idare se
ni sevmiyor. Biz olsak istediğini verirdik" 
diyenler var. Acaba bu yapılan doğru mu

dur? Herhalde bizim de en az sizler ka
dar işçinin emeğine ve alınterine saygımız 
var; ama biz, aynı zamanda işçinin orta 
vadeli, uzun vadeli de menfaatini düşün
mek gerektiği inancındayız. Bugün bu 
fabrikalarda çalışan işçilerin çocukları var. 
Eğer bu tesisler modern tesisler olamaz
sa, bu tesisler kâr edemezse, bu tesisler ye
ni tesisler doğuramazsa, yeni tesislerin fi
nansmanını yapamazsa, ne bugünkü ça
lışanlar, ne onların çocuklarına, arzu et
tikleri imkânları, şartları sağlayamayız. 
Bu, tabiî ki, siyasî açıdan söylenmesi zor 
bir şey; çünkü kolay olsaydı şimdiye ka
dar söylenirdi, işçinin karşısına geçip; 
"Arkadaş, ben senin bugünkü talebini ye
rine getiririm; ama şöyle şöyle bir sıkıntı 
var'' demek cesaretini şimdiye kadar ma
alesef kimse gösteremedi. 

Tekrar ediyorum : Bugün biz de iş
çinin istediği her türlü şeyi veririz, bütçe
den de sübvanse ederiz; ama iki yıl sonra 
o fabrika daha geri kalmış olarak, çevreyi 
daha çok kirletmiş olarak karşımıza gelir 
ve işçimiz de de bize şunu sorar, "Arka
daş, benim ücretlerim İskandinavya'daki 
ücretlere göre artmadı, yurt dışındaki üc
retlere göre artmadı." Halbuki bu tesis 
modernleştirilebilirse, işçi ücretlerindeki 
reel artış enflasyonun çok daha üzerinde 
seyredecektir; ama modernleşme sağlana
madığı sürece, işçi ücretlerindeki artış her 
zaman sıkıntıya girecektir. Yapısal değişik
likten kastettiğimiz budur, anlatılması zor 
dediğimiz olay budur, bizi işçi karşısında 
muhalefetin istismar etmesine sebep olan 
olay budur; fakat şunu bütün samimiye
timle beyan ederim ki : işçinin kesinlikle 
menfaatini kısa vadede, orta vadede ve 
uzun vadede düşünmek, işçi için yapıla
bilecek en doğru şeydir. 

Biz bugün SEKA'nın içinde bulun
duğu sıkıntıları çok iyi biliyoruz. Onun 
için, SEKA çalışanlarına şu öneriyi yap
tık : Biz sizin tesisinizin modernleşmesi 
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için, çevre sorunlarınızın halledilmesi için, 
hammadde sorununuzun uzun vadeli çö
zümlenmesi için gerekli adımları attık. Şu 
sırada kısa bir sıkıntınız var. Bu sıkıntıyı 
atlatmanız için, Toplu Konut Fonu, bildi
ğiniz gibi, sosyal amaçlı bir fondur, en bü
yük sorunlarınızdan bir tanesi de kiradır; 
sizin için özel olarak Toplu Konut Fonun
dan kira sorununuzu çözmek için gerekli 
yardımı da yapmaya hazırız; ama bizden, 
palyatif, göz boyayıcı işler istemeyiniz. Biz 
bunu yaparız; ama bundan ne siz kârlı çı
karsınız, ne biz kârlı çıkarız. 

Bu düşüncelerle, Yüce Heyetinizi 
saygılarımla selamlarım efendim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Gündeme geçiyoruz. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGE

LER 
1. — izmir Milletvekili Neccar Türkcan'm 

(6/87) numaralı sözlü soruşum geri aldığına iliş
kin önergesi (4/33) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" 
bölümünde, bir sözlü sorunun geri veril
mesine dair önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Gündemin sözlü sorular kısmının 29 
uncu sırasında yer alan, (6/87) esas numa
ralı sözlü soru önergeme yazılı cevap al
dığımdan, önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Neccar Türkcan 

İzmir 

C) ÖNERİLER 
a) Siyasî Barti Grubu Önerisi 
1. — Genel Kurulun toplantı günlerinde ele 

alacağı konulara ilişkin ANAP Grubu önerisi 
BAŞKAN — Anavatan Partisi Gru

bunun, içtüzüğün 19 uncu maddesinin 
«on fıkrasına göre verilmiş bir önerisi var
dır, okutup onayınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 28.9.1988 günü 
yapılan toplantısında siyasî parti grupları 
arasında oybirliği sağlanamadığından; 
Grubumuzun aşağıdaki önerisinin içtüzü
ğün 19 uncu maddesinin son fıkrası uya
rınca Grenci Kurulun onayına sunulması
nı arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Abdülkadir Aksu 

Diyarbakır 
Grup Başkanvekili 

Öneri : 
Geçen yasama yılında olduğu gibi bu 

yasama yılında da Genel Kurulun Toplan
tı günlerinden, Salı günleri denetim ko
nularının (Anayasanın süreye bağladığı 
konular hariç) Çarşamba ve Perşembe 
günleri kanun tasarı ve teklifleriyle komis
yonlardan gelen diğer işlerin görüşülme
si; sunuşlar ve işaret oyu ile yapılacak se
çimlerin her gün yapılması önerilmiştir. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, önerinin aleyhinde söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çetin. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Çetin, süreniz on dakikadır. 
HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Parla
mentonun çalışma düzenini ilgilendiren 
çok önemli bir konuyla karşı karşıyayız. 

Söylemeye gerek yoktur; demokrasi
de parlamento önemli bir siyasî organdır, 
görevini etkili bir biçimde yerine getire
bilmesi için bazı koşulların sağlanması ge
rekir. Bunun için bazı Meclis kararlarıy
la, İçtüzükle ve çoğunluğa dayanan baş
ka bazı benzer kararlarla Parlamentonun, 
Anayasada belirlenen ve hepimizin üze
rinde özenle durması gerejcen işlevlerini 
engellememeliyiz, buna sınırlamalar ge
tirmemeliyiz. Konu bu açıdan önemlidir 
ve biraz sonra oylanıp alınacak bu tür ka-
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rarlarla bu sınırlamalar, bu kısıtlamalar 
getirilirse, Anayasa ile Parlamentoya ve
rilen işlevler gereği gibi yerine getirilemez. 

Neclen böyle bir öneriye gerek duyul
du? Henüz, ikinci yasama yılının başın
dayız. Gündeme bakıyoruz, yasa tasarı ve 
teklifleri bakımından Parlamentoyu zor
layan bir durum yok; ama buna karşılık, 
Parlamentonun, özellikle Parlamentonun 
sayın üyelerinin çok önemli bir işlevi bir 
yıldır yerine getirilemiyor. Bir yıldır, Par
lamento sözlü sorulan görüşemiyor. Ana
yasada yer alan, içtüzükte yer alan sözlü 
soru konusu bu tür kararlarla gündemden 
çıkmıştır. Bir yıldır bekleyen sözlü soru
lar var. Bazen öyle güncel konular olabi
lir ki, o konunun o gün görüşülmesi la
zım, o gün tartışılması lazım; ama biz, za
man zaman başvurulması gereken bu tip 
konuları bir genel kural haline getirdik. 
Geçen yasama yılında böyle bir karar alın
dı, uygulandı. Yine önümüzde daha haf
talar, aylar var. Eğer Parlamento bir sıkı
şık durumla karşı karşıya gelirse, öyle bir 
durumla karşı karşıya kalırsak, bunun ge
reği yapılabilir; ama daha Parlamento, ça
lışma yılının başında, hemen getirilen bu 
kararla, efendim denetim yolunu tı
kayalım... 

Değerli arkadaşlarım, gündemde 96 
tane sözlü soru önergesi var. Bunların hiç
birisi cevaplandınlamıyor. Bunların bir 
kısmı bir yıldan beri bekliyor, sekiz aydan 
beri bekliyor. 

Bunun yanında, yine Parlamentomu
zun gündeminde 14 tane Meclis araştır
ması önergesi var, onlar da bekliyor. Bu
na karşılık, gündeme bakıyoruz, bugün ve 
yarın görüşülürse sonuçlanacak bazı yasa 
tasarıları var; iki günde bitebilir bunlar, 
üç günde bitebilir. Gerekirse elbette ki 
Parlamento sabaha kadar çalışabilir, ça
lışma süresini uzatabilir. Önemli bir ko
nu görüşüldüğü zaman, biz Sosyaldemok-
rat Halkçı Parti Grubu olarak gerektiğin

de bu konuda gerekli yardımı da sağlaya
biliriz; ama bütün bunlar denenmeden 
daha Parlamentonun çalışma yılının ilk 
gününde hemen bir kısıtlama, bir sınır
lama... Denetimin tıkanması yollarına gi
dilmesi son derece sakıncalıdır ve son de
rece yanlıştır. Bunu özellikle iktidar par
tisi grubunun sayın milletvekillerinin dik
katine sunmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, güne bağlı ol
madan da çalışılır, sürelere bağlı olmadan 
da çalışılır. Parlamentomuz geçmişte bun
ları yapmıştır. Gerekirse yolu yöntemi bu
lunur, çalışmalar yapılır ve yasalar çıka
rılır; ama, Parlamentoyu, falan günü fa
lan saatte ancak şu konuyu görüşür, falan 
günü ancak şu konuyu görüşür gibi, par
ça başına çalışan bir kurum haline getir
meye kimsenin hakkı yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, zaten, kanun 
hükmündeki kararnamelerle, değişik ve 
sayısı her gün artan fonlarla Parlamento
nun işlevleri son derece sınırlanmıştır ve 
şimdi ikinci yasama yılının başında geti
rilen bu öneri ile daha ilk günden Parla
mento, denetim görevini yapamaz hale ge
tirilmeye çalışılıyor. Parlamentoyu, böyle, 
konuşamaz, soru soramaz, güncel konu
ları tartışamaz hale getirmeye kimsenin 
hakkı olmaması gerekir. Özellikle iktidar 
grubu parlamenterlerinin bu konuya ge
rekli özeni göstermelerini özellikle di
liyoruz. 

Bugünkü Danışma Kurulu toplantı
sında bu konuda muhalefet olarak yapıcı 
öneride de bulunduk; yani biz bu konuda 
katı davranmadık: "Gelin, hiç değilse, 
haftada bir günlük çalışma süresinin bir
kaç saatini (iki saatini) sözlü soru önerge
lerine ayıralım, böylece, Yüce Parlamen
to güncel bazı konuları tartışma olanağı
nı bulsun, bu yolu açık tutalım'' dedik, bu 
konuya da yanaşılmadı ve sürekli olarak, 
iktidar partisi, "Ya benim dediğimi yapar
sınız, ya da ben herhangi bir şeyi kabul 
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etmem. Çoğunluğum var, çoğunluğuma 
dayanarak her şeyi yaparım" yolunu iz
lemeye devam ediyor. 

Bu nedenle biz, Parlamentoyu konu
şamaz, tartışamaz hale getirebilecek olan, 
denetim yollarını tıkayan, sözlü soru mü
essesesini tümüyle gündemden çıkaran, 
güncel bazı önemli konuları tartışamaz 
hale getirebilecek olan bu öneriye karşı çı
kacağımızı bildirir, hepinize saygılar su
narım efendim. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Çetin. 

Doğru Yol Partisi Grubundan, sayın 
İsmail Köse; buyurun. 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Şah
sım adına aleyhte söz istiyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Süreniz 10 dakikadır 
Sayın Köse, buyurun. 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime 
başlarken, hepinizi saygı ile selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, Meclisimizin, 
üç gün olan çalışmalarının iki gününün 
kanun tasarı ve tekliflerine, yalnız bir gü
nünün ise soru ve araştırma önergelerine 
ayrılması hususunda getirilen önerinin 
aleyhinde söz almış bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, şu anda eli
mizde bulunan gündemde 6 - 7 adet, ba
zı kanunların ya bir maddesinin değişti
rilmesine ya da bazı kanunlara bir fıkra 
eklenmesine dair teklifleri vardır. Yeni bir 
kanun taklifı yoktur. Milletimizin derdi
ne çare olacak sağlık hizmetlerinin iyileş
tirilmesi konusunda fazla maddeli ne ye
ni bir teklif vardır, ne de ekonomik ve sos
yal bakımdan vatandaşımızın durumunu 
iyileştirecek herhangi bir kanun teklifi var
dır. Zaman almayaca, kısa ve günün mu
ayyen saatinde bitebilecek bu tekliflere 
rağmen Yüce Meclisi iki gün bu mesele
lerle meşgul etemenin yararı yoktur. Gün-
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demde 90' in üzerinde sözlü soru önerge
si ve 20 - 30 civarında araştırma önergesi 
bulunmasına rağmen, kanunlara bu ba
sit bazı maddelerin eklenmesi için iki gü
nün ayrılmasını isteyen, memleketimizin 
ve milletimizi ilgilendiren asıl konularda 
Meclisimizin çalışmasına engel olacak bu 
teklifin yaran olmayacağı kanaatindeyiz. 

Değerli milletvekilleri, milletimiz, 
ekonomik, sosyal ve kültürel yönden fev
kalade sıkıntı içerisindedir. Yüce milleti^ 
miz, seçmiş olduğu milletvekillerinin se
sini bu Meclisten duymak istemektedir. 
Kendisine çare olacak tedbirlerin, kendi
sine yardımcı olacak imkânların getirilme
si için bölgesinden göndemiş olduğu mil
letvekillerinin, kendi meselelerini hiç ol
mazsa bu kürsüden konuşmasını arzu et
mektedir. Bu bakımdan araştırma, soruş
turma önergelerine yer verilmeden, bun
ları, zaman içerisinde aktüalitesini kaybet
tirmek bakımından, çok gerilere bırakma
nın mahzuru vardır. 

Bugün gazete başlıklarına baktığınız
da, vatandaşımız, iktidar partisini ikaz et
memiş; vatandaş, partisine "hayır" de
miştir. Milletimiz, vatandaşımız pahalılı
ğın altında ezilmiş ve daha dün, maale
sef, birçok maddelere zam yapılmıştır. İş
te, milletimiz bu sıkıntılar içindeyken, ve
rilmiş olan araştırma, soruşturma önerge
lerinin cevabını vermeden zamanı başka 
noktalara çekmenin bence manası yoktur. 
Gelin burada, verilen araştırma ve soruş
turma önergelerini görüşelim, konuşalım 
ve azam! süreyi bunlara ayıralım. Eğer ku-
nan teklifleri gelirse, elbette Meclisin ala
cağı kararla diğer günlerdeki çalışma sa
atlerinde düzenleme yapmak suretiyle bu
rada görüşme yapalım. Vatandaşımız bu
nu beklemektedir. 

Bakın gazete başlıklarına : "Enflas
yon aşağı çekilsin." "İşsizliği giderelim." 
"Sağlık sigortası genelleştirilsin." "Mes
ken meselesi halledilsin." "TRT ıslah edil-
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sin." "Ahlakî çöküntüyü önleyecek tedbir
ler alınsın." Basınımızın bugünkü başlık
ları bunlardır. Bu başlıklara mümasil ola
rak da, yine grubu olan partilerimize 
mensup arkadaşlarımızın vermiş olduğu 
araştırma önergeleri vardır. Bu araştırma 
önergelerinin konuşulmasında da fayda 
vardır, çünkü, konuşa konuşa, iktidar par
tisini doğru yola getireceğiz. (DYP sıra
larından alkışlar) Ancak, zaman içerisin
de söylediklerimizin bugün doğruluğunu 
kabul etmiş oluyorsunuz ve Sayın Başba
kanın beş yıl önce, düşürmeyi taahhüt et
miş olduğu enflasyon belasını ancak şu an
da anladığı ortaya çıkmış ve * 'ilk önce enf
lasyonu durduracağız" diye beyanda bu
lunmuştur. 

İşte, doğru yola gelmenizin bir par
ça işaretini görüyoruz. Bu bakımdan, 
araştırma ve soruşturma önergelerinin bu
rada daha çok konuşulması ve irdelenme-
sinde (ayda vardır. Kanun teklif ve tasa
rılarına iki gün tahsis edilmesi adaletsiz
liktir, yanlıştır. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Burası yasama meclisi
dir. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim müdahale et
meyiniz. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Yasa
ma meclisinin çalışma süresi yoktur. Yü
ce Meclisimiz karar almak suretiyle yedi 
gün 24 saat çalışmak üzere kanunları çı
karabilir. 

Sayın milletvekilleri, şu anda elimiz
deki gündemde 5 - 6 tane kanunumuzda 
bir fıkra veya bir ftıadde değişikliğini ön
gören tekliflerden başka kanun teklif ve ta
şanları yoktur. Gelecek günlerde eğer ka
nun taşanları fazla olurise, yine Yüce 
Meclis o konuda bir karara varabilir. 

Bu bakımdan, bir an önce, .yapılan 
bu İhtan nazarı itibare alarak, vatandaşı
mızın bir an önce sıkıntılannı gidermek 
ve milletimizin beklentilerine cevap ver

mek bakımından, buradaki zamanımızı 
araştırma, soruşturma önergelerine ayır
mamızda fayda vardır. 

Şu anda, Kars'taki, Ağrı'daki köylü 
vatandaşımızın, Erzurum'daki veya Do
ğu illerimizdeki vatandaşlarımızın, hele 
soğukların başlayacağı, kış aylarının yak
laştığı bu mevsimde kömürün, odunun to
nunu 150 bin liradan alacak olan vatan
daşımızın hangi para ile odun ve kömü
rünü temin edeceğinin, çoluk çocuğunun 
tahsil ücretini karşılayacağının muhasebe
sini burada yapalım ve onun tedbirlerini 
alalım. 

TRT'ye bir çare bulalım. Bu millî 
müessesemizi muayyen düşünce istikame
tinde yönlendiren zihniyetlere ve bunu el
lerinde tutanlara fırsat vermeyelim. Bu
gün, Türkiye Radyo ve Televizyon Ku
rumu, maalesef milletimizin arzu ve istek
lerine ve millî bünyeye uygun programlar
dan uzaklaşmıştır. 

Basından, TRT'nin kendi bünyesin
deki muayyen daire başkanlıklarına getir
diği ve 1980 yılından önce sıkıyönetim 
mahkemelerince takibata uğratılan Tür
kiye işçi Köylü Partisi mensuplarının, bu 
millî müessesede hangi düşünce istikame
tinde program yapacağını da takip edi
yorsunuz. 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Baş
kan, sadede gelsin. 

ADNAN YILDIZ (İstanbul) — Siz 
onlarla işbirliği yapıyorsunuz... 

BAŞKAN — Efendim, lütfen... 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Bu 

bakımdan, TRT meselesini gündeme ge
tirelim, TRT hakkında konuşalım; 
TRT'de milletimizin, memleketimizin 
meselelerini tartışalım. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — İki defa geldi. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Va
tandaşımız, TRT'den nasıl bir program 
istiyor, hangi ahlak ve millî değerleri* han-
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gi inanç ve düşünceleri istikametinde 
programlar istiyor, onun tartışmalannı ya
palım, zamanımızı bunlara ayıralım ve 
ondan sonra da gereği ne ise onu yapalım. 

Değerli milletvekilleri, yapılan bu 
teklif, milletimizin temsilcisi olan Yüce 
Meclisimizin çalışmalarını asıl kendi me
selelerinden uzaklaştırıp, kanun teklif ve 
tasanlannın olmamasına rağmen, zama
nımızı boş yere öldürmekten başka bir im
kân getirmeyecektir. Bu bakımdan, tekli
fin aleyhindeyiz. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 
efendim. 

ABDÜLKADİR AKSU (Diyarba
kır) — Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Lehte mi efendim? 
ABDÜLKADİR AKSU (Diyarba

kır) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

(ANAP sıralarından alkışlar) 
ABDÜLKADİR AKSU (Diyarba

kır) — Sayın Başkan, sayın milletveklle-
ri; Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu 
yasama yılında, salı günleri denetim ko-
nulannın, çarşamba ve perşembe günleri 
de kanun tasan ve tekliflerinin görüşülme
si hususunda Anavatan Partisinin, Gru
bumuzun önerisi hakkında görüşlerimi 
ifade etmek üzere huzurlannızdayım. Bu 
vesileyle, yeni yasama yılının milletimize 
hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, 
değerli milletvekili arkadaşlanma başan-
lı çalışmalar dilerim. (ANAP sıralanndan 
alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, huzurunuza ge
tirilen bu teklif, Yüce Meclisin geçen ya
sama yılındaki çalışma usulünün bu sene 
de aynen tatbik edilmesini sağlamaya yö
neliktir; ne arkadaşımızın biraz önce bu
radan ifade ettikleri gibi denetleme yolla-
nnı tıkama kastı vardır, ne de başka bir 
amaç taşımaktadır. 
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Eğer müsaade ederseniz, amacımızın 
bu olmadığı ve gündemimizin de gerçek
ten yoğun olduğuna dair izahatıma geç
meden önce, geçen yılkı çalışmalar hak
kında bazı rakamlar arz etmek istiyorum. 
Bu da, geçen yıl Meclisin gerek yasama, 
gerekse denetleme bakımından nasıl den
geli bir çalışma yapmış olduğunu ifade 
edecektir. 

Değerli arkadaşlanm, geçen yasama 
yılında Yüce Meclis'e, sevk edilen kanun 
tasanlanndan 49'u kanunlaştınlmış, 3'ü 
Hükümete geri verilmiş, bir adedi ise red
dedilmiştir. Halen 7 tasarı gündemdedir. 
Aynca 44 kanun tasansı da komisyonlar
da bulunmaktadır. 

Yine, geçen yıl Meclise sevk edilen 
kanun hükmünde kararnamelerden 3'ü 
kanunlaşmış, biri geri alınmış, 3 adedi ise 
gündemde bulunmaktadır. 

Kanun tekliflerinden 16'sınm 12'si 
kanun haline getirilmiş, biri teklif sahip
lerince geri alınmış, 4 adedi de gündem
dedir. Aynca, 61 adet kanun teklifi komes-
yonlarda bulunmaktadır. Böylece, Yüce 
Meclis bu çalışma usulüyle toplam 66 adet 
kanun çıkarmıştır. Kanunların dışında 5 
adet de Türkiye Büyük Millet Meclisi ka
ran alınmıştır. 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Hatay) — Olur mu, aşağıya in
miş mi? Komisyonlarda çoğunluk sende. 

ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) 
— Sayın milletvekilleri, Yüce Meclis ge
çen yasama yılında denetim faaliyetlerin
de de yoğun bir çalışma göstermiştir. Ge
çen dönem 110 adet sözlü soru önergesi ve
rilmiş, bunlardan 12'si cevaplandınlmış, 
4'ü geri alınmış, 1 adedi soru sahibine ia
de edilmiş, 3 adedi, önerge sahiplerinin is
teği üzerine yazılı soruya çevrilmiştir. 88 
adedi ise, gündemde olup, 2 adedi de gün
deme girecektir. 

Öte yandan, geçen yasama yılında, 
verilen 230 adet yazılı soru önergesinden 
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149'u cevaplandırılmış, 18 adedi süresi 
içinde cevaplandırılmadığından sözlü so
ruya çevrilmiş, 63 adedi ise işlem gör
mektedir. 

Genel görüşme konusunda verilen 5 
önergeden 3 adedi görüşülmüş, 2'si ise 
gündemde bulunmaktadır. 

29 adet Meclis araştırması önergesi 
verilmiş. Bunlardan 16 adedi görüşülmüş. 
Ülkemizin sahip olduğu çevre değerleri
ni korumak ve mevcut çevre sorunlarını 
gidermek için gerekli tedbirleri tespit et
mek ve bir çevre politikası oluşturmaya 
ilişkin Meclis araştırması önergesi kabul 
edilmiştir. 13 Meclis araştırması önergesi 
de gündemde bulunmaktadır. 

Geçen yıl 2 adet gensoru önergesi ve
rilmiş. 2'si de görüşülerek reddedilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda orta
ya koyduğum tablo Yüce Meclisin gerek 
görev ve yetkilerini, gerekse bilgi edinme 
ve denetim yollarını kullanması konusun
da yoğun bir çalışma temposunu ortaya 
koymaktadır. Bu çalışma usulünün, ne 
Meclisin görev ve yetkilerini ne de dene
tim yollarını engellediği söylenebilir. 

Yüce Meclisin asıl fonksiyonu, bilin
diği gibi, yasama görevini ifa etmektir. Ni
tekim, Meclisin çalışma takvimini mün
hasıran "Yasama yılı" diye adlandırmak 
bu anlayışın bir tezahürüdür. Bu bakım
dan, Meclisin görev ve yetkilerinin kulla
nılmasında ağırlıklı olarak dikkate alınma
sı gereken, yasamaya ilişkin faaliyetlerdir. 
Şüphesiz, Yüce Meclisin, denetim yolla
rım kullanması da bu çerçeve içinde de
ğerlendirilmelidir. Yasama faaliyetlerinin 
ifa edilmesine engel teşkil edecek şekilde 
denetim müessesesinin kullanılması tasvip 
edilemez, ancak, Yüce Meclisin denetim 
görevinden vazgeçmesinin de düşünülmesi 
mümkün değildir. 

Şu halde, Meclisin görev ve yetkile
rini kullanmasında uygulanacak çalışma 
usulünün, bu özellikler dikkate alınarak 
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tespitinde büyük fayda bulunmaktadır. Bu 
münasebetle, Meclisin, üç çalışma günün
den ikisini yasama faaliyetlerine ayırma
sı, bir gününde de denetim faaliyetlerini 
icra etmesi, görev ve yetkilerin ruhuna ve 
hakkaniyete uygundur. Böyle bir çalışma 
düzeni, gerek yasama gerekse denetleme 
faaliyetlerinin gerektiği şekilde ifa edilme
sini sağlayabilecektir. Bu önerilen çalışma 
usulü aynı zamanda da fonksiyonel ol
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, Yüce Meclisin 
görev ve yetkilerini kullanmada Meclisin 
çalışma usulünün önemi kadar, görev ve 
yetkilerin Meclis içtüzüğü çerçevesi için
de kullanılmasının da önemi vardır. Bil
hassa, denetim yolları kullanılırken, İçtü
zük hükümlerinin, ruhuna uygun olarak 
kullanılması esastır. Bilgi edinme ve de
netim yollarının kullanılmasında, başka 
bir yerden kolayca öğrenilebilecek ya da 
sadece istişare sağlayacak konuların orta
ya atılması, denetim faaliyeti icrasını en
gelleyebilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Yüce Meclisin 
görev ve yetkilerini kullanırken, bunların 
gerek iktidar gerekse muhalefet için bir 
bütün olduğu dikkate alınmalıdır. Yasama 
görevini sadece iktidara münhasır kılmak 
veya denetim yollarının kullanılmasını sa
dece muhalefetin görevi addetmek doğru 
değildir. Bu görev ve yetkiler bir bütün
dür. Ne Anayasada, ne de Meclis İçtüzü
ğünde böyle bir görev ve yetki ayırımı söz-
konusu değildir. Gerek yasama faaliyetleri, 
gerekse bilgi edinme ve denetim faaliyet
leri itibariyle yetkili ve sorumlu olan, bir 
bütün olarak Yüce Meclistir. Bu görev ve 
yetkiler bütün milletvekillerine aittir. Eğer, 
bir Meclisin asıl fonksiyonunu toplumun 
ihtiyaç duyduğu konulan çözümlemek, ül
ke meselelerini demokratik anlayış ve ku
rallar çerçevesinde tartışarak, görüşerek 
olumlu neticelere ulaştırmak ise, muhale
fetin denetim yollarını kullanmayı sadece 
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kendine görev addetmesi, asıl vazifesini 
yeterince ifa edememek şeklinde değerlen
dirilebilir. 

Muhalefetin denetim hakkını sadece 
belirli yollara inhisar ettirmesi de, genel 
bir denetim görevinin yeterince ifa edil
mediğini ortaya koyar. Zira, Meclis, ya
sama görevini icra ederken de bu faaliyetle 
ilgili olarak denetim görevini kullanmak
ta ve yasama faaliyetlerini görüşerek, tar
tışarak, eleştirerek ifa etmektedir. 

Öte yandan, bütçe görüşmelerinin en 
ekin bir denetim vasıtası olduğu hepimi
zin malumudur. Şu halde, Meclis, yasa
ma faaliyetleri sırasında da denetim yapa
bilmektedir. Önemli olan, denetim hak
kının gerektiği yerlerde ve nitelikli bir şe
kilde kulianılabilmesidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
Meclisin çalışma usulüne dair getirilen 
öneri, gerek yasama faaliyetleri, gerekse 
denetim mekanizmalarının kullanılması 

1, — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu 
Gelirleri Kanununun Bir Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/116) (S. Sa-
ym : 71) (1) 

BAŞKAN — Birinci sıradaki, Tür
kiye Radyo - Televizyon Kurumu Gelir
leri Kanununun Bir Maddesinin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
porunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunuyorum : Rapo
run okunmasını kabul edenler... Etmeyen
ler... Raporun okunmaması kabul edil-

bakımmdan, Anayasanın ve Meclis İçtü
züğünün Meclise verdiği görev ve yetki
lerin ruhuna, hakkaniyet ilkelerine uygun
dur ve fonksiyoneldir. Böyle bir çalışma 
usulünün kabulü, iktidarıyla, muhalefetiy
le, tümüyle Yüce Meclise ait olan görev 
ve yetkilerin daha fonksiyonel ve daha et
kili şekilde kullanılmasını sağlayabilecek
tir. Bu bakımdan, önerinin desteklenme
si, Meclis faaliyetleri bakımından yerin
de olacaktır. 

Hepinize en derin saygılarımı arz 
ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Aksu. 

Öneriyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Öneri kabul 
edilmiştir. 

Alınan karar gereğince, gündemin 
"Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyon
lardan Gelen Diğer İşler" bölümüne ge
çiyoruz. 

mistir. 
Tümü üzerinde söz isteyen var mı 

efendim? 
VEFA TANIR (Konya) — Grup adı

na, İbrahim Demir konuşacak efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Demir. 

(DYP sıralarından alkışlar) 
Sayın Demir süreniz 20 dakikadır. 

DYP GRUBU ADINA İBRAHİM 
DEMİR (Antalya) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 3093 sayılı Türkiye 
Radyo - Televizyon Kurumu Gelirleri Ka
nunun Geçici 1 inci Maddesini Değişti
ren Kanun Hükmünde Kararname ile il
gili olarak Doğru Yol Partisinin görüşle
rini arz etmek üzere huzurlarınızdayım. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

(1) 71 S, Saydı basmayazı tutanağa eklidir. 
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Bu vesileyle, şahsım ve grubum adına he
pinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
1982 Anayasasının getirdiği düzenleme 
içerisinde, Hükümet, kanun hükmünde 
kararnameler yoluyla Meclise ait yasama 
yetkilerini geniş ölçüde kullanmaktadır. 
Bize göre, 1982 Anayasasının 91 inci mad
desinin tanıdığı bu yetki, bu hak, Hükü
met tarafından kötüye kullanılmaktadır. 
Kanun hükmünde kararname adı altında 
çıkarılan, yayınlanan ve yürütülen birçok 
düzenleme, aslında aile meclisi kararları 
niteliğindedir ve hangi aileye ait kararlar 
olduğu da Yüce Meclisin ve Büyük Türk 
Milletinin malumudur. (DYP sıralarından 
alkışlar) J 

Bu kanun hükmünde kararnamelerin 
tabi olduğu bir prosedür vardır. Bu pro- ' 
sedüre göre, kanun hükmünde kararna
meler hükümet tarafından hazırlanır, ya
yımlanır, yürürlüğe konulur ve yayımlan
dıkları gün -Anayasamızın düzenlemesi
ne göre- Yüce Meclise sunulurlar. Bu şe
kilde yürürlüğe konulmuş ve Yüce Mec
lise sunulmuş çok sayıda kanun hükmün
de kararname vardır; bunların sayısı, bi
zim tespitlerimize göre, 180 kadardır, an
cak bunlardan çok büyük bir kısmı, Ana
yasamızın getirdiği bağlayıcı düzenleme
ye rağmen, Anayasamızda yer alan amir 
hükme rağmen, her nedense, ilgili ihtisas 
komisyonları ve Yüce Meclis tarafından 
şimdiye kadar görüşülmemiştir. Hükümet, 
bu prosedürü işletmemekte, kanun hük
mündeki kararnamelerin, Meclisin görü
şünden geçmesi, Meclis tarafından onay
lanması vecibesini engellemektedir. Hal
buki, Anayasamızın 91 inci maddesinde 
yer alan düzenlemeye göre, kanun hük
münde kararnamelerin yayımlandıkları 
gün Meclise sunulması, bu gerçekleşmezse 
bu kararnamelerin aynı gün yürürlükten 
kalkması gibi bir hüküm getirilmiştir. 
Anayasamızın ilgili maddesinin gerekçe

si, bununla ilgili Meclis görüşmeleri ve za
bıtları dikkate alındığında, bunun bir se
bebi olduğu görülecektir. O sebep de ga
yet açıktır, bu kararnamelerin bir an ön
ce Yüce Meclisin iradesinden geçmesi tas
vibinden geçmesi veyahutta Yüce Meclis 

.tarafından reddedilmesi, yani Meclise ait 
yasama yetkisinin, yine Meclis tarafından 
bir an önce kullanılmış olmasıdır. Halbu
ki, Hükümetin yaptığı, bu düzenlemeyi is
tismardır. Hükümet bu kararnameleri ko
misyonlarda veya Genel Kurul önünde 
bekletmekle, Anayasamızın 91 inci mad
desinde yer alan, bu hakkı kötüye kullan
mış olmaktadır.Anayasamızm 91 inci 
maddesi, kanun hükmünde kararnameler
le ilgili olarak, "...öncelikle ve ivedilikle 
görüşülür" diyor; ama, dediğim gibi, 5 
yıldır komisyonlarda ve Genel Kurul 
önünde, ivedilik ve öncelikle görüşülme
yi bekleyen 20Ö'e yakın kanun hükmün
de kararname vardır. 

Bu arada, bu kanun hükmünde ka
rarnamelerin bazıları, tatbik kabiliyetini 
kaybetmiş kararnamelerdir ve nitekim bu
gün burada gündemimizi meşgul eden ka
nun hükmünde kararname de bu nitelik
tedir. Bu kararnameler, ya bir defa veya
hut da belli bir süre içerisinde tatbik edil
mişler ve artık kadük olmuşlardır. Bizim 
tespitlerimize göre, Yüce Meclisin onayı
nı bekleyen kararnameler arasında 30 ka
dar kanun hükmünde kararname bu özel
liktedir. Pratik bir sonucu olmayan bu tür 
kanun hükmünde kararnamelerle Yüce 
Meclisin zamanını almak, Yüce Meclisi 
bu tür kararnamelerle meşgul etmek biz
ce yanlıştır. O bakımdan, böyle, tatbik 
edilmiş ve artık tatbik kabiliyetini kaybet
miş kanun hükmünde kararnameler için 
biz ayrı bir onay prosedürü getirilmesi, 
bunların toplu halde onaya tabi tutulma
sı ve topyekûn görüşülüp kabul edilmesi 
yoluna gidilmesi görüşündeyiz. 
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Sayın Başkan, saym milletvekilleri, 
bu arada, görüşmekte olduğumuz kanun 
hükmündeki kararname, biraz evvel de 
belirttiğim gibi, 3093 saydı Türkiye Rad
yo - Televizyon Kurumu Gelirleri Kanu
nu ile ilgilidir. Bu münasebetle şunu ifa
de etmek isterim ki, Türkiye Radyo - Te
levizyon Kurumu, demokratik rejimin en 
önemli müesseselerinden birisidir. Reji
min sağlıklı işleyebilmesi için, bu kuru
mun bağımsız bir yönetime sahip olarak 
tarafsız yayıncılık esasına göre kurumlaş
ması ve işlemesi gerekir. Kaldı ki, Türki
ye Radyo - Televizyon Kurumu gibi, reji
min işleyişiyle, kaderiyle, geleceğiyle ilgi
li bir müesseseyi sistemin bütünü içerisin
de layık olduğu yere Türkiye henüz otur
tabilmiş değildir. 

Bilindiği gibi, 1961 Anayasasının ge
tirdiği anlayış içerisinde, Türkiye Radyo 
- Televizyon Kurumu, devlet içinde dev
let niteliği taşıyan, devletin menfaatleri
ne ve toplumun çıkarlarına ters düşebilen 
bir müessese idi. 1982 Anayasası, hazır
lanırken, 1961 Anayasasının man^alitesi-
ne tepki olarak, bu kurumu hükümetin 
oyuncağı haline getirmiştir. Böylece me
sele bir ekstremden başka bir ekstreme çe
kilmiştin Bugün, Türkiye Radyo - Tele
vizyon Kurumu, tarafsız bir yönetim ve 
objektif, hükümetin etkisinden uzak ya
yıncılık uygulamalarından oldukça uzak 
bulunmaktadır. Bunu, her gün yaşadığı
mız, içinde bulunduğumuz siyasî gelişme
lerle ve toplum yapısındaki değişmelerle 
ilgili TRT'n in haberlerinden, haber prog
ramları ve diğer programlarında açık ve 
seçik bir şekilde görmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, eğer Türkiye 
Radyo - Televizyon Kurumunu sağlıklı iş
leyen bir müessese haline getiremezsek, 
demokratik parlamenter rejimi işletmemiz 
oldukça zor olacaktır. Biz, Yüce Meclisin 
bu T R T konusuna el atması, bu konuyu 
araştırması, tartışması ve ülkenin şartları 
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ve ihtiyaçlarını dikkate alarak yeni ve sağ
lıklı bir çözüme kavuşturması gerektiği gö
rüşündeyiz. 

Ayrıca, Türkiye Radyo - Televizyon 
Kurumunun bünyesinde bugün cereyan 
etmekte olan olaylar da, Vüce Meclisin ve 
siyasî partilerimizin takip etmesi gereken 
gelişmelerdir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
biraz evvel de söylediğim gibi, Yüce Mec
lisin gündemini meşgul etmekte olan ve 
1985 yılı içerisinde süreli olarak tatbik 
edilmiş ve artık kadük olmuş bir kararna
meyle ilgili olarak, Doğru Yol Partisinin 
iki konuya ilişkin görüşlerini sizlere arz et
tim. Bunlardan birisi, bu kanun hükmün
de kararnamelerin Anayasamızın öngör
düğü şartlara, yeti-i kanununun getirdiği 
sınırlamalara uygun olarak kullanılmadı
ğından ibarettir. Diğeri de, rejimin sağlıklı 
işleyebilmesi kesintisiz işleyebilmesi ve de
mokrasinin toplumumuza düzenli bir şe
kilde yerleşebilmesi için Türkiye Radyo -
Televizyon Kurumunu, rejimin bütünü 
içerisinde layık olduğu yere, olması gere
ken yere yerleştirmek zorunda olduğumuz 
konusuyla ilgilidir. 

Bunları arz ederek, Yüce Meclisi say
gıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Demir. 

SHP Grubu adına, Sayın Güneş 
Gürseler; buyurun efendim.(SHP sırala
rından alkışlar) 

Sayın Gürseler, süreniz 20 dakikadır 
efendim. 

SHP GPvUBU ADINA G Ü N E Ş 
G Ü R S E L E R (Tekirdağ) — Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin değerli üyeleri, he
pinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sözkonusu yasa tasarısı hakkında ko
nuşurken, öncelikle, biraz önce Doğru Yol 
Partisi Grubu adına konuşan arkadaşımı
zın kanun hükmünde kararnameler konu-
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sunda Hükümetin yaptığı uygulamalara 
getirdiği eleştirileri ben de tekrarlamak ve 
bir ölçüde genişletmek istiyorum. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu 
ile ilgili tek madde olarak getirilen bu ya
sa tasarısında, aslında Türkiye Radyo -
Televizyon Kurumunun işleyişinden olan 
şikâyetlerimizi de dile getirmemiz gerekir. 
Bunu çeşitli yerlerde, çeşitli zamanlarda 
yapıyoruz ve "Türkiye Radyo - Televiz
yon Kurumu Hükümetin elinde, kendi is
teği doğrultusunda kullandığı, İcraatın 
içinden Programını sadece o programla 
sınırlı olarak değil, TRT'nin bütün yayın
larında gündeme getirdiği bir kurum ola
rak değerlendirmiştir Hükümet" diyoruz 
ve buna katılmadığımızı, bunun Anayasa 
karşısında uygun bir davranış olmadığını 
söylüyoruz; ama gün gelir, devran döne, 
TRT tam özerk, çağdaş yayın kunumla-
rına yaraşır bir kurum olur. Bunu inşal
lah bizler sağlarız. 

Ben bu tasarı üzerinde konuşurken, 
daha geniş olarak, kanun hükmündeki ka
rarnamelerin hukukî yapısından bahset
mek ve bugün içinde bulunduğumuz ana
yasal sorunu dile getirmek istiyorum. Ger
çi, bizim burada hukukî yönden söyledik
lerimiz, sadece hukuku düşünerek yaptı
ğımız eleştiriler de dinlenmiyor ve sayısal 
çoğunluk nedeniyle, bizim söylediklerimi
zin aksine kararlar veriliyor; ama yanlış 
olduğu da çok kısa bir zaman sonra orta
ya çıkıyor. Örneğin, olağanüstü toplantı
da, 2972 sayılı mahallî idarelerle ilgili se
çim yasasında yapılan değişiklikler ve bu
na, halkoylamasında Anayasa değişikliği 
kabul edilecek varsayımından hareket edi
lerek 13 Kasımdaki seçim için eklenen ge
çici maddeler bir hayal ürünüydü. Bun
ları bu kürsüden söylemiştik ve "13 Ka
sımda seçim olacak diye bunu yapıyorsu
nuz, ama halkoylamasından hayır çıkar
sa, bu geçici maddeler ne olacak?" demiş
tik. Şimdi, seçim marta kaldı, ama siyasî 

partiler iki gün içinde önseçimi nasıl ya
pacaklarını, nerelerde önseçim yapacak
larını Yüksek Seçim Kuruluna bildirmek 
zorunda kaldılar. Bu, hiçbir yasa yapma 
tekniğiyle bağdaşmayan bir olaydı ve "Ba
ri bu geçici maddelerin altına, yürürlük
ten kalkma tarihini de koyalım" demiştik. 
Şimdi, seçim martta; ama siyasî partiler 
iki gün içinde, marttaki seçim hakkında 
Yüksek Seçim Kuruluna bildirimde bu
lundular; fakat biz bu konuyu da, düzel
tilmesi isteğiyle Yüce Meclisin gündemi
ne getireceğiz. 

Şunları söylemek istiyorum : Anaya
samız, yasama, yürütme ve yargı erkini 
ayırmış durumda ve yürütmenin bir özel
liği var. 1961 Anayasasında, yürütme sa
dece bir görev olarak düzenlenmişti. 1982 
Anayasasında, 8 inci maddenin başlığın
da da var; "Yürütme yetkisi ve görevi" 
deniyor. Yani, yürütme, yasama ve yargı 
erki seviyesinde yetkilendirildi. Tabiî bu 
yetkilendirme, 12 Eylül öncesindeki ihti
yaçlardan da bir ölçüde doğdu; parlamen
ter hükümet, kuvvetli hükümet ihtiyaçla
rından da doğdu, 12 Eylül anlayışından da 
kaynaklandı ve hükümet yetkilendirildi. 
Yetkili hükümetin en somut aracı, kanun 
hükmündeki kararnameler oldu. Kanun 
hükmündeki kararnamelerle, hükümete, 
yani yürütme organına belirli işleri daha 
kolay, daha çabuk yapma yetkisi verildi. 
Bunlar hangi işlerdi, her iş miydi?.. De
ğil. Hız ve enerji isteyen ve çoğu zaman 
gizlilik isteyen kural düzenlemelerini, ya
ni Meclisin normal işleyişi içerisinde, ge
cikmesinde sakınca olan kural düzenleme
lerini, hükümet yapsın denmişti; ama, bu, 
hükümetin, (yani yürütmenin) yasamanın 
üstüne geçsin anlamındadeğildi. Yasama
nın yetkisi hiçbir zaman yürütmeye dev
redilemez; ama, günümüzde, olağanüstü 
yöntem olarak kullanılması gereken kanun 
hükmündeki kararnameler olağanlaştırıl-
mıştır. Her işte kanun hükmünde karar-
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nameler kullanılmaktadır ve bu iş o kadar 
ileri götürülmüştür ki, anayasal düzenle
mede olan yargıç ve savcıların özlük hak
ları, anayasa teminatında olan bu haklar 
dahi, kanun hükmünde kararnamelerle 
düzenlenebilir hale gelmiştir. Yani, yasa
ma erkinin temel görevine el uzatılmış, 
yürütme tarafından kural konulmuş hale 
gelmiştir. Yasama yetkisini, bu kadar çok 
kanun hükmünde kararname çıkararak, 
hükümet (yani yürütme) üzerine almıştır. 
Oysa, yürütmeye verilen bu yetkiyle, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin yasama yet
kisi yürütmeye devredilmemiştir. Yasama 
organı bu devri yaparken, hem işin önce
sinde hem de sonrasında denetimini yap
maktadır. Yasama organının işin öncesin
de yaptığı denetim nedir? Kanun hük
münde kararnameyle ilgili olarak bir yet
ki yasası çıkarılmaktadır; o yetki yasası 
çerçevesi içinde, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, verdiği, devrettiği yetkinin ama
cını, kapsamını, ilkelerini ve kullanma sü
resini belirlemekte; yani, devrettiği yetki
nin sınırlarını çizmektedir. Kanun hük
münde kararnameyi yürürlüğe girmesin
den sonra da incelemekte ve karara bağ
lamaktadır. inceleme yetkisi, karara bağ
lama yetkisi Türkiye Büyük Millet Mec-
lisindedir. 

Bu yetkinin içinde neler vardır? Ona
ma vardır. Türkiye Büyük Millet Mecli
si, kanun hükmündeki kararnameyi ya ay
nen onayabilir ya değiştirerek onayabilir 
ya da reddedebilir. Yani, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, yetki yasasıyla, hem önce
sinde hem de sonrasında, bu işi görüşür
ken, üstün organ olduğunu, yasama yet
kisinin kendisinde olduğunu belirtmiştir; 
devrettiği yetki, yasama yetkisi değildir. 

Kanun hükmündeki kararnameyi 
düzenleyen Anayasanın 91 inci maddesi
nin bir bölümünde, kanun hükmündeki 
kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde nasıl görüşüleceği de belirtili-
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yor; izin verirseniz, ilgili bölümü okumak 
istiyorum : 

"Kanun hükmünde kararnameler, 
Resmî Gazetede yayımlandıkları gün yü
rürlüğe girerler. Ancak, kararnamede yü
rürlük tarihi olarak daha sonraki bir ta
rih de gösterilebilir. 

Kararnameler, Resmî Gazetede ya
yımlandıkları gün Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulur. 

Yetki kanunları ve bunlara dayanan 
kanun hükmünde kararnameler, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi komisyonları ve Ge
nel Kurulunda öncelikle ve ivedilikle gö
rüşülür. 

Yayımlandıkları gün Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulmayan kararname
ler bu tarihte, Türkiye Büyük Millet Mec
lisince reddedilen kararnameler bu kara
rın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte, 
yürürlükten kalkar. Değiştirilerek kabul 
edilen kararnamelerin değiştirilmiş hü
kümleri, bu değişikliklerin Resmî Gaze
tede yayımlandığı gün yürürlüğe girer." 

Yani, kanun hükmündeki kararname, 
Resmî Gazetede yayımlandığı gün Türk
iye Büyük Millet Meclisine sunulacaktır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunul
duktan sonra, normal bir yasa tasarısın
dan farklı olarak ivedilikle görüşülecektir. 
Yani, bir kanun hükmünde kararname 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde onanın-
ca yasa olmaktadır; ancak, daha önce, 
onamaya kadar bu bir idarî işlemdir. Ya
ni, bu idarî işlemin yasaya dönüşmesi için 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin açık ira
desi gerekir. 

Özellikle şimdi görüştüğümüz ve 
bundan önce görüştüklerimiz ve bundan 
sonra da görüşeceğimiz bu kanun hük
mündeki kararnamelerle ilgili olarak or
tada anayasal bir sorun vardır. Dikkatinizi 
çekerek üzerinde durmak istediğim husus 
budur. Gerçi, çoğu arkadaşımızı pek ilgi
lendirmiyor gözüküyor ama... 
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Bu kanun hükmündeki kararname, 
28 Haziran 1985 tarih ve 18795 sayılı Res
mî Gazetede yayımlanmış ve aynı tarihte 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunul
muş. Şimdi, dikkatinizi çekiyorum : Bu ta
rih geçen dönemin tarihidir. Yani, Türki
ye Büyük Millet Meclisi 29 Kasım 1987'de 
yenilenmişin Bu, geçen dönem sunulan 
bir kanun hükmünde kararnamedir, bir 
tasan ve tekliften farkı olmadığı için ka-
düktür. 

Bununla birlikte, geçen dönem par
lamentoya getirilen bütün kanun hük
mündeki kararameler bu anayasal sorun
la karşı karşıyadır ve içtüzüğün 78 inci 
maddesinde belirtildiği gibi, "Bir yasama 
döneminde sonuşlandınlmamış olan ka
nun tasarı ve teklifleri hükümsüz sayılır" 
hükmü, bu kanun hükmündeki kararna
melerin anayasal dayanağını ortadan kal
dırmıştır. 

Burada, Türkiye Radyo - Televizyon 
Kurumunun bandrol işlemiyle İlgili tek 
maddelik bir kararnamesi vardır ve bu o 
kadar önemli değildir diyebilirsiniz; ama 
bundan çok daha önemli olan kanun hük
mündeki kararnameler de aynı anayasal 
soruna ve aynı anayasal sıkıntıya rağmen 
bu Meclisten geçmiştir. Bu konuyu Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin dik
katine bir kez daha sunmak istiyorum. 
Bundan sonra görüşülecek olan kanun 
hükmündeki kararnamelerin de aynı so
run ile karşı karşıya olduğu gayet açıktır 
ve bunun da düzeltilmesi için, içtüzükle, 
Anayasayla ilgili kuralların hep birlikte 
tartışılması ve buna bir çözüm bulunma
sı gerekir. 

Kanun hükmündeki kararnamelerle 
devletin ve hükümetin işlem yapması biz
ce uygun değildir; çünkü, ortada anaya
sal bir sorun vardır. Biliyorsunuz, KİT ' 
lerin hukukî varlığını düzenleyen 233 sa
yılı Kanun Hükmündeki Kararnameden 
tutun da, biraz önce söylediğim yargıç ve 
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savcıların özlük işlerini düzenleyen kanun 
hükmündeki karanameye kadar, devletin 
temel işleyişinde etkin olan bir sürü ka
nun hükmünde kararname vardır ve bun
ların hepsi geçen dönem Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulmuştur; ama İçtü
zük karşısında hükümsüz kalmışlardır. 
Bunları da Yüce Meclisin değerlendirmesi 
gerekin 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin değerli üyeleri; sizlere bun
ları söyledikten sonra sözlerime başlarken 
ifade ettiğim gibi, Türkiye Radyo - Tele
vizyon Kurumunun yanlışlıklarını ve ek
sikliklerini de bu Yüce Meclisin daha ay
rıntılı bir şekilde, daha geniş bir araştır
ma ile değerlendirilmesi gerektiğine inan
cımı bir kere daha söylemek istiyorum, 
çünkü, Türkiye Radyo - Televizyon Ku
rumu Hükümetin bu kadar denetiminde 
olması gereken bir kurum değildir. Ana
yasal sorumlulukları ve anayasal görevle
ri vardır. Örneğin, bugün Sayın Başbaka
nın İtalya'ya yaptığı seyahatin çok önem
li işadamlarıyla görüşme niteliğinde bir 
toplantı olduğunu haberlerin en başında, 
o işadamlarının önemini ve etkinliğini 
vurgulayarak yapmanın bir anlamı oldu
ğu kanısında değilim. Sayın Başbakanın 
İtalya'ziyareti, evet, yapılmaktadır, yarar 
vardır yoktur, ayrı; ama, oradaki işadam
larının değerini, birinci haberin ilk cüm
lesinde Türkiye kamuoyuna vurgulayarak 
belirtmenin de, habercilik anlayışıyla ve 
tarafsızlıkla bir ilgisi olduğu kanısında da 
değilim. 

Bu düşüncelerle, hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür eder im 
efendim. 

Şahsı adına, Sayın Ömer Çiftçi?.. 
Yok. 

Tümü üzerinde başka «öz isteyen var 
mı efendim?.. Yok. 
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Tasarının tümü üzerinde görüşmeler 
tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir... 

1 inci maddeyi okutuyorum efendim: 

Türk iye Radyo - Televizyon Gelirleri 
K a n u n u n u n Bir Maddesinin Değiştiril
mesi H a k k ı n d a 28.6.1985 Tarih ve 
2^8 Sayılı K a n u n H ü k m ü n d e Kararna
menin Kabu lüne Dai r K a n u n Tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Radyo - Te
levizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 
geçici 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Geçici Madde 5. — Geçici 1 inci 
maddedeki ücretler 30.9.1985 tarihine ka
dar Ödenir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Geçici maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE — 2.2.1984,tarihli 

ve 2977 sayılı Kanun ile bu Kanunu De
ğiştiren; 30.5.1985 tarihli ve 3207 sayılı 
Kanun ile 3.6.1986 tarihli ve 3296 sayılı 
kanunlarla verilen Kanun Hükmünde Ka
rarname çıkarma yetkisi bu kanunlarla ve
rilen süre bitimine kadar geçerlidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde veril
miş bir önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 71 sıra sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Geçici 
Maddesinin tasan metninden çıkarılma
sını ars-, ve teklif ederim. 

Kurtçebe Alptemoçin 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

Gerekçe : 
Anayasanın 91 inci maddesinin dör

düncü fıkrası gereği olarak komisyonda 

eklenen bu geçici madde ile 3296 sayılı 
Yetki Kanununun süresi 8 Ağustos 1988 
tarihinde sona erdiğinden gerek ve ihtiyaç 
kalmamıştır. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon 
katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE K O M İ S Y O N U 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Katılamıyor; ekseriyeti 
yok. 

Hükümet?.. 
MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 

A H M E T KURTÇEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Samsun) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmiştir; geçici madde me
tinden çıkarılmıştır. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
M A D D E 3. — Bu Kanun hükümle

rini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ta
san kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 

2. — Devlet Memurları ile Diğer Kamu 
Görevlilerinin Aylıklarının Ödeme Zamanının De
ğiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararna
me ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/144) 
(S. Sayısı : 72) (1) 

(1) 72 S. Sayıh Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — 2 nci sıradaki, Devlet 
Memurları ile Diğer Kamu Görevlilerinin 
Aylıklarının Ödeme Zamanının Değişti
rilmesine Dair Kanun Hükmünde Karar
namenin Kabulüne Dair Kanun Tasarı
sının görüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini al
mışlardır. 

Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunuyorum : Rapo
run okunmasını kabul edenler... Kabul et
meyenler... Raporun okunmaması kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde, DYP Gru
bu adına, ibrahim Demir söz istemişler
dir, buyurun. ^ 

DYP GRUBU ADINA İBRAHİM 
DEMİR (Antalya) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Devlet Memurları İle 
Diğer Kamu Görevlilerinin Aylıklarının 
Ödeme Zamanının Değiştirilmesine Da
ir Kanun Hükmünde Kararname ve bu 
konuya ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu 
raporu üzerine Doğru Yol Partisi Grubu
nun görüşlerini arz etmek üzere huzurla
rınızdayım. Bu vesileyle grubuma ve şah
sıma ait saygılarımı tekrarlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
memur maaşlarının ay ortasına alınması, 
tahsilat ve tediye işlemlerinin zamana yay
gınlaştırılması açısından önem taşımakta
dır. Gerçekten, görüşmekte olduğumuz 
kanun hükmünde karanamenin gerekçe
sinde de belirtildiği gibi, devlet gelirleri 
belirli aralıklarla tahsil edilmekte, buna 
karşılık -başta personel harcamaları olmak 
üzere- devlet giderleri düzenlilik arz et
mekte ve özellikle aybaşlarında -bu düzen
lemeden önce- yoğunlaşmış bulunmakta 
idi. Bu açıdan, devlet giderleriyle gelirle
ri arasında zaman bakımından bir denk
leştirme, bir senkronizasyon sağlayabil
mek için, memur maaşlarının ödenmesi-
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nin ay ortasına alınması yoluyla tediye ve 
tahsilatta bir uyum sağlanmak istenmiş
tir ve bu uygulama tatbikatta birtakım ko
laylıklar sağlamıştır. Ancak, biz bunun ka
fi olduğu kanaatinde değiliz. Çünkü, ger
çekte devletin bir likidite akış şemasına gö
re tahsilatını yapması ve tediyelerini de bu 
şemayla uyumlu bir ödeme planı çerçeve
sinde gerçekleştirmesi gerekir. Bildiğimiz 
kadarıyla bugün devletin tahsilat ve öde
me işlemleri, önceden tespit edilmiş dü
zenlemelere göre yürütülmüyor. 

Yine bizce, devletin ödemeleri ve 
devlet gelirlerinin tahsili el yordamıyla ya
pılıyor, Yani, bugün bir likidite akım şe
ması ve bir tediye planı bu değişikliğe rağ
men mevcut değildir ve tatbikatta bu, 
özellikle ödemeler açısından birçok aksak
lığa sebep olmaktadır; devleti sık sık te
merrüde düşürmekte, hem devletten ala
cağı olan kişileri, firmaları güç durumda 
bırakmakta, sıkıntıya sokmakta, hem de 
devleti bu temerrüt sebebi ile zarara sok
maktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
memurlarımız açısından bugün temel 
problem, maaşlarının aybaşında, ay orta
sında ya da ay sonunda ödenmesi masa-
lasi değildir. Ödenen miktar bundan çok 
daha önemli bir konu halindedir. 

Bilindiği gibi, son yıllarda memurla
rımızın ve diğer ücretlilerin millî gelirden 
aldıkları pay azalmaktadır. Millî gelirden 
ücretliler grubunun aldıkları bu pay 1977 
yılında yüzde 36,81 iken, geçtiğimiz 1987 
yılında yüzde 16,30'a düşmüştür; arada
ki fark çok büyüktür. Yani, bir ülkede üc
retlilerin sayısı artarken millî gelirden al
dıkları pay 20 puan gibi çok büyük bir dü
şüş göstermiş ve hükümet de buna seyirci 
kalmış ise, o ülkede herhalde sağlıksız bir
takım gelişmeler olmaktadır ve olur. 

Nitekim, memurlarımızın ve ücret 
geliri ile geçinen diğer insanlarımızın ge-
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lirlerindeki bu azalma birtakım olumsuz 
sonuçlara sebep olmuştur. Bu da, bilindi
ği gibi, rüşvetin toplumumuzda yaygınlaş
ması, devlet memurlarının artık sadaka 
alanlar arasına girmesi; bir din görevlisi
nin -bu olay basına da yansımıştı- devlet 
memurlarına fitre ve zekât verilmesinin 
caiz olacağı yolundaki beyanı, bu olum
suz sonuçlardandır. 

Kaldı ki, devlet memurlarının maaş
larının bu kadar düşmesi devlet vatandaş 
ilişkilerini de bozmaktadır. Aynca bu, dev
let memurunun yaşadığı hayatın, aldığı 
ücrete paralel olarak sefalet çizgisinin al
tına düşmüş olması sebebiyle, devletin iti
barını da zedeler niteliktedir. 

ANAP iktidarının geniş halk kitlele
rine, ücretlilere bakış açısı bellidir. ANAP 
iktidarı, fakirleştir ve daha ucuza satın al 
politikası gütmektedir. Memurlarımızı se
çim arifelerinde bu politikaya uygun ola
rak hatırlamaktadır. Nitekim, son referan
dum arifesinde, geçim sıkmışı içindeki öğ
retmenlerimizin önüne 50 bin lira gibi ko
mik bir para atarak, onları satın almaya 
kalkışması, etkilemeye kalkışması, bu po
litikanın bir sonucudur. 

Gerçekten, biz, bütün memurlarımı
zın ve özellikle de öğretmenlerimizin, bu
gün, ücretleri açısından mağdur oldukla
rı görüşündeyiz; ancak, devletin, bir se
çim arifesinde, seçim sandıklarının ema
net edildiği öğretmenleri 50 bin lira gibi 
komik bir para ile etkilemeye çalışmasını 
da fevkalade yadırgadık; bunu kınıyoruz. 

Ayrıca, geçtiğimiz referandumdan 
önce başvurulan buyol toplumda belli bir 
yeri olan, çocuklarımıza örnek insan ola
rak gösterdiğimiz, itibannı ve toplum için
deki yerini yüksek tutmaya çalıştığımız öğ
retmenlerin itibarlarını zedelemiş, küçük 
duruma düşürmüş ve onları toplumdaki 
yerinden etmiştir görüşündeyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
memur maaşlarının aybaşı yerine ay or

tasında ödenmesi ile ilgili olarak Doğru 
Yol Partisinin görüşlerini hatırlatırken, ifa
de etmeye çalıştığım iki hususu, sözleri
min sonunda tekrarlamak istiyorum : 

Bunlardan birisi, sadece memur ma
aşlarının ay ortasında ödenmesi, devletin, 
ödemelerinde ve tahsilatında gerekli olan 
uyumlaştırmayı sağlamaya yetmez. Bizce, 
devletin bir likidite şeması olması ve bu
na uygun bir tediye planının bulunması 
gerekir. 

Konuşmamda ifade etmeye çalıştığım 
ikinci önemli husus, memurlarımıza ma
aşlarının ne zaman ödendiği değil, bu ma
aşlarıyla, onların, insan haysiyetine ve top
lum içinde, devleti temsil eden kişiler özel
liğine uygun şekilde yaşayıp yaşayamadık
ları hususudur. 

Konuşmamın sonunda, Yüce Mecli
se saygılar sunarım. (DYP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Demir. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Şevki Göğüsger; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA ŞEVKİ 
GÖĞÜSGER (Kırşehir) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 72 sıra sayılı 
Devlet Memurlarıyla Diğer Kamu Görev
lilerinin Aylıklarının Ödeme Zamanının 
Değiştirilmesine Dair olan Kanun Hük
münde Kararnamenin, Anayasamızın 91 
inci maddesi gereğince Yüce Meclisin 
onayına sunulmuş bulunması sebebiyle, 
bu konu üzerinde Anavatan Partisi Gru
bu adına söz almış bulunuyorum. Bu ve
sileyle, Yüce Meclisi saygı ile selam
lıyorum. 

Sayın milletvekilleri, bu kararname
den önce, gündemin 1 inci sırasında yer 
alan kanunla ilgili olarak muhalefet par
tisine mensup arkadaşlarımızın... 

BAŞKAN — Hayır, alakası yok efen
dim; siz bu konuda söz aldınız ve bu ko
nu ile sınırlı konuşmak zorundasınız. 
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ŞEVKİ G Ö Ğ Ü S G E R (Devamla) — 
Sayın Başkan, bu konuda... 

BAŞKAN — Hayır efendim, hayır! 
Hiç alakası yok. Lütfen... Hiç alakası yok. 

ŞEVKİ G Ö Ğ Ü S G E R (Devamla) — 
Anayasanın 91 inci maddesi dolayısıyla... 

BAŞKAN — O olabilir, o ayrı bir 
konu. 

ŞEVKİ G Ö Ğ Ü S G E R (Devamla) — 
Evet efendim, o bakımdan ilişkilendirdim 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Tamam efendim, de
vam ediniz. 

ŞEVKİ G Ö Ğ Ü S G E R (Devamla) — 
Anayasanın 91 inci maddesi, kanun hük
münde kararnamelerin hangi ahvalde yü
rürlüğe girip kanun hükmünü icra edece
ği, hangi ahvalde kanun hükmünü icra 
edemeyeceğini açıkça ifade etmiştir. Tek 
şartı vardır bunun; kanun hükmünde ka
rarnameler, yayınlandıkları gün Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunulmaması ha
linde, kanun hükmünü icra etmezler. Mil
let Meclisinde ivedilikle görüşülüp görü
şülmemesi meselesi, Millet Meclisinin 
usulî meselesidir. Dolayısıyla, ivedilikle gö
rüşülmeyen bir kanun hükmünde karar
namenin, kanun hükmünü icra etmeyece
ğini iddia etmek mümkün değildir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
günümüzde, devlet çarkının, değişen dün
ya standartlarına göre gelişen teknik özel
likler, nitelikler ve normlar dahilinde ça
lışması kaçınılmazdır. Bu sebeple de, is
t ihdam politikamızı düzenleyen kanunla
rın veya diğer metinlerin sürekli olarak ta
kibi suretiyle, gerekli iyileştirici tedbirle
re ihtiyaç olduğu malumlarıdır. 

İstihdam politikasının temelinde ya
tan hususlar, esas itibariyle, uygulanan 
idarî hükümler yanında, malî ve sosyal 
hakların tabi olduğu sistemlerdir; Bu ilke 
ve hakların, günün ve özellikle içinde ̂ bu
lunduğumuz ekonomik ve hukukî şartla

rın gerektirdiği şekilde düzenlenmesiyle 
beraber, iktisadî alanda kaydedilen iyi ge
lişmelerin, çalışanlara yansıtılmasında da 
büyük fayda görülmektedir. 

Personel hukuku ve özellikle çalışan
lara uygulanan malî ve sosyal hakların 
ekonomik ve sosyal gelişmelere sıkı sıkıya 
bağlı olmasından dolayı, diğer hukuk ku
rallarına göre daha bir canlılık arz etmek
tedir. Nitekim, Cumhuriyet döneminde 
uygulanan ve 3656 sayılı Barem Kanunu 
ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
na bakıldığında, çok kısa fasılalarla, çok 
sık ve seri değişikliklere maruz kaldığı 
apaçık görülmektedir. Bunlar da göster
mektedir ki, personel rejimleriyle ilgili uy
gulamalar, süratle sonuçlandırılacak deği
şikliklere ve revizyonlara ihtiyaç göster
mektedir. Hükümetimiz, bu düşünce ile, 
daha görevine başladığı günlerde, devlet 
memurlarının çeşitli malî ve sosyal hak
larında iyileştirici tedbirler almak ve ge
rekli düzenlemeleri yapmak üzere, Ana
yasamızın 91 inci maddesinin verdiği yet
kiye dayanarak, Yüce Meclisinizden, 3268 
ve 3347 sayılı kanunlarla, kanun hükmün
de kararname istihsali konusunda yetki al
mış bulunmaktadır. 

Anavatan Partisi İktidarı, Yüce Mec
listen aldığı bu yetkiye dayanarak, peşpe-
şe çıkardığı kanun hükmünde kararname
lerle, devlet memurları ile diğer kamu gö
revlilerinin malî ve sosyal haklarında dai
ma ileriye giden ve enflasyon yüzdesinin 
üzerinde iyileştirmeler yapmıştır. Bu cüm
leden olarak, yapılan iyileştirmeler meya-
nında, aylıkların hesabında uygulanan 
katsayının, yılda iki defa tespiti esasının 
getirildiğini; 

1983 yılında 34 olan katsayısının, 
1984 yılından itibaren yılda iki defa artı
rılmak suretiyle, 1988 malî yılının ikinci 
yarısı için 100 rakamına ulaştığını; 

1983 yılında 9 olan yanödeme katsa
yısının, yine yılda iki defa yeniden belir-
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lenmek suretiyle 34 olarak tespit edil
diğini; 

1983 yılında net 6 bin lira olan yaka
cak yardımının, keza yılda iki kez belir
lenmek suretiyle, 1988 malî yılının ikinci 
yarısı için net 70 bin liraya çıkarıldığını; 

Ücretlilerde vergi iadesi sistemi ge
tirilmek suretiyle, 126 bin lira asgarî üc
retle çalışan bir kimsenin aylık gelirinde 
net 15 800 lira artış sağlandığını; (Bu ra-
kan daha yüksek ücret alanlarda tabiî ki 
daha yüksek rakamlara baliğ olmaktadır) 

Gelir Vergisi Kanununda yapılan de
ğişikliklerle, memurların ve diğer kamu 
görevlilerinin aylıklarında, 1982 öncesin
de yüzde 54'lere varan Gelir Vergisi ora
nının 1982 yılı için yüzde 39'a, 1983 yılı 
için yüzde 36'ya, 1984 yılı için yüzde 30'a, 
1985 ve müteakip yıllarda yüzde 25'e in
dirilmek suretiyle, memur ve işçilerin ver
gi yüklerinin hafifletildiğini; 

Belirli bazı görevlerle, mülkî idare 
amirliği, emniyet hizmetleri, teknik hiz
met sınıfları gibi bazı kariyer hizmet sı
nıfları için, en yüksek devlet memuru ay
lığının yüzde 5'i ile 55 'i arasında deği
şen miktarlarda ve net olarak ödenmek 
üzere, özel hizmet tazminatı sisteminin 
getirildiğini; bu oranların, hâkim ve sav
cılarımızla, yükseköğretim kurumlarının 
öğretim elemanları için aylıklarının yüz
de 95'ine kadar yükseldiğini; 

Yine, teknik hizmetler, eğitim öğre
tim hizmetleri, din hizmetleri gibi belirli 
bazı hizmet sınıflarında seyyanen ödenen 
ek gösterge rakamlarıyla, yönetim kade
melerinde ek göstergelerin üç kat artırıl
dığını; böylece en yüksek ek gösterge ra
kamının 3 600'e ulaştığını; 

İlim ocaklarımızın temelinde görev 
yapan öğretmenlerimizin eğitim tazminat
larının, her yıl artacak şekilde yeni bir sis
teme bağlandığın»; 

Kalkınmada öncelikli yörelerde çalı
şanların aylık ve diğer ödemelerin de, hem 

vergilendirme esasları bakımından, hem 
de miktarları bakımından kendilerine da
ha çok ödeme yapılabilme imkânı sağlan
dığını; 

Faizsiz konut kredisi imkânının sağ
landığını; 

Çocuk ve doğum yardımlarında, yi
ne gösterge esasına bağlanmak suretiyle, 
her yıl artacak bir sistemin getirildiğini 
saymak mümkündür. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
muhalefete mensup sayın milletvekilleri
nin söylediklerinin aksine, ilgili mevzua
tın incelendiğinde devlet memurları ile di
ğer kamu görevlilerinin malî ve sosyal hak
larında, saydıklarımızın dışında daha bir
çok lehte ve iyileştirici manada düzenle
melerin yapıldığı açıkça görülmektedir. 
Örnekleri bütünüyle sayarak değerli za
manlarınızı almak istemiyorum. 

Sayın milletvekilleri, bütün bu iyileş
tirici düzenlemelerin devletimize tahmil 
ettiği malî yükle, başta personel giderleri 
olmak üzere, düzenlilik arz eden diğer 
devlet harcamalarının her ayın l 'i itiba
riyle yoğunlaştığı malumlarınızdır. Oysa, 
bu harcamaları karşılayacak olan devlet 
gelirleri ise, belirli aralıklarla tahsil edil
mektedir. Bu sebeple, devlet gelirleriyle gi
derleri arasında bir denge kurulmasının 
zarureti izahtan varestedir. Gelirler ile gi
derler arasında dengenin kurulması son 
derece önemli bir konudur. 

Bu kanun hükmünde kararnamenin 
kanunlaşmasıyla, devlet giderlerinin ay
başlarında yoğunlaşması önlenmiş ola
caktır; 

Merkez Bankası işlemlerine bir ra
hatlama ve bir sürat kazandırılacaktır. 

Kaldı ki, bu düzenleme, kanun hük
münde kararname ile yapılırken, memur
ların ve diğer kamu görevlilerinin mağdur 
edilmediği de malumlarınızdır. Çünkü, 
Anavatan İktidarı bu hususa özel bir has
sasiyet göstermektedir. Bu hassasiyetin bir 
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göstergesi olarak, bir nevi ikramiye olarak 
nitelendirebileceğimiz manada, bütün ça
lışanlara 1987 ekim ayında iki defa aylık 
ödemesi yapılarak, memurlarımıza ilave 
bir maddî imkân sağlanmıştır. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — 
Seçim vardı o zaman. 

ŞEVKİ GÖĞÜSGER (Devamla) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bu ka
nun hükmünde kararnamenin, Yüce 
Meclisin tasvibine mazhar olarak kanun-

> laşacağı duygu ve düşüncesiyle büyük mil
letimize ve Anavatan Partisi olarak, göre
vinden gurur duyan memur durumuna 
getirmeye çalıştığımız memurlarımızla di
ğer kamu görevlilerine hayırlı ve uğurlu 
olacağı inancı içinde tasarıya olumlu oy 
vereceğimizi beyan eder, Yüce Meclisi, 
tekrar, saygıyla selamlarım. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Göğüsger. 

SHP Grubu adına, Sayın Gürseler; 
buyurun efendim. (SHP sıralarından al
kışlar) 

SHP GRUBU ADINA GÜNEŞ 
GÜRSELER (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Biraz önce söylediklerimi büyük öl
çüde tekrarlayacağım; ancak biraz önce 
konuşan değerli arkadaşımızla ayrıldığı
mız bir nokta var. Onlar, "Resmî Gaze
tede yayımlanması yeterlidir; Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde öncelikle, ivedilik
le görüşülmesi Meclisin sorunudur... 

BAŞKAN — Sayın Gürseler, müm
künse, söz aldığınız konuda konuşun lüt
fen. Olur mu? Çünkü, aslında anayasanın 
91 inci maddesini tartışmıyoruz tabiatıy
la; kanun hükmünde bir kararname var, 
bunun Yüce Kurulda müzakeresi söz-
konusu. 

Buyurun efendim. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Ancak, altını çizmemiz gereken ger

çek, kanun hükmünde kararname olayı
nın 12 Eylül 1980'den sonraki dönemde 
olağanlaştırıldığı ve Anayasaya (gerek 1961 
Anayasasına, gerekse 1982 Anayasasına) 
konuluştaki gerekçenin dışına çıkıldığını 
vurgulamak istiyoruz. Yani, bakın, Ana
yasamıza kanun hükmünde kararnamenin 
girdiği tarih, 20 Eylül 1971. 20 Eylül 
1971'den 12 Eylül 1980'e kadar çıkan ka
nun hükmünde kararname sayısı 34, do
kuz yılda 34 adet; ama 12 Eylülden bu ya
na çıkan kararname sayısı bunun çok üs
tünde ve Anavatan İktidarında, yasama
nın yetkileri yürütmeye devredilmiş du
rumdadır. Kanun hükmünde kararname, 
adı üstünde "kararname"dir; burada 
onaylanmadıktan sonra yasalaşmıyor. Tar
tıştığımız o. 

BAŞKAN — Efendim, tabi? ben si
ze hak vermilor değilim; ama, biraz ön
ce, TRT ile ilgili tasarı üzerinde görüşle
rinizi ifade ederken de bu konuyu vurgu
ladınız. Bu itibarla mümkün olduğu ka
dar tekrardan kaçınmanızı ve söz aldığı
nız konuya sadık kalmanızı rica edeceğim. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 
Teşekkür ederim Sayın Başkanım; ama, 
biz burada istediğimiz kadar vurgulaya
lım pek dinleyen yok, anlayan da yok. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — O benim günahım de
ğil efendim. 

ABDÜLKADİR AKSU (Diyarba
kır) — Biz dinliyoruz. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sa
yın Başkan, "anlayan yok" ne demek? 

BAŞKAN — "Dinleyen yok" dedi 
efendim. 

Devam edin Sayın Gürseler. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — 

"Anlayan" dediler. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sen 

anlıyor musun? 
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BAŞKAN — Devam edin efendim. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 

Şimdi, söylemek istediğimiz şu; yani, bu
raya çıkıyoruz, bazı şeyleri söylüyoruz, içi
nizden hak verdiğiniz halde oy vermiyor
sunuz, bağırıyorsunuz, çağırıyorsunuz. 
Sonunda, bizim dediğimiz noktaya geli
niyor. Örneğin, Motorlu Taşıt Vergisinde 
yapılan uygulama; davayı açtık, yürütmeyi 
durdurma kararını aldık, söyledik, Mali
ye sonuna kadar bu işte diretti, ama hal
koylaması geldi çattı, yürütmeyi durdur
ma kararı uygulanabilir oldu. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Beyefendi, hukuk, hukuk... 

BAŞKAN — Devam edin lütfen. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 

O zaman yok muydu Sayın Bakan? 
BAŞKAN — Efendim, lütfen karşı

lıklı konuşmayalım. 
Sayın Bakan, lütfen müdahale et

meyelim. 
Sayın Gürseler, Genel Kurula hitap 

edin. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 

Ama, bana hitap edenler var Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, onlara da ikaz 
ediyoruz. 

Devam edin lütfen. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 

Efendim, önemli olan, bu işin ciddiyeti
dir; yani, kanun hükmünde kararname
nin, Resmî Gazetede yayımlanması ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulma
sı aynı gün yapıldıysa ve eğer, o yasama 
döneminde o kanun hükmünde kararna
me görüşülmediyse, içtüzük hükümleri 
gereğince hükümsüzdür. Şimdi, bu kanun 
hükmündeki kararname de Eylül 1987 ta
rihini taşıyor. 29 Kasımda seçim oldu; ka-
düktür, kendiliğinden yenilenmez. Yeni
lendiğini saysanız bile, 91 inci maddede

ki, Resmî Gazetede yayımlanma şartı, 
Resmî Gazetede yayımlandığı gün Mec
lise sunulma şartı ortadan kalkmıştır. Ana
yasaya aykırıdır. Bunun altını bir kere da
ha çiziyorum; dinleyene. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Din
liyoruz. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 
Sonra, memurlarla ilgili söylemek istedi
ğim bir şey var; yani maaşın 15'inde öden
mesinden, arkadaşımızın belirttiği şekil
de memnun olan memur yoktur. Ayrıca, 
kendileri memurların durumunu açıklar
ken, gayet pembe, gayet olumlu bir tablo 
çizdiler. Türkiye'de memurlar o kadar ha
yatlarından memnunsa, peki, badanacılık 
yapan, akşam saat 17.00'de işten çıktıktan 
sonra yağlı boyaya, badanaya giden adli
ye görevlileri kim? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Çocu
ğunu satan... 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 

Pazarda, yumurta, sebze satan, hizmete 
giden, odacılık yapan, ek iş yapan, çolu-
ğunu çocuğunu satan memurlar kim? Pe
ki, öğretmenimiz, memurumuz bu kadar 
iyi şartlarda idi de, halkoylamasında oyu
nu almak için 50 bin lira ne gerekçeyle 
verildi? 

Bütün bunlar, içinde bulunduğunuz 
yanlışlıkları düzeltmeye yetmez. Memur
lar için istediğiniz kadar pembe tablo çi
zin; ama 80 bin lirayla, 100 bin lirayla ge
çinmeye çalışan memur 40 - 50 bin lira ki
ra vermek durumundadır. Bunları daha 
önceden bu yüce kürsüde çeşitli vesileler
le söyledik. Vergi yasalarında düzenleme
ler yapıyoruz; acısı geniş halk kitlelerine, 
işçiye, memura, emekçiye, köylüye çıkıyor. 
Her yasada, her uygulamada, yapılanın 
faturası toplumun büyük kesimlerine çı
kıyor; ama siz bunları sürdürmekte karar
lısınız; fakat, hiç değilse altını çizdiğimiz 
anayasal eksiklikleri, Anayasa karşısında 
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düzülen hatalı durumları ortadan kaldır
malıyız ve bunu bir kere daha söylüyo
rum; Anayasanın 91 inci maddeci, İçtü
züğün 78 inci maddesi karşısında kanun 
hükmündeki kararnamelere bir çözüm 
bulmak zorundayız. Ya bir Anayasa deği
şikliğiyle ya bir içtüzük değişikliğiyle, bu
nu tartışarak bir çözüm bulmalıyız. Ka
nun hükmündeki kararnameler için ya sü
re getirilecektir ya da başka bir yol dene
necektir; ama astl önemlisi, kanun hük
mündeki kararnamelerin bu kadar çok 
kullanılmamasıdır. Meclisi, istediğiniz ko
nuda hızlı çalıştırabiliyorsumız; Meclisten 
çok uzun sürede is çıkıyor, Mecliste işler 
takılıyor diye bir şey yok.istediğiniz yasa
yı gayet kolaylıkla çıkarabiliyorsunuz. Ka
nun hükmündeki kararname olayını bu 
kadar çok kullanmayın, bu Meclis çalış
sın; yasalarla, başından Meclisi işe soka
rak olayları çözme yolunu deneyin. 

Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyo
rum, saygılar sunuyorum. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür eder im 
efendim. 

Tasarının tümü üzerindeki müzake
reler tamamlanmıştır, 

Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmişti)-. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
Devlet Memur l a r ı ile Diğer K a m u Gö
revlilerinin Aylıklarının Ödeme Zama
n ın ın Değiştir i lmesine Dai r 9,9.1987 
Tarih ve 289 Sayılı K a n u n H ü k m ü n d e 
K a r a r n a m e n i n Kabu lüne Dai r K a n u n 

Tasarısı 
MADDE 1. — Aylıklarını 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu, 926 sayıll 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu 
ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Ka
nunu hükümlerine göre almakta bulunan 
Devlet memurları ile diğer kamu görevli

lerinin (sözleşmeli statüdeki personel da
hil) aylık veya sözleşme ücretleri, ilki 15 
Ekim 1987 tarihinde olmak üzere her ayın 
15'inde Ödenir. 

Aylıklarla birlikte ödenen zam ve taz
minatlar, ödenekler, tayın bedeli, yakacak 
yardımı ile aylıklara ilişkin hükümler da
iresinde ödenmesi öngörülen sair hakediş-
ler hakkında da yukarıdaki şekilde işlem 
yapılır. 

Devlet memurları ile diğer kamu gö
revlilerine ilişkin kanunlarda yer alan 
"aybaşı" ibareleri "ayın 15'i" olarak-uy-
gulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 
isteyen?.. 

' K A M E R GENÇ (Tunceli) — SHP 
Grubu adına, Sayın Başkan... 

BAŞKAN — SHP Grubu adına, Sa
yın Kamer Genç; buyurunuz. (SHP ve 
DYP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 1.0 dakika. 
SHP GRUBU ADINA K A M E R 

GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, değer
li üyeler; Meclisimizin açılmasından son
ra gündeme gelen iki önemli kanun hük
mündeki kararnameyi görüşmeye başla
dık. Ancak, muhtevası itibariyle bu iki ka
nun hükmündeki kararnameyi incelediği
miz zaman, Yüce Meclisin boş işlerle uğ-
raştırıldığı açık ve seçik olarak görül
mektedir. 

30.9.1985 tarihinde süresini doldur
muş olan T R T gelirleri ile ilgili bir kanun 
hükmündeki kararnameyi bugün görüşü
yoruz. Yine, 1987'de uygulamaya başlan
mış ve artık yerleşmiş olan bir kanun hük
mündeki kararnameyi bugün görüşüyo
ruz. Bu, bu Meclisi boş işlerle uğraştır
maktan başka bir şey değildir. 

Değerli arkadaşlar, elbette ki devlet 
memurlarının aylık ve ödenekleri ile ilgili 
bir konu görüşülürken, Türkiye'de bugün 
devlet memurlarının bulunduğu durumu 
birazcık vurgulamakta yarar vardır. Bili-
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yorsunuz, devlete işlerlik kazandıran dev
letin kamu hizmeti görevlileridir. Devle
ti, devlet yapan, devletin değerini artıran, 
devletin vatandaş karşısındaki saygınlığı
nı artıran kimdir? Kamu görevlileridir. 
Karnu görevlilerinin ise bugün içinde bu
lundukları durum, kelimenin tam anla
mıyla, bir vahim vaziyettedir. ANAP İk
tidarı zamanında, devlet memurları, âdeta 
devlet memurluğu niteliğini yitirmiş, dev
lete hizmet etmekten alıkonulmuş, devle
tin bünyesine rüşvet sokulmuş, devlet me
murları vatandaşın karşısında, devletten 
alacağı maaşla geçinemeyen, ancak zorun
lu olarak hayatlarını devam ettirebilmek 
için çeşitli yan işlerle görev yapmak du
rumunda kalan kişilerdir. Daha birkaç 
gün önce bir P T T memurunun, oğlunun 
boynuna bir levha asarak " 2 milyon lira
ya satılıktır" şeklindeki resmini gazeteler
de gördünüz. Bu, Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti için gerçekten yüzkızartıcı bir du
rumdur arkadaşlar. Bunu, bu duruma ge
tirenlerin bence utanmaları lazım, bundan 
biraz ders almaları lazım; eğer devleti bü
yütmek istiyorsak, eğer devletin saygınlı
ğını artırmak istiyorsak. 

Değerli arkadaşlar, ANAP Hüküme
tinin bir diğer uygulaması da sözleşmeli 
personeldir. ANAP İktidarı istiyor ki, ka
mu hizmeti görevlileri sahip oldukları gü
venceyi yitirsin ve belirli politikacılar ve 
belirli amirler karşısında, devleti düşüne
ceğine, bir köle muamelesine tabi olsun
lar. Biliyorsunuz, bir kamu görevlisi, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu statüsü 
içinde olursa, onlara gerek Anayasa ile ge
rekse personel hukukuyla tanınan birta
kım güvenceler vardır. Tabiî, bu güven
celerin memurlar için yarattığı birtakım 
rahatlıklar elbette vardır; ama bugün özel
likle KİT'lerde; Emlak Bankasında, Zira
at Bankasında çeşitli bankalarda memur
lar zorunlu olarak sözleşmeli personel ol
maya zorlanıyor ve ondan sonra da, ikti

dar, (Tabiî, sözleşmeli personel süresi bi
rer yıldır) "Bir yıl sonra istediğimi alırım 
istemediğimi a lmam" diyor ve bu durum, 
sözleşmeli kişiyi kamu görevlileri için ta
nınan güvenceden de yoksun kılıyor. Bu 
da çok sakat bir uygulamadır. Biz devle
timizi ayakta tutmak istiyorsak, evvela 
devletin güçlü olması lazımdır. Devlet ne 
ile güçlüdür? Kamu hizmeti görevlileriy
le güçlüdür. 

Bu itibarla, bu tip kanunlar getirerek 
Meclisi boş işlerle uğraştıracağımıza, ev
vela problemin anasını çözelim; anapıob-
lemleri bulup çözelim. Karnu görevlileri
nin bugünkü enflasyon ortamı içinde, ken
dilerini insanlık onuruna yakışır asgarî se
viyedeki bir gelire kavuşturalım. Bunları 
yapmadıktan sonra, siz maaşı ha 15'inde 
ödemişsiniz, ha 30'unda ödemişsiniz; bu
nun hiçbir anlamı da yok, memura geti
receği bir fayda da yok. Peki, siz "Enflas
yonu önlemek için ayın 30'u yerine 15'ine 
getirdik" dediniz; önlediniz mi enflasyo
nu?.. Bilakis enflasyon yüzde 50'lerden 
yüzde 80'lere tırmandı.Demek ki, hiçbir 
tahmininiz tutmuyor, kendi kendinizi hep 
boş işlerle meşgul etmekle görevli bir sta
tü, bir görünüm içinde belirtiyorsunuz. 
(SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, aslında, Tür
kiye Cumhuriyetinin bir hukuk devleti ol
duğunu, hukuk devletinin de kuvvetler ay
rılığı ilkesine dayandığını' iyi kavramak, 
bunun anlamını iyi bilmek lazım. Bugün
kü ANAP İktidarı zamanında, yasama fa
aliyeti aşağı yukarı Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin elinden alınmıştır; kanun hük
münde kararnamelerle devlet yönetilmek
tedir. Kanun hükmünde kararnameler de 
bir kişinin emriyle yürürlüğe konul
maktadır. 

HAYDAR K O Y U N C U (Konya) — 
Bu olmadı işte, olmadı. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Hat
ta, geçen gün bir bakanın istifasında da 
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gördüğümüz bakanlardan boş istifa kâğıt
ları alındığrgibi, birçok kanun hükmün
de kararnameler de, Başbakan tarafından 
önceden alınmış, boş, imzalı kâğıtların 
üzerine yazılmak suretiyle yürürlüğe ko
nulmaktadır ve bunların uygulanması da 
devleti zaafa uğratmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, devletin sağlıklı 
işleyebilmesi için, devletin sağlıklı işleye
bilmesini gerektirecek koşullardan sapma
mak lazım. Devlet, öyle, bir kişinin keyfi
ne göre, akşam yatıp da sabah aklına ge
leni yürürlüğe koymak suretiyle yönetile
cek bir kurum değildir. Kanun hükmün
de kararnameler çıkarırken, bunlar uzun 
uzadıya tahlil etmek lazımdır. Bir bakıyor
sunuz, bir gün kanun hükmündeki karar
name yürürlüğe giriyor, ertesi günü yü
rürlükten kalkıyor. Niye? Çünkü, konu
nun ehli olmayan kişiler tarafından hazır
lanan kanun hükmündeki kararnameler 
sonucu bu duruma gelindiğini kestirme
mek mümkün değildir. 

Kamu personeline uygulanan ücret 
politikaları arasında, özellikle üst bürok
ratlarla alt kademedeki kamu personeli 
arasında büyük farklılıklar vardır. Mese
la biz, Maliye personeli ile ilgili bir fon ka
nunu çıkardık, Maliye ve Gümrük Bakan
lığı bu fon kanununu uygulamadı. Bakan
lar Kurulunun Maliye ve Gümrük Bakan
lığına verdiği bir yetki var; diyor ki, "Şu, 
şu nispetlerde bu fonu memurlara vere
ceksin." Maliye ve Gümrük Bakanlığı, 
Bakanlar Kumlunun yürürlüğe koyması
na rağmen, bunları alt kademelerdeki me
mura kısa kısa veriyor. -Niye kıstığını 
bilmiyorum- ama, üst bürokratlarına ve
riyor. Gümrük Kanununun 164 üncü 
maddesine göre ve çeşitli yerlerden aldığı 
paralarla, belki, bir genel müdür 600- 700 
bin lira alıyor; ama bir daktilo memuru 
veyahut da bir vergi memuru 60 - 70 bin 
lira alıyor arkadaşlar. Kamu personeli ara
sındaki uçurumu bu kadar açmamak la-
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zımdır. Açınca da ne olacaktır?.. Alt ka
demedeki insanlar çalışmamakta, devlet 
faaliyetleri de sağlıklı olarak işleme
mektedir. 

Bana göre, artık kamu personel reji
mini, 657 sayılı Kanunun çıktığı zaman
lardaki belirli bir birlik sistemine uygula
mak lazımdır. Bir bakıyorsunuz, bir yer
deki genel müdür 500 bin lira alıyor, bir 
başka dairedeki bir genel müdür 200 bin 
lira alıyor. Bunlar arasında birlik sağla
mak lazımdır. 

Sonra, bu ücret ödemelerini, ücret 
statüsünü çeşitli kişilerin takdirlerine de 
bağlı bırakmamak lazımdır. Türk Milleti 
adına yasama yetkisi Türkiye Büyük Mil
let Meclisine verildiğine göre, kamu per
soneline ödenecek ücretlerin tayinini de, 
yine Türkiye Büyük Millet Meclisinin yet
kisi içinde kabul etmek lazımdır. 

Yine, Hükümetin, ANAP İktidarının 
yaptığı bir uygulama var; yıl içinde büt
çeyi ikiye ayırıyor; yılbaşında bir katsayı 
tayin ediyor, ondan sonra memurun ma
aşından, ücretinden çalmak için, sene or
tasında, tutuyor yeniden bir katsayı tayin 
ediyor. Yılbaşında katsayıyı tayin etse, ta
biî sene sonuna kadar o katsayı aynen gi
decek. Ne oluyor?.. Sene ortasında artırı
lan katsayının o senenin başına kadar olan 
kısmı kadar memurların ve ücretlilerin za
rarı oluyor. O halde bunu da önlemek la
zım. Yani, geçmişteki uygulamaları terk 
edebilmek için ortada çok ciddî ve önem
li sebepler olması lazım. Hiçbir ciddî ve 
önemli sebep olmadan, keyiflerine geldi
ği şekilde günlük birtakım değişiklikler ya
parak, sanki kendilerine önemli işler ya
pıyormuş pozunu vererek birtakım boş iş
lerle uğraşmak, artık ne iktidara, ne de 
Yüce Meclise gçtirilen gündem maddele
rine yakışacak bir durumdur. ANAP İk
tidarının, özellikle bu politikasını terk et
mesi, Türkiye'de devletin iyi işleyebilme
si için memurların ve işçilerin hem 
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kendilerini statü itibariyle güvence içinde 
hissedebilecekleri memur ve işçi temina
tını tanımaları, hem de kendilerinin ve ço
cuklarının insanca yaşamalarını sağlaya
cak bir ücret statüsüne kavuşturulmaları 
zorunludur. Bu, Yüce Meclisin de bir gö
revidir. Aksi takdirde, devlet çeşitli zaaf
lara uğrar, devletin hiçbir kademesinde 
devlet işleri sağlıklı yürümez; bundan da 
zarar eden vatandaştır.-

Devletimiz bir hayalî ihracatçıya ge
çen yıl... 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz 
doldu toparlayın. 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Biti
riyorum efendim. 

Devlet getiriyor, bir hayalî ihracatçı
ya bir kalemde 137 milyar lira veriyor; 
eğer sağlıklı bir personal statüsü uygulan
sa, bu 137 milyar lirayla, devlet memuru 
ve işçisi sağlıklı yaşam koşullarına kavu
şur arkadaşlar. Yani, bunları iyice incele
mek lazım; devleti zaafa uğratacak dav
ranış ve tasarruflardan kaçınmak lazım. 

Hepinize saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür eder im 

e f e n d i m . 
Evet, 1 inci madde üzerindeki görüş

meler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
M A D D E 2. — Sürekli görevle yurt 

dışına gönderilenlerle aylıkları yurt dışı
na transfer edilenler hakkında mevcut uy
gulamaya devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler...2 nci 
madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
M A D D E 3. — İlgililere 15 Aralık/14 

Ocak dönemleri için bu Kanun hüküm-
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leri dairesinde yapılacak ödemelerin yarısı 
ödemenin yapıldığı yıl bütçesine gider 
kaydolunur, kalanı ise avans hesaplarına 
alınarak müteakip malî yıl başında büt
çeye gider yazılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
M A D D E 4. — Kamu kurum ve ku

ruluşlarında işçi statüsünde çalışanların 
aylık ücretlerinin ödenmesinde de yuka
rıdaki hükümler dairesinde işlem yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ M A D D E 1. — Bu Kanun 

uyarınca birinci maddede belirtilenlere 
Ekim 1987 ayı başında ve oltasında iki de
fa ödemede bulunulur ve Ekim 1987 ayı 
başında yapılan ödemeler dolayısıyla ken
dilerinden herhangi bir geri ödeme tale
binde bulunulmaz. 

4 üncü maddede belirtilenlere Ekim 
1987 ayı ortasında yapılacak aylık ücret 
ödemeleri dolayısıyla kendilerinden kıstel
yevm veya herhangi bir sebeple geri öde
me talebinde bulunulmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — 12.3.1986 ta

rihli ve 3268 sayılı Kanun ile bu Kanunu 
değiştiren 9.4.1987 tarih ve 3347 sayılı Ka
nunla verilen Kanun Hükmünde Karar
name çıkarma yetkisi bu kanunlarla veri
len süre bitimine kadar geçerlidir. 

1 — 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

6 neı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — Bu Kanun hükümle

rini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarımza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir; hayıdi olsun. 

3. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Ev
rak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve içişleri Komisyonu 
Rapora (1/418) (S. Sayısı ; 73) (1) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada " M u h a 
fazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Mal
zemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komis
yona Raporu" vardır; bu konunun görüş
melerine başlıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon 
yerlerini almıştır. 

Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunuyorum : Rapo
run okunmasını kabul edenler... Etmeyen
ler... Raporun okunmaması kabul edil
miştir. 

Tümü üzerinde, Sayın Mahmut Oz-
türk söz istemişlerdir; buyurun elendim. 

(DYP sıralarından alkışlar) 
Sayın Oztürk, DYP Grubu adına söz 

aldınız ve süreniz 20 dakikadır; buyurun. 
DYP G R U B U ADINA M A H M U T 

Ö Z T Ü R K (Niğde) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin muhterem üyeleri; sözlerime 
başlamadan önce, hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Sayın üyeler, görüşülmekte olan Mu
hafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve 
Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname, yasallaştırıl-
mak için Yüce Meclisin huzuruna getiril-
miş bulunmaktadır. 

Aslında, sözkonusu bu kanun hük
münde kararname ile bugüne kadar da
ğınık ve perişan bir vaziyette olan genel 
arşiv hizmetlerini bir araya getirerek bu 
alanda bir birlik ve yenilik getirmek amaç
lanmaktadır. Doğru Yol Partisi olarak, 
sözkonusu kanun hükmündeki kararna
meyi olumlu bulmakla birlikte, uygulan
masında ileride yine bazı aksamaların ola
cağı endişesini taşımaktayız. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, hepinizin 
bildiği gibi, genç Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti, üç kıtada imparatorluk seviyesin
de devlet kurmuş ve yıkılmış Osmanlı 
imparatorluğu üzerinde kurulan 23 dev
letten bilişidir. Ancak, Osmanlının gerek 
kuruluş, gerek yükseliş ve gerekse en son 
döneminde başkentlik yapmış Edirne, 
Bursa ve İstanbul gibi şehirleri bünyesin
de bulunduran devletimiz aynı zamanda 
sözkonusu 23 devlet ile geçmişin önemli 
ve önemsiz devletlerinin de tarihi, kültü
rü, sosyal yapısı, etnik yapısı, dinî ve dip
lomasi bilgilerini muhafaza eden bir ar
şiv bankası özelliğini de taşımaktadır. 

Sayın üyeler, hal böyle iken, gerek 
geçmişe dönük ve gerekse geleceğe dönük 
olsun, arşivciliğimiz son derece ihmal edil
miş bir konu olarak gündemimizde bulunç 
maktadır. Sözkonusu eksikliği gidermek 
için çıkartılan 1956 tarihli ve 6696 sayılı (1) 73 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve 
Vesaikin İmha Edilmesi Hakkında Kanun 
ile buna bağlı olarak 13 Eylül 1957 tarihli 
ve 4/9438 sayılı Muhafazasına Lüzum 
Kalmayan Evrak ve Vesaikin İmha Edil
mesi Hakkındaki Nizamnameyi meriyete 
koyan icra vekilleri heyeti kararı, uygula
mada çeşitli sebeplerle işlerlik kazanama
mıştır. Sözkonusu bu kanunla yetki Millî 
Eğitim Bakanlığına verilmiş, bakanlık da, 
artan eğitim hizmetleri talebi karşısında 
bu önemli konu ile yeterince ilgileneme-
miştir. 

Arşivciliğimizdeki bu eksikliği gider
mek için, 3056 sayılı Başbakanlık Teşki
lat Kanunu gereğince, millî arşivlerimizin 
korunması ve değerlendirilmesi ile ilgili 
her türlü görevin Başbakanlığa verilmesi, 
bu alanda önemli derecede bir gelişme 
olarak görülebilir. Nitekim, sözkonusu 
3056 sayılı Kanunun 11 inci maddesi, Baş
bakanlık bünyesinde kurulan Devlet Ar
şivleri Genel Müdürlüğünün vazifelerini 
belirlemiş ve sözkonusu 11 inci maddeye 
uygun olarak hazırlanan devlet arşiv hiz
metleri hakkındaki yönetmelik 16.5.1988 
tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiş
tir. Sözkonusu yönetmelik, arşiv ve arşiv
ciliğimizle ilgiii en detaylı bilgileri taşı
maktadır. Bu yönetmeliği hazırlayan tek
nik personele, Yüce Heyetin huzurunda 
teşekkürü bir borç biliyorum. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, gerek 
1956 tarihli 6696 sayılı Kanun ve gerekse 
3056 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde 
belirtilen arşivciliğimizle ilgili hükümlerin, 
ne kadar iyiniyetle hazırlanırsa hazırlan
sın, bu alanda istenilen amaca ulaşama
yacağı endişemizi belirtmek isterim. Söz
konusu endişelerimiz şu alanlarda toplan
maktadır : 

1. Devlet Arşivleri Genel Müdürlü
ğü, sadece Cumhuriyet arşivi ile Osman
lı arşivini bünyesine almakta ve böylece bu 
alanda kesin etkinlik sağlamayı amaçla

makta ve yine, halen işlerlik halinde olan 
Vakıflar arşivi, Tapu - Kadastro arşivi, 
Topkapı Sarayı arşivi, Seriye Sicilleri ar
şivi üzerinde sadece hukukî ve teknik bil
gi yardımı şeklinde bir ilginin olacağı gö
rünümünü vermektedir. Yine bu müdür
lük, Cumhurbaşkanlığı, Millî Savunma 
Bakanlığı, Millî İstihbarat Teşkilatı gibi 
devlet kuruluşlarının arşivciliği üzerinde 
hiçbir direkt veya dolaylı ilgisinin olma
yacağı şekilde düzenlenmiştir. 

Sayın üyeler, dünyanın çeşitli ülkele
rinde ve ülkemizde özellikle askerî, Millî 
İstihbarat ve Cumhurbaşkanlığı arşivleri
nin ayrı olmasında bir zaruret olabilir. An
cak, ilgili kuruluşların temsilcilerinden 
oluşacak arşiv üst koordinasyon kurulu, 
dünyadaki bu alanda meydana gelen ge
lişmeleri zaman aralıkları içerisinde takip 
eder ve denetim alanı içerisindeki ve dı
şındaki bütün kuruluşların bu alandaki fa
aliyetlerinde birbirinin iç işlerine karışma
dan genel bir standardizasyona gidilmiş 
olunur. 

2. Arşiv ve arşiv hizmetleri, sade
ce, çıkartılan kanun, tüzük ve yönetmelik 
ile bu amaç için oluşturulmuş teşkilattan 
ibaret değildir. 

Arşivciliğin yürümesi ve amacına 
ulaşması için, her şeyden önce kamu ku
rum ve kuruluşlarının üst düzey yöneti
cilerinin bu işe samimiyetle inanması, bu 
işi bir angarya kabul etmemesi ve arşiv bi
rimlerinde bu amaçla eğitilmiş personeli 
istihdam etmeleri gerekmekte ve yasaya 
böyle bir hüküm getirilmesinde zaruret ol
duğuna inanıyoruz. 

3. Arşivciliğimizin, sıhhatli, sürat
li ve sürekli olması için bu alanda kalifiye 
elemana ihtiyaç olduğu bir gerçektir. Bu
nun için, üniversitelerimizin de bu işe 
inanmaları ve bünyelerinde bir arşiv yük
sekokulu açmaları zarureti kendiliğinden 
ortaya çıkmaktadır. Bunun şimdiye kadar 
olmaması, zaten önemli bir eksiklikti. 
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Bunun için gerekli tedbirlerin, çok 
geç de olsa, alınmasına hemen gidil
melidir. 

4. Arşivcilik, çok sıkıntılı ve zah
metli bir meslektir. Bunun için, arşiv ele
manlarının teknik eleman sınıfından sa
yılmaları ve bunların teknik elemanlara 
verilen ücretlerden faydalandırılmaları ge
rekmektedir. 

5. Bu kanunun tam işlerlik kazan
ması için, kamu kurum ve kuruluşlarının, 
taşradan başlayarak, merkeze doğru ken
di arşivlerini düzenli olarak tutmalarının 
sağlanması ve merkezde Arşiv Genel Mü
dürlüğüne sıhhatli ve düzenli bir arşiv, ev
rak akımının sağlanması için zorunlu ted
birlere gidilmelidir. 

6. Arşivlik evrakın tespitinde, bu 
amaç için eğitilmiş elemanların yanında, 
icap ederse o kurum ve kuruluşların en 
tecrübeli elemanlarının da görevlendiril
mesi ve böylelikle ilk etapta oluşacak yanlış 
evrak imhalarının önlenmesi gerek
mektedir. 

7. Evrak imhasına yetkili kişinin so
rumluluklarının ne olacağının açık bir şe
kilde belirtilmesi zaruretine inanıyor ve 
sözkonusu tasarıya bu doğrultuda yeni hü
kümler getirilmesi zaruretini belirtiyoruz. 

Sözkonusu bu kanunun, arşivciliği
mize ve memleketimize hayırlı ve uğurlu 
olmasını diler, Yüce Heyetinize saygılar 
sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Gru
bu âdına, Sayın Mehmet Kahraman; bu
yurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA MEH
MET KAHRAMAN (Erzurum) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; Muha
fazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Mal
zemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanun Tasansı üzerin
de Anavatan Partisi Grubu adına düşün
celerimi sunmak üzere huzurlarınızdayım. 

Grubum adına, Yüce Heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Devlet olmanın getirmiş olduğu ba
zı zarurî organizasyonlar vardır ve devlet 
organizesini icra eden organlar bu zaru
reti üstlenirken, içinde bulundukları icra
at, çoğu zaman belgelerle tevsik edilmek
tedir. Bu belgeler, devlet icraatının akışı 
içinde husule gelen durumların, kararla
rın devamlılığını ve güvenilirliğini temin 
etmektedir. 

Bilindiği gibi, devlet, günü birlik fa
aliyetlerden öte, dünü bugüne, bugünü 
yarına taşıyan düzenli faaliyetler manzu
mesi içerisindedir. Düzenli devletlerde, 
devlet olma anlayışının, mantığının geliş
tiği yerlerde, devlet arşivlerinin teşekkül 
ettiği, bu arşivlerin devletin devamı ve ha
yatiyeti içerisinde önemli bir yerinin oldu
ğu muhakkaktır. 

Devlet arşivciliği, ülkemizde, Osman
lıdan bu tarafa gayet muntazam bir ter
tip içinde devam ettirilmektedir. Osman
lı arşivlerinin bugün dahi Batı'ya parmak 
ısırtacak kadar dikkate değer olduğu, 
Cumhuriyet döneminde de devletin de
vamlılığı anlayışının terk edilmediği, bu 
devlet örfünün korunduğunu gör
mekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, malumlarınız 
olduğu üzere, arşive toplanan malzeme ve 
vesikalar, bir devrin bütün özelliklerini, 
aktüalitesini, tarihini, hukuk ve idaresini; 
askerî, iktisadî, ilmî, dinî, edebî ve kültü
rel anlayışlarını yansıtan sağlam ve sıhhat
li kaynaklardır. Aynca, arşivcilik, toplu
mun biyografik, jeneolojik ve teknik yön
lerini de istikbale sağlam dayanaklarla su
nan çok önemli bir kaynaktır. 

Bunun için de, devlet arşivlerinin ku
rulmasında ve aynca bu arşivlerin bir dü
zen içinde tanzim edilmesinde sayısız ya
rarlar mevcuttur. Tarihî geleneğimizde de 
esasen var olan bu hayatî konunun ele alı
narak, bugünkü telafi edilmesi gereken 
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noksanlıkların ikmali ve alınmasında ya
rar umulan kanunî tedbirlerin de yerine 
getirilmesi de zaruret haline gelmiştir. 

Devlet arşivciliğinin, bazı hak ve 
menfaatlerin, kişiye ait haklara dayanarak 
teşkil edilen belgelerin ve bilgilerin muha
fazasında da önemli bir fonksiyonu mev
cuttur. 

İşte, bugün burada görüşülmekte 
olan Muhafazasına Lüzum Kalmayan Ev
rak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkın
daki Kanun Tasarısı ile devlet arşivlerin
de ayıklama, imha işlemlerine açıklık ve 
işlerlik kazandırılmakta ve ayrıca arşiv 
malzemelerinin saklanmasına, imha edi
leceklerin,imha edilmesine, saklanacakla
rın Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğün
ce saklanmasına dair amir hükümler ge
tirilmektedir. 

Bu kanun tasarısıyla, arşiv malzeme
lerinin temliki tasarruflar amacıyla kulla
nılamayacağı, tahrip ve tahrif edilemeye
ceği ve yurt dışına çıkarılamayacağı hu
susları da hükme bağlanmaktadır. 

Geçmişte yaşanan, Bulgarlara vagon
lar dolusu satılan Osmanlı arşivleri, bir 
sürü bilgi ve belgenin yurt dışına çıkarıl
ması gibi hataların, artık bu kanunla te
kerrür etmeyeceği görüşündeyim. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde arşiv-
lerdeki ayıklama ve imha işlemlerini dü
zenleyen 26 Mart 1956 tarihli ve 6696 Sa
yılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Ev
rak ve Vesaikin İmha Edilmesi Hakkında
ki Kanun ile 1957 tarihli bu kanuna bağlı 
olarak çıkarılan İcra Vekilleri Heyeti Ni
zamnamesi, hukuken meriyette olmasına 
rağmen, işlerlik kazanamamıştır. Üstelik, 
o günün şartlarına göre çıkartılan bu dü
zenleme, zamanımızın ihtiyaçlarına cevap 
vermekten uzak kalmıştır. 

Ayrıca, 1959 yılını müteakip, bütçe 
yıllarında, bütçe kanunlanna eklenen bir 
fıkra ile 6696 sayılı Kanunun her mal! yıl
da uygulanmayacağı tekrar edilerek günü

müze kadar sürdürülmüştür. Ancak, ba
zı kurum ve kuruluşlar 1968 yılından son
ra bütçe kanunlanna koydukları istisnaî ve 
özel yetkilerle hazırladıktan düzenlemeler, 
ışığında evraklan imha yetkisini kazana
rak kendilerine mahsus işlemleri yürüt
müşlerdir. Bu hususta, bilindiği gibi dev
let arşivlerinde aranan yeknesaklığı boz-f 
duğu, düzensiz ve çeşitlenmiş bir uygulat 
ma ortaya çıkmıştır. Aynca, 6696 sayılı bu 
Kanun, kamu kurum ve kuruluşlannm ar
şivlerinde ayıklama, saklama ve imha iş
lerini de, bilindiği gibi, Millî Eğitim Ba
kanlığına bırakmıştır. 

Halbuki, 3056 sayılı Başbakanlık Teş
kilat Kanunu ise millî arşivlerimizin ko
runması ve değerlendirilmesiyle ilgili her 
türlü görevi Başbakanlığa vermiştir. Bu 
kanunun, gereği de Devlet Arşivleri Ge
nel Müdürlüğü teşkil edilmiş, bu genel 
müdürlüğün sayılan görevleri arasında da 
millî arşiv politikasının esaslannı belirle
mek ve bu esaslan uygulamak ve denetle
mek görevleriyle, kamu kurum ve kuru
luşlannm arşivlerinde ayıklama, saklama 
ve imha işlemlerini denetleme görevi de 
bu genel müdürlüğe tevdi edilmiştir. İşte 
bu görev muvacehesinde, bugün günde
mimizde bulunan bu kanunun çıkarılması 
zorunlu hale gelmiştir. 

Bu kanunî düzenlemede yer alan bir 
yenilikten de özellikle bahsetmek istiyo
rum. Şahıslann ellerinde bulunan arşiv
lik malzemelerin tespiti, kayba uğrama
masının sağlanması, millî menfaatlere uy
gun olarak devletin gerçek ve tüzelkişile
rin ve ilmin hizmetinde değerlendirilme
sine imkân veren düzenlemeler de bu ka
nunla beraber getirilmek istenmektedir. 

Bu kanunda dikkate değer bir düzen
leme de, Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi, Genelkurmay Başkan
lığı, Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Ba
kanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatının, 
saklama, ayıklama ve imha işlemlerini 

— 195 — 



T.B.M.M. B : 5 

kendi mevzuatları çerçevesinde yürütüle
ceklerini amir getirdiği hükümdür. Ayrı
ca, çıkarılacak yönetmeliklerle konuya 
açıklık ve uygulamada kolaylıklar getiril
mesi de kanun içerisine dercedilmiştir. 

Bürokraside bir dizi düzenleme ya
pan Anavatan İktidarı, millî ehemmiyeti 
haiz, devlet geleneğinde önemli bir yeri ve 
önemi olan devlet arşivciliğine de el atmış, 
bu çok önemli tasarıyı huzurlarınıza ge
tirmiştir. Ayrıca, bu konuda büyük yatı
rımlara girerek, sağlıklı arşiv binaları da 
inşa etmiştir. Bu önemli tasarı, huzurla
rınızda Yüce Meclisin takdirine sunul
maktadır. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym 
Kahraman. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşme
ler tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak 
ve Malzemenin Yok Edilmesi H a k k ı n 
da K a n u n H ü k m ü n d e K a r a r n a m e n i n 

Değiştir i lerek Kabu lü H a k k ı n d a 
K a n u n Tasarısı 

Amaç ve Kapsam 
M A D D E 1. — Bu Kanunun amacı, 

genel ve katma bütçeli dairelerle (saklama, 
ayıklama ve imha işlemleri kendi mevzu
atına tabi olmak kaydıyla Cumhurbaşkan
lığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Genel
kurmay Başkanlığı, Millî Savunma Ba
kanlığı, içişleri Bakanlığı ve Millî İstihba
rat Teşkilatı hariç) mahallî idareler, üni
versiteler ve bunlara bağlı sabit ve döner 
sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadî teşeb
büsleri, özel kanunlarla kuru lan kamu 
bankaları ve teşekkülleri elinde bulunan 
ve arşivlerinde, arşiv malzemesi ve arşiv
lik malzeme niteliği taşmayan, muhafaza-
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sına lüzum görülmeyen, yok edilecek ev
rak ve her türlü malzemenin, ayıklama ve 
imha işlemlerine dair usul ve esasları dü
zenlemektir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen olmamıştır. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... 1 in
ci madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Tarifler 

• M A D D E 2. — Bu Kanunda, geçen; 
a) Arşiv malzemesi : Türk Devlet 

ve Millet hayatını ilgilendiren ve en son 
işlem tarihi üzerinden otuz yıl geçmiş ve
ya üzerinden onbeş yıl geçtikten sonra ke
sin sonuca bağlanmış olup, birinci mad
dede belirtilen kuruluşların işlemleri so
nucunda teşekkül eden ve onlar tarafın
dan muhafazası gereken, Türk Milletinin 
geleceğine tarihî, siyasî, sosyal, kültürel, 
hukukî ve teknik değer olarak intikal et
mesi gereken belgeler ve Devlet haklan ile 
milletlerarası hakları belgelemeye, koru
maya, bunlarla ilgili işlem ve münasebet
ler bakımından tarihî, hukukî, idarî, as-
kerî.iktisadî, dinî, ilmî, edebî, estetik, kül
türel, biyografik, jeneolojik ve teknik her
hangi bir konuyu aydınlatmaya, düzenle
meye, tespite yarayan, ayrıca ait olduğu 
devrin ahlak, örf ve âdetlerini veya çeşitli 
sosyal özelliklerini belirten her türlü ya
zılı evrak, defter, resim, plan, harita, proje, 
mühür, damga, fotoğraf, film, plak, ses ve 
görüntü bandı, baskı ve benzeri belgeleri 
ve malzemeyi, 

b) Arşivlik malzeme : Yukarıdaki 
bentte sayılan her türlü belge ve malzeme
den zaman bakımından henüz arşiv mal
zemesi vasfını kazanmayanlarla, son işlem 
tarihi üzerinden yüzbir yıl geçmemiş me
muriyet sicil dosyaları, Devîetin gerçek ve 
tüzelkişilerle veya yabancı devlet ve mil
letlerarası kuruluşlarla akdettiği ikili ve 
çok taraflı milletlerarası andlaşmalar, 
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tapu tahrir defterleri, tapu ve nüfus kayıt
ları, aynı özellikteki vakfiyelerden ait ol
dukları kamu kurum ve kuruluşları ile il, 
ilçe, köy ve belediyelere ait sınır kâğıtları 
gibi belgeleri, 

c) Ayıklama : Arşiv malzemesi ile, 
cari işlemleri devresinde bir değere sahip 
olduğu halde, hukukî kıymetin ve bir de
lil olma vasfını kaybetmiş, ileride kullanıl
masına ve muhafazasına lüzum görülme
yen her türlü malzemenin birbirinden ayı
rımı ile ileride arşiv malzemesi vasfını ka
zanacak olan arşivlik malzemenin tespiti 
işlemini, 

d) İmha : İleride kullanılmasına ve 
muhafazasına lüzum görülmeyen, arşiv 
malzemesi ve arşivlik malzeme dışında ka
lan, hukukî kıymetini ve bir delil olma vas
fını kaybetmiş malzemenin ayrılarak, yö
netmelikte belirtilecek usul ve esaslara gö
re imhası işlemini, 

İfade eder. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... 2 nci madde 
kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Mükellefiyet 
M A D D E 3. — Bu Kanun kapsamı

na giren ve elinde arşiv malzemesi ve ar
şivlik malzeme bulunduran kurum ve ku
ruluşlar, ellerinde bulundurdukları arşiv 
malzemesi ile arşivlik malzemeyi her tür
lü zararlı tesir ve unsurlardan korumak, 
aslî düzenlerine göre tasnif edip saklamak, 
yönetmelikte belirtilecek bekletme ve sak
lama süreleri sonunda Devlet Arşivleri 
Genel Müdürlüğüne teslim etmek ve mu
hafazasına lüzum kalmayan evrak ve mal
zemeyi yok etmekle mükelleftirler. 

Arşiv malzemesi ve arşivlik malzeme 
temliki tasarruflar amacıyla kullanılamaz, 
tahrip ve tahrif edilemez ve yurt dışına çı
kartılamazlar. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Ayıklama ve İmha Komisyonlarının 

Teşkili 
M A D D E 4. — Bu Kanun kapsamı

na giren kurum ve kuruluşların kurum ar
şivlerinde yapılacak ayıklama ve imha iş
lemleri için, bünyelerinde ayıklama ve im
ha komisyonları teşkil edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Müsadere Olunan Malzeme 
M A D D E 5. — Bu Kanun kapsamı

na giren ve ilgili kanunlara göre suçta kul
lanıldığı anlaşılarak, müsaderesine dair 
kararı kesinleşen malzeme, derhal Devlet 
Arşivleri Genel Müdür lüğüne teslim 
edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Yönetmelik 
M A D D E 6. — Kamu kurum ve ku

ruluşları ile şahıslar elinde bulunan arşiv 
malzemesi ve ileride arşiv malzemesi ha
line gelecek arşivlik malzemenin tespit 
edilmesine, herhangi bir sebepten dolayı 
bunların kayba uğramamasına, gerekli 
şartlar altında korunmalarına ve millî 
menfaatlere uygun olarak Devletin, ger
çek ve tüzelkişilerin ve ilmin hizmetinde 
değerlendirilmelerine, muhafazasına lü
zum görülmeyen malzemenin ayıklama ve 
imhası ile 4 üncü maddeye göre kurula-
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cak komisyonlara dair usul ve esaslar Baş
bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte gös
terilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınız sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 

Kaldırılan Hükümler 
MADDE 7. — 26.3.1956 tarihli ve 

6696 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalma
yan Evrak ve Vesaikin İmha Edilmesi 
Hakkında Kanun hükümleri yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Geçici maddeyi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE — 2.2.1984 tarih 
ve 2977 sayılı, 30.5.1985 tarih ve 3207 sa
yılı, 3.6.1986 tarih ve 3296 sayılı Yetki Ka
nunları ile Bakanlar Kuruluna verilen Ka
nun Hükmündeki Kararname çıkarma 
yetkisi, bu Kanun kapsamına giren konu
lar için adı geçen kanunlarla verilen süre 
bitimine kadar geçerlidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Verilmiş bir önerge var, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 73 sıra sayılı Ka
nun Tasarısının geçici maddesinin : "Bu 
konu ile ilgili Yetki Kanununun süresi 
8.8.1988 tarihinde dolmuş bulunduğun
dan" tasarı metninden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Abdülkadir Aksu 
Diyarbakır 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Mehmet Akdemir 
Gaziantep 

Mehmet Pürdeloğlu 
Hatay 

Kemal Karhan 
İzmir 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon 
önergeye katılıyor mu efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKA
NI GALİP DEMİREL (Malatya) — Ço
ğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 

DEVLET BAKANI CEMİL Çİ
ÇEK (Yozgat) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmiş, geçici madde me
tinden çıkarılmıştır. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 

Yürürlük 
MADDE 8. — Bu Kanun yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 

Yürütme 
MADDE Ö. — Bu Kanun hükümle

rini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Tasannın tümünü oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ta
sarı kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 



T.B.M.M. B :*5 28 . 9. 1988 O : 1 

4. — Uluslararası Çalışma Teşkilatı Ana
yasasında Yıpüan Değişikliklerin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal isler ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/367) (S Sayısı : 55) (1) 

BAŞKAN — 4 üncü sıradaki, Ulus
lararası Çalışma Teşkilatı Anayasasında 
Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısının görüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon.. Burada. 
Komisyon raporunun okunup okun

mamasını oylarınıza sunuyorum : Rapo
run okunmasını kabul edenler... Etmeyen
ler... Raporun okunmaması kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde, DYP Gru
bu adına, Sayın Tevfik Ertüzün; buyurun 
efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA TEVFİK 
ERTÜZÜN (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; Ulusla
rarası Çalışma Teşkilatı Anayasasında Ya
pılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
üzerinde Doğru Yol Partisi Meclis Grubu 
adına söz almış bulunuyorum, bu vesileyle 
hepinizi sözlerimin başında saygıyla se
lamlarım. 

Sayın milletvekilleri, bildiğiniz gibi, 
Uluslararası Çalışma Teşkilatı 1919 yılın
da Versay Anlaşması çerçevesinde 
Cemiyet-i Akvam, ya da Milletler Cemi
yeti ile birlikte kurulmuştur. 

1946 yılında Birleşmiş Milletler bün
yesinde yeniden oluşturulan ilk Birleşmiş 
Milletler ihtisas kuruluşudur. 

Uluslararası Çalışma Teşkilatının te
mel hedefi 1944 yılında kabul edilen Phi-
ladelphia Beyannamesiyle açıklığa kavuş
turulmuştur. Bu beyannamenin çalışma 
hayatına yön veren temel ilkeleri şunlar
dır : 

(1) 55 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

Emek, ticarî bir meta olamaz. 
Düşünce, dernek ve sendika kurma 

özgürlükleri, sağlıklı bir gelişmeyi gerçek
leştirmenin temel unsurlarıdır. 

Fakirlik, görüldüğü her yerde refaha 
yöneltilmiş ciddî bir tehlikedir. 

Bütün insanlar, ırk, inanç ve cinsiyet
leri ne olursa olsun, maddî ve manevî ge
lişmelerini hürriyet, haysiyet, ekonomik 
güven ve fırsat eşitliği içinde geliştirmek 
haklarına sahiptirler. 

Bu temel ilkelerin hayata geçirilme
sinde, ILO'nun çalışmasını, uluslararası 
alanda yasa yapma faaliyeti olarak nite
lendirebiliriz. ILO'nun yasama faaliyeti, 
sözleşme ve tavsiye kararı biçiminde or
taya çıkmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bahsedilen 
sözleşme ve tavsiye kararlarıyla, uluslara
rası çalışma normları düzenlenir. Sözleş
meler, üye devletlerce onaylandıktan son
ra, bağlayıcı vecibeleriyle işlerlik kazan
mış olurlar. 

Üye devletlerden her biri, Uluslara
rası Çalışma Konferansı -Ki, bu konferans 
genel kurul niteliğindedir- tarafından ka
bul edilen sözleşme ve önerileri onay ma
kamına sunmak durumundadırlar. Şüphe
siz, onaylama bir zorunluk değildir. An
cak, ilgili üye devlet, henüz belli bir söz
leşmeyi onaylama imkânına sahip değil
se, bunun sebeplerini ILO'ya bildirmek 
zorundadır. 

Onaylanan sözleşme millî kanun ni
teliğini kazanır. İhlali halinde, ILO bün
yesinde son derece etkin bir denetim me
kanizması devreye girer. Yaptırım gücü 
manevî olmakla birlikte, hiçbir devlet, üst
lendiği uluslararası taahhütlere riayet et
memek veya ihlal etmek gibi utanç vesi
lesi olabilecek bir yola girmemeye çaba 
sarfeder. ILO tarafından bu çerçevede 
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kabul edilen sözleşme ve tavsiye kararla
rının sayısı, yani 1919'dan 1988 yılma ka-
darki dönemde kabul edilen karar sayısı, 
170 dolayındadır. Bugüne kadar çıkarılan 
sözleşmelerde, sendika kurma özgürlüğü, 
dernek kurma özgürlüğü, zorunlu çalış
manın veya çalıştırmanın önlenmesi, iş ve 
meslekte ayırımın önlenmesi gibi belirli 
bazı temel insan hakları yanında, endüstri 
ilişkileri, toplu pazarlık hakkı, çalışma 
şartları, sosyal güvenlik, iş güvenliği ve 
sağlığı, kadınların ve çocukların çalıştırıl
ma şartlan, eşit işe eşit ücret, göçmen iş
çiler, gemi adamları, tanm işçileri gibi özel 
kategorilere giren konular ele alınmıştır. 

Türkiye'nin Uluslararası Çalışma 
Teşkilatı ile ilişkilerine gelince : Bilindiği 
gibi, Türkiye, ILO 'nun en eski üyelerin
den biridir. Buna rağmen, Türkiye, Cum
huriyeti Devletinin onayladığı sözleşme 
sayısı, birçok ülkeye nazaran fevkalade az
dır. Ocak 1987 itibariyle, Türkiye'nin 
onayladığı sözleşme sayısı 25'tir. 

Türkiye ile Uluslararası Çalışma Teş
kilatının arasındaki yoğun ilişkilerin, da
ha ziyade 12 Eylül harekâtından sonra or
taya çıktığını görüyoruz. Bu tarihten son
ra, önce, sendikalara karşı başlatılan ha
reketler I L O ' n u n gündemine gelmiş, da
ha sonra, Türkiye'deki gelişmelere para
lel olarak; 1982 Anayasası, 2821 sayılı Sen
dikalar Yasası, 2822 sayılı Toplu İş Söz
leşmesi Grev ve Lokavt Yasası, Dernekler 
Yasası, Olağanüstü Hal Yasası, ILO 'nun 
yetkili kurul ve komitelerinde ele alın
mıştır. 

Değerli milletvekilleri, 1983'ten itiba
ren Türkiye'deki gelişmeler, ILO 'nun her 
yıl haziran ayında yaptığı konferansında 
ele alınmıştır. Özellikle bu konferansın en 
önemli komitesi olan Komite d'Aplikasyon 
(comite d'aplication) veya sözleşme ve tav
siye kararlarının tatbikini izlemekle görevli 
komitede daima gündemi işgal etmiştir. 

1983'ten bu yana Türkiye, 8 Ağustos 
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1951 tarihinde 5834 sayılı Yasa ile onay
lanmış bulunan Teşkilatlanma ve Toplu 
Pazarlık Hakkı İlkelerinin Uygulanması
na Dair 98 sayılı ILO Sözleşmesine aykı
rı hareket etmekle suçlanmaktadır ve he
nüz Türkiye kendisini ILO'da ibra etmiş 
değildir. Bu sözleşme, tasdik eden devle
te serbest toplu pazarlık hakkını geliştir
me vecibesini yüklemektedir. Bu hakkın 
kullanılmasında, sendika özgürlüğünü 
çerçeveleyen I L O normlarına uygun ha
reket edilmesi gerekir. Zira, sendika öz
gürlüğü, biraz önce ifade ettiğimiz Phila-
delphia Beyannamesiyle ilgili bölümde be
lirtildiği üzere, ILO Anayasasında ifade
sini bulmuş bir temel insan hakkıdır. 

Bu anlayış çerçevesinde, 1982 Ana
yasasının genel yapısı, özellikle çalışma ha
yatını düzenleyen hükümleri ve Anayasa
ya dayalı olarak çıkarılan 2821 ve 2822 sa
yılı Sendikalar ile Toplu İş Sözleşmesi 
Grev ve Lokavt yasaları ele alınmakta ve 
çoğu düzenlemenin I L O ilkelerine ve 
Türkiye'nin tasdik ettiği, biraz önce ifa
de ettiğimiz, 98 sayılı Sözleşme hükümle
rine aykırı olduğu sonucuna varıl
maktadır. 

Bunun yanı sıra, yapılan müzakere
lerde, iş ve meslekte ayırım yapılmasının 
yasaklanmasına dair 111 sayılı Sözleşme, 
Türkiye açısından takibe alınmıştır. ILO, 
özellikle 12 Eylül sonrasında sıkıyönetim 
tarafından görevlerinden alman kamu gö
revlileri bakımından ayınm yapıldığını, si
yasî kanaatlerine göre yapılan işlemlerin 
sözleşmeyle öngörülen güvenceleri ihlal et
tiğini savunagelmektedir. 

1983'ten 1988'e kadar ve halen Türk
iye'nin durumu, ILO'nun ilgili komitesin
de devamlı olarak görüşülmekte, Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti, koşulların iyileştiri
leceği yolunda verdiği taahhütlere uyma
makla suçlanmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, ILO normla
rına uygunluğun sağlanması bakımından 
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çalışma hayatımızı düzenleyen konularda 
yapılması gerekli düzenlemeler, esas itiba
riyle şu konuları kapsamaktadır : 1980 
sonrasında Türkiye'de toplu pazarlık hak
kının kullanılmasının güçleştirilmiş olma
sı, Hükümete grevleri erteleme yetkisinin 
geniş bir biçimde sağlanmış olması. "Sü
rekliliğinde zorunluluk olan işler" kavra
mında, ILO normlarının aşılarak grevin 
istisna, grev yasaklarının ise âdeta kural 
haline getirilmiş olması. Dayanışma gre
vi, genel grev gibi işçilerin doğrudan eko
nomik hak ve çıkarlarını korumaya yöne
lik etkinliklerin yasaklanmış olması ve ağır 
cezaî müeyyidelere bağlanmış bulunma
sı. Kamu kesiminde toplu iş sözleşmele
rinin hükümet kararıyla kurdurulan ve bir 
devlet bakanına bağlı olarak çalışan Ka
mu işveren Sendikası aracılığıyla Hükü
metin ekonomik politikasını dikte etmek 
amacıyla sürdürülmeye çalışılması ve bu 
düzenlemenin serbest toplu pazarlık ilke
siyle bağdaşmaz bulunması. Sendikaların 
hemen hemen her eyleminin bir siyasî fa
aliyet olarak nitelendirilmesi, sendikaların 
denetiminin devlet memuru statüsünde
ki müfettişler vasıtasıyla yaptırılarak sen
dika denetiminin bir baskı aracı haline dö
nüştürülmüş olması. Sendikaların, Sendi
kalar Yasasının kısıtlayıcı hükümleri ya
nında, Dernekler Yasasının çeşitli hüküm
lerine de tabi tutularak kısıtlamaların bu 
şekilde genişletilmiş olması ve nihayet, ka
mu kesiminde çalışan işçilerin toplu pa
zarlık ve toplu iş sözleşmelerinden yarar
lanma haklarının ellerinden alınması. Söz
leşmeli personel için geçerli olan bu du
rum, ayrıca aynı nitelikte çalışan işçiler 
arasında haktan yararlandırmada ayırıma 
yol açtığından Türkiye'nin onayladığı ve 
yukarıda değinilen 111 sayılı İş ve Meslekte 
Ayırınrf Yapılmasının Yasaklanmasına da
ir hükmüne aykırı bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bu konular ILO tarafından çeşitli ülkelerle 

ilgili olarak yapılan kovuşturmalarda sen
dika özgürlüğüne ve serbest toplu pazar
lık hakkına aykırılığı saptanmış, âdeta bi
rer içtihat halini almış olan noktalardır. 
Bugün onayınıza gelen I L O ' n u n Anaya
sasında yapılan değişikliklerin onaylanma
sı ise son derece rutin bir işlemden iba
rettir. Türkiye'nin ILO ile olan ilişkileri 
fevkalade sıkıntılıdır ve bu sıkıntılı hal gi
derek artmaktadır. Özellikle Avrupa Top
luluğuna adım atmış olan Türkiye'nin, 
toplulukta bugünlerde hazırlanmakta olan 
raporun sağlıklı bir biçimde Türkiye'nin 
lehine bir tarzda hazırlanabilmesi için 
Türkiye'nin ILO ile olan ilişkilerini dü
zeltmesi âdeta kaçınılmazdır. 

Türkiye, milletlerarası taahhütlerine 
sadık bir ülke olma özelliğini kaybetme
melidir. Türkiye'de demokratikleşme sü
recinin tamamlanması, demokrasinin bü
tün kurum ve kurallarıyla işletilmesi, de
mokratik hayatın önemli bir kesitini teş
kil eden çalışma hayatının demokratikleş
mesine ciddî biçimde bağlıdır. Çalışma 
hayatı hür olmayan bir ülke ne çağdaş, ne 
gelişmiş ve ne de demokrat olabilir. Türk
iye, ILO 'nun takibe aldığı bir ülke konu
mundan süratle çıkarılmalı, kırk yıllık de
mokrasi geleneğine uygun, sağlıklı bir iş
çi işveren ilişkileri düzeni hızla, yeniden 
kurulmalıdır. 

24 Haziran 1986'da yapılan I L O 
Anayasa değişikliğinin, üzerinden iki yıl 
geçtikten sonra, Türkiye Cumhuriyeti 
Parlamentosunun onayına sunulmasını, 
Hükümetin konuya duyduğu ilgisizliğin 
bir işareti olarak sayıyoruz. Ne var ki, 
meslekten gelen Sayın Bakanımızın konu
ya ilgi göstereceğini ümit ediyor ve Tür
kiye'nin I L O ile olan ilişkilerinin, en kısa 
zamanda düzeltilmesini bekliyoruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce He
yetinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP ve 
SHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Ertüzün. 

H İ K M E T Ç E T İ N (Diyarbakır) — 
SHP Grubu adına Sayın Fehmi Işıklar ko
nuşacaklar efendim. 

BAŞKAN — SHP Grubu adına, bu
yurun Sayın Işıklar. 

S H P G R U B U ADINA F E H M İ 
IŞIKLAR (Bursa) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; Uluslararası Çalışma 
Teşkilatının Anayasasında yapılan değişik
liği onaylama bakımından getirilen kanun 
tasarısı üzerinde konuşmak üzere, gru
bum adına söz almış bulunuyorum; S H P 
Grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyo
rum. (SHP sıralarından alkışlar) 

Düşünün ki, I L O Anayasasında ya
pılan değişikliği onaylamak üzere bir ya
sa tasarısı getiriliyor, bir örgütün anaya
sasını onaylıyoruz ya da onaylamak üze
reyiz; ama bu örgütün ilke ve kararlarını 
bir türlü onaylayamıyoruz. (SHP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, Sayın Hükümet üye
leri ve sayın milletvekilleri çok iyi biliyor
lar ki, I L O ' n u n 87 Sayılı Sözleşmesi im
zalanmadıkça, onaylanmadıkça ve 87 Sa
yılı Sözleşmeye uygun sendikal hak ve öz
gürlükler yasal güvence altına alınmadığı 
sürece Türkiye'de özgür sendikacılıktan, 
özgür toplu sözleşme düzeninden söz edi
lemez. Türkiye I L O ' n u n 87 Sayılı Sözleş
mesini onaylamadığı için, bu maddeye gö
re düzenlemeler yapılmadığı için, bugün 
işçiler her gün biraz daha yoksullaşmak
tadır. Bugün gelir dağılımı oldukça ada
letsiz ve bozulmaya doğru hızla yol almak
tadır. Sayın Bakan zaman zaman tartış
malarımızda, bütçe görüşmelerinde çok 
iyiniyetle çıkıp buraya, çok daha düzeyli 
bir dil kullanarak, iyiniyetini çok iyi su
narak, işçilerden yana olduklarını, işçile
ri buradaki sendikacılardan da çok düşün
düklerini ifadeyle, Sayın Hükümetin işçi 
aleyhindeki tutum ve davranışını bir an-

o 

lamda yumuşatmaya çalışıyor; ama ger
çekler acaba ne? 

Geçenlerde bir gazetede okudum; bir 
bilim adamının araştırmasına göre, yok
sulluk sınırı 170 bin lira. Bilim adamının 
araştırmasına göre, 170 bin liradan az üc
ret alan insan ayrıca güçlü bir desteğe ih
tiyaç duyuyor. Bu bilim adamı sıradan bir 
araştırma yapmamış; 1985 yılındaki ra
kamları almış, enflasyona göre yürütmüş 
ve bu veriyi bulmuş. Şimdi, asgarî ücret
le çalışanların durumu ne? Türkiye'de 170 
bin lira yoksulluk sının olduğuna göre, as
garî ücretle çalışanlar -hatta işçilerin yüz
de 95 'i- yoksulluk sınırının altında ücret 
alıyor ve ayrıca güçlü bir desteğe gerek
sinme duyuyor. 

Bu yapılan yasal düzenlemeler nede
niyle toplusözleşmelerin hiçbir anlamı kal
madı. SHP 'n in sık sık yinelediği öneriler 
dikkate alınmadığı için, toplusözleşmele
rin hiçbir önemi kalmadı. Bu yıl yapılan 
toplusözleşmeyle elde edilen haklar enflas
yon canavarı altında eziliyor, yok oluyor, 
sonra çıkarılan asgarî ücret, toplusözleş
meyle elde edilen ücreti yakalıyor ve 
geçiyor. 

Bugün maden işçileri toplusözleşme
ye oturmuş, gerçi din görevlilerine grev 
hakkını verdik, ama maden işçilerine ve
remediğimiz için, bütün işçilere tam grev 
hakkını veremediğimiz için 400 bine ya
kın işçinin toplusözleşmeden beklediği 
hakkı ve çıkarı elde etmesi mümkün de
ğil. Kıdemin de önemi kalmamış. Maden 
işçilerini ziyaret ettim, 10 yıllık işçiyle bu
gün işe giren işçi arasında ücret bakımın
dan fark yok. 10 yıllık yıpranmış bir işçi, 
bu ülke ekonomisine katkıda bulunan iş
çi, üreten insan diyor ki; "Ben 10 yıldır 
yıprandım, ama yeni gelen işçi benim ka
dar ücret alıyor, neden?" Kazma ve kü
rekle çalışan ve yeni işe giren işçi ile do
zer operatörü, elektrik teknisyeni, ustası, 
bir torna işçisi aynı ücreti alıyor. Beceri 
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farkı da kalmadı. Beceri farkı yok, kıdem 
farkı yok, toplusözleşmenin anlamı yok, 
böyle bir sendikal çalışma yaşamını dü
zenleyen bir ortam sözkonusu. 

Anavatanın kurduğu Sayın Hükü
met, Anavatanın güçlü desteğine sahip 
olan Hükümet, serbest piyasa ekonomisini 
benimsemiş; fiyatlar istediği kadar serbest, 
yaşamında alınteri dökmemiş, helalinden 
kazanmamış birçok insan istediği gibi fi
yat belirliyor, tekeller istediği gibi fiyat be
lirtiyor, yarın alacağımız herhangi bir eş
yanın fiyatı belli değil, ama işçilerin üc
reti serbest değil. Fiyatlar serbest, isteni
len fiyat uygulanabiliyor; ama, işçilerin ve 
emeği ile geçinen insanların ücretleri ser
best değil. 

İşsiz çok, üstelik 5 milyona yaklaşan 
işsiz, çalışan işçilerin üzerinde baskı ara
cı olarak kullanılıyor, işverenler diyor ki 
"Eğer sen 80 bin lirayı, 90 bin lirayı be
ğenmiyorsan 50 bin liraya çalışacak çok in
san var bu memlekette." Doğru. O sorun 
da doğru dürüst ele alınmamış, işsizlik, 
işçinin üstünde baskı aracı olarak kulla
nılıyor, sendikaların üzerinde yasalar baskı 
aracı olarak kullanılıyor ve biz burada 
ILO anayasasının üzerinde yapılan deği
şiklikleri onaylamak üzere bir kanun ta
sarısını görüşüyoruz. 

ILO'nun ilke ve kararları uygulan
madığı için, bu denli yoksullaşan işçilerin 
durumu bir kenara bırakılıyor ve ILO 
Anayasasında yapılan değişikliklerin onay
lanmasını tartışıyoruz. 

ILO, Türkiye'yi takibe aldı. ILO'da, 
hepimizi derinden üzen tartışmalar olu
yor. Düşünün ki, Uluslararası Çalışma 
Örgütü toplantılarında, yani anayasasın
da yapılan değişiklikleri görüşüp, onayla
yacağımız örgütün toplantılarında Türk
iye, alabildiğine eleştiriliyor ve takibe alın
ma kararı veriliyor. Acaba, bütün bu eleş
tirenler, tartışanlar Türkiye'nin düşmanı 
mı? Acaba, dış düşmanlar mı sürekli 

Türkiye'yi eleştirmek istiyorlar? Bildiğiniz 
gibi ILO, bir yanıyla işverenler, hükümet 
ve işçi temsilcilerinden oluşuyor. 

Değerli arkadaşlarım, ya bu standart
lara uyacağız, ya da gerçekten başımızın 
çaresine bakacağız. Biz, çağdaş bir Türk
iye'nin oluşması için bütün unsurlarıyla, 
bütün yönleriyle çağdaş ölçüler bulmak ve 
çağdaş ölçülere kendimizi uyarlamak so
rundayız. (SHP sıralarından alkışlar) Aca
ba, bu böyle gider mi? 

Daha önce dünyada işçi hakları elde 
edilirken ve yerleşirken herhangi bir yasa 
güvencesi yok. işçiler ve patronlar karşı 
karşıya, işçiler haklarını almak için grev
lere başvurmak zorunda kalıyorlar ve 
grevler oluyor. Hiç unutmuyorum, ince
lemelerimize ve edindiğimiz bilgilere gö
re, 1850'li yıllarda -ki, daha önce de Mec
liste dile getirmiştim- bunun önüne geç
mek için, sarı köpek mukavelesi uygula
nıyor; yani, işçiden peşin istifa dilekçesi 
alınıyor, ayrıca grev kırıcı bürolar kuru
luyor. Gansterlerin elinde Smith - VVesson, 
haklarını arayan işçilerin üstüne ateş edi
liyor. İşçiler kızgın, fabrikadan patron ge
çerken mıknatıslı vincin şalterini indiri
yorlar, patronu öldürüyorlar. İleri gidiyor, 
makineleri kırıyorlar. İşçiler o bilinçte de
ğil;-düşmanının makine olduğunu sanıyor, 
makineleri parçalıyorlar. Bu evrelerden 
geçiyor : Hiç kanun yok, anayasa yok; 
anayasada bu anlamda güvence yok, hü
küm yok. Sonra, işçiler bu haklarını ya-
sallaştiriyor, bu haklarını geliştiriyor ve 
yerleştiriyorlar. Şimdi Türkiye öyle değil; 
1850'li yıllarda değiliz; Türkiye gelişmiş, 
güçlenmiş, belli bir sanayileşmeye kavuş
muş, belli bir demokratik geleneğe sahip 
olan bir ülke. Şimdi yeniden, parlamen
toda çözemediğimiz sorunları bir başka 
yollarla çözüm için zorlarsak, korkarım ki, 
bu yoksulluk ve sefalet içerisinde bulunan 
işçiler hiç de hoşumuza gitmeyecek, bir
çoğumuzu derinden üzecek yollara baş 
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vurmak zorunda kalacaklardır. Ne kadar 
sıkıştırabileceğiz? Kapalı bir kapta, suyu 
ağzına kadar doldurmuşuz, ateşi yakıp du
ruyoruz; bu ateş yoksulluk, bu ateş paha
lılık, bu ateş enflasyon... Sınırladığımız, iş
çi sınıfı. Bir yandan ateş yanıyor, bir yan
dan kapalıkapta su kaynıyor. Buna hak
kımız yok gibi geliyor bana. Bu vesileyle 
bir anımsatma yapmak istedim. Sayın Ba
kanın zaman zaman iyiniyetle sunuşları
nı, acaba gerçekleşir mi diye bekle
mekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, aslında konu 
çok basit; çok sıradan maddeler değişikli
ğe uğramış. Acaba konuyu, bu kadar ge
niş çerçevede ele almak gerekli miydi? Ge
rekliydi, çünkü bugün bir karar aldık; haf
tada bir gün sözlü soru ve araştırma öner
gelerini gündeme getirme kararı, iki gü
nünde de yasaları görüşme karan. 

Hepimiz görüyoruz, ben tanık oluyo
rum, otururken de bayağı sıkılıyorum, 
üzülüyorum; sayımız az. "Kabu l eden
ler... Etmeyenler..." denilerek kanun mad
deleri geçiyor. Bazısını tartışmıyoruz bi
le. Tartışacağımız, konuları gündeme ge
t i re eğimiz gün ve zaman da sınırlandı. 
Belki bu kadar sorunları dile getirmeye ge
rek kalmayacak, belki muhalefet parla
mentoda susmak sorunda da kalacak. 
Sonra; Türkiye neyle yönetilecek? Tür
kiye'yi parlamento mu yönetecek, yoksa 
bir hükümet, kararnamelerle mi yürüte
cek? Eğer Türkiye'yi parlamento yönete-
cekse, en büyük organsa, milleti temsil 
ediyorsa, burada bütün sorunlarımızı tar
tışmalıyız, görüşmeliyiz. 

Bu nedenle, çok basit bir değişikliğin 
görüşüldüğü; ama, özünde Uluslararası 
Çalışma Örgütünün ilke ve kararlarına 
uyulmadığı için, işçiler sürüm sürüm sü
ründüğü için, yoksulluk ve sefalet içine 
itildiği için, sendikalar bir hayır kurumu
na dönüştürüldüğü için, sendikaların eli 
kolu bağlı olduğu için, demokratik ortam

da, demokratik düzeyde haklarını savuna-
madıkları için, koruyamadıkları için ve ge
liştiremedikleri için, konuyla çok yakından 
ilgili olduğu için, bu vesileyle bir kez da
ha Sayın Bakanın ve Sayın Hükümetin 
dikkatlerini çekmek istedim. Gidişimiz ba
na göre iyi değil. "Kabul edenler... Etme
yenler", parmak sayısı, işçilerin yoksullu
ğunu ortadan kaldırmıyor, işçilerin için
de bulunduğu sıkıntıyı anlamalıyız. Ger
çi Sayın Başbakan, yaptığı son değerlen
d i rmede "Ar t ık var l ıkl ıdan al ıp -
zenginden alıp- yoksula aktaracağız" de
miştir. Bunu bir an evvel eyleme geçirip, 
hayata geçirip, binbir sıkıntı içinde yaşa
yan işçilerimizin, memurlarımızın, dar ge
lirli insanlarımızın sorunlarına çözüm bul
malıyız. 

Bu duygularla, sayın Parlamentoyu, 
sayın milletvekillerini saygıyla selamlıyo
rum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim, sağolun. 

Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İ M R E N AYKUT (İstan
bul) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; şu anda görüştüğümüz, bir uluslara
rası sözleşmenin Parlamentomuzca onay
lanması hususudur. Bu uluslararası söz
leşme, ILO Anayasasında yapılmış olan 4 
maddenin değişikliğidir. Bu madde deği
şiklikleri, aslında ülkemiz açısından son 
derece olumlu değişikliklerdir. Çünkü, bu 
değişikliklerin sonucunda, Türkiye'nin 
ILO Yönetim Kuruluna daha sıklıkla gir
me şansı açılmaktadır. Ayrıca, 10 sanayi 
ülkesinin imtiyazı ortadan kaldırılmakta, 
daha demokratik ve daha iyi bir çalışma 
biçimine dönüştürülmektedir. 

Diğer taraftan, ILO Yönetim Kuru
lunun Genel Müdürü atama kararı ILO 
konferansına verilmekte; bu da, bu ata
mada Türkiye olarak bizim de etkili 
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o lmamız imkânını get i rmiş bu lun
mak tadır. 

Bu kısa açıklamadan sonra, biraz ön
ce iki değerli milletvekili arkadaşım konu
nun tamamen dışında olan geniş açıkla
malar yaptılar. Konunun tamamen dışın
da olmakla beraber, yaptıkları açıklama
lar için kendilerine teşekkür ediyorum. 
Yalnız bu açıklamalara bir iki ilave ve bir 
de düzeltme yapmak istiyorum. 

Biz, I L O sözleşmelerinin 25'ini de
ğil, 28'ini onaylamış durumdayız. Anaya
samızın sadece üç maddesi ILO tarafndan 
tereddütle karşılanmakta, 2821 ve 2822 sa
yılı yasalarda da 7 - 8 madde tereddütle 
karşılanmaktaydı. Ancak, bildiğiniz gibi 
mayıs ayında yaptığımız yasa değişikliği 
ile bunların pek çoğunu ILO Anayasası
na ve ilkelerine uygun hale getirdik. Ge
tirememiş olduklarımızın da zaman için
de getirilebileceği kanaatini taşımaktayım. 

Yalnız, bu konuşmaları yaparken 
özellikle Fehmi Işıklar arkadaşımın bize 
karşı, oldukça haksızlık yaptığını, yani 
toplum olarak kendi kendimize karşı hak
sızlık yaptığımızı tespit ettim. ILO'ya üye 
160 ülke arasında Türkiye sendikal hak ve 
özgürlükler yönünden -büyük bir samimi
yetle ve gayet iyi incelemiş olarak ifade 
ediyorum ki- ilk 25'in içindedir. (ANAP 
sıralarından aikışlar) 

Değerli arkadaşlarım, şimdi kendimi
ze haksızlık yapalım; ama bu derece yap
mayalım. Hakikaten bizde sendikal hak ve 
özgürlükler konusunda belki bazı ülkele
re göre fam bir beraberlik olmayabilir, ba
zı konularda henüz o noktalara gelmemiş 
olabiliriz; ama unutmayalım ki, 160 ülke
nin içinde biz ilk 25'in içindeyiz. Bunu da
ha önceki sözlerim içinde de ifade etmiş
tim, yurt dışındaki toplantılarda da ifade 
ediyorum; bu hakikaten iftihar edilecek bir 
husustur, onur verici bir husustur. Dola
yısıyla Türk işçilerinin sefalet içinde yü
züp, perişan oldukları hususuna tam ola-
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rak katılamıyorum. Belki enflasyon nede
niyle, hayat pahalılığının etkisiyle şu an
da birtakım sıkıntıları vardır. Bu sıkıntı
lar herkesçe paylaşılmaktadır ve toplu pa
zarlık yoluyla elbette ki, onların toplu pa
zarlık masasında yapacaklart mücadele ile 
bunlar telafi edilecektir; nitekim edilmek
tedir de, ücretlerde yüzde 100'leri aşan 
zamlarla toplusözleşmelerin imzalandığını 
her gün hepimiz tespit ediyor ve şahit olu
yoruz. Bundan da tabiî ki, memnuniyet 
duyuyoruz. Önümüzdeki günlerde yine 
enflasyona bağlı olarak bunların ücret ar
tışlarının ve iyileştirilmelelerinin yapılaca
ğına dair gayet belirgin işaretler de vardır. 

Bu sözleşme, uluslararası sözleşme 
olduğu için, bunun üzerinde bir değişik
lik yapmak zaten söz konusu değildir. Ay
rıca, değişiklik yapmamızı gerektiren bir 
husus da yoktur; Türkiye'nin son derece 
lehine bazı değişikliklerdir. 

Bu kısa açıklamaları size sunmak ih
tiyacı duydum; teşekkür ederim. (ANAP 
ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan 

Efendim, kanun tasarısının tümüyle 
ilgili görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
Uluslararası Çalışma Teşkilatı Anayasa
sında Yapılan Değişikliklerin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Ka

nun Tasarısı 
MADDE 1. — Uluslararası Çalışma 

Teşkilatı, 72 nci Uluslararası Çalışma 
Konferansı tarafından 24.6.1986 tarihin
de kabul edilen "Uluslararası Çalışma 
Teşkilatı Anayasasında Yapılan Değişiklik
lerle İlgili Belge"nin onaylanması uygun 
bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
M A D D E 2. — Bu Kanun yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler,.. Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
M A D D E 3. — Bu Kanun hükümle

rini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oylamaya 
tabidir. 

Açık oylamanın, oy kutusunun sıra
lar arasında dolaştırılmak suretiyle yapıl
masını oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yanında basılı oy pusulası bulunma
yan sayın milletvekillerinin, beyaz bir kâ
ğıda, adını, soyadını, seçim çevresini ve 
oyunun rengini yazıp imzalamak sure

tiyle oyunu kullanmalarını rica ediyorum. 
Kutular dolaştırılsın. 
(Oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın 
üye var mı? Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 

BAŞKAN — Uluslararası Çalışma 
Teşkilatı Anayasasında Yapılan Değişiklik
lerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısıyla ilgili oylama 
sonucunu açıklıyorum : 233 sayın üye oy
lamaya iştirak etmiş, 230 kabul, 2 ret, 1 
de geçersiz oy kullanılmıştır. Böylece, ta
sarı kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. 

Sayın milletvekilleri, gündemin 5 inci 
sırasındaki Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanunuyla ilgili görüşmelere, tasarı
nın uzun olması, süremizin az kalması se
bebiyle devam edemiyoruz. 

Bu itibarla, biraz önce almış bulun
duğunuz karar gereğince, gündemdeki ka
nun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 29 
Eylül 1988 Perşembe günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.40 
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Uluslararası Çalışma Teşkilatı Anayasasında Yapılan Değişikliklerin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu: 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Mehmet Alt Bilici 
Abdullah Sedat Doğan 
Ersin Koçak 
ibrahim Öztürk 
Mehmet Perçin 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Deliceoğlu 
Abdurrahman Karaman 

AFYON 
Metin Balıbey 
Baki Durmaz 
Mustafa Kızıloğlu 
Hamdi Özsoy 
Nihat Türker 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Cezmi Erat 
Yaşar Eryılmaz 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
İsmet Özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Kâmil Ateşoğulları 
Muzaffer Atılgan 

Üyesi Sayısı 
Oy Verenler : 
Kabul Edenler : 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oy 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

(Kabul Edenkr) 

450 
233 
230 

2 

1 
: 215 

2 

Onu rai Şeref Bozkurt 
Kâmil Tuğrul Coşkı 
Rıfat Diker 
Tevfik Ertürk 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Peki 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
Ercan Vuralhan 

ANTALYA 
Hasan Çakır 
ibrahim Demir 

ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 
Bahattin Çaloğlu 

AYDIN 
Ömer Okan Çağlar 
Hilmi Ziya Postacı 
Mehmet Yüzügüler 

BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret Bölükoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni İslimyeli 
İ. Önder Kırlı 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edip Uğur 
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LI noğlu 

slu 

-

BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcı oğlu 

B O L U 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 

B U R D U R 
Fethi Çelikbaş 
Sait Ekinci 
İbrahim Özel 

BURSA 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
Fehmi Işıklar 
Fahir Sabuniş 
İsmet Tavgaç 

ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
Mümin Kahraman 

Ç A N K I R I 
İlker Tuncay 

Ç O R U M 
Ünal Akkaya 
Mustafa Namlı 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 
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Hüdai Oral 
İsmail Şen gün 

DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Hikmet Çetin 

EDİRNE 
Şener İşleten 

ERZİNCAN 
Mustafa Kul 

E R Z U R U M 
Sabahattin Araş 
Nihat Kitapçı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 
Zeki Ünal 
Erol Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Abdülkadir Ateş 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Hasan Celâl Güzel 
Ünal Yaşar 

G Ü M Ü Ş H A N E 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 

HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Mehmet Dönen 
Mustafa Kemal Duduoğlu 
Turhan Hırfanoğlu 
Kâmran Karaman 
Öner Miski 
Mehmet Pürdeloğlu 
Ali Uyar 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 
Er tek in Duru t ürk 

İÇEL 
Hikmet Biçen t ürk 
Ali Bozer 
Ekin Dikmen 
Ali Er 
Ali Rıza Yılmaz 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 

Bahiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
Cevdet Akçalı 
Avni Akyol 
Abdülbaki Albayrak 
İmren Aykut 
Hayrettin Elmas 
Ali Haydar Erdoğan 
İsmail Safa Giray 
Nuri Gökalp 
Hasan Fehmi Güneş 
Talat İçöz 
Ömer Ferruh İlter 
Adnan Kahveci 
Mehmet Cavit Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
Hüsnü Okçuoğlu 
Turgut Öz al 
İbrahim Özdemir 
Mustafa Hilmi Özen 
Ali Tanrıyar 
Sudi Türel 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 

İZMİR 
Halil .Çulhaoğlu 
H.Hüsnü Doğan 
İsmet Kaya Erdem 
Akın Gönen 
Burhan Cahit Gündüz 
Erol Güngör 
Kemal Karhan 
Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 

KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem Bayazıt 
Mehmet Onur 
Ali Şahin 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Yasin Bozkurt 
Kerem Güneş 
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KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıcıoğlu 
Recep Orhan Ergun 
Ahmet Servet Hacıpaşaoğlu 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Mehmet Yazar 

K I R K L A R E L İ 
Cemal Özbilen 

KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 
Şevki Göğüsger 
Gökhan Maraş 

KOCAELİ 
Abdulhalim Araş 
Bülent Atasayan 
Erol Köse 
Onur Kumbaracıbaşt 
A.Rıza Sirmen 
Ömer Türkçakal 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet. Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Mehmet Şimşek 
Vefa Tanır 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Mehmet Bülent Çaparoğlu 
Galip Demirel 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt Özal 
Talat Zengin 

MANİSA 
Sümer Oral 
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Ekrem Pakdemirli 
Mehmet Yenişehirlioğlu 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Süleyman Şükrü Zeybek 

MUŞ 
Erkan Kemaloğlu 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Cemal Seymen 

NİĞDE 
Raşit Daldal 
Haydar Özalp 

ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul Özdemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
İhsan Nuri Topkaya 
Gürbüz Yılmaz 

Şükrü Yürür 
RİZE 

Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 

Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 

SAMSUN 
Cemal Alişan 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Yaşar Topçu 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ömer Günbulut 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şakir Şeker 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 

ŞANLIURFA 
Murat Batur 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Bahri Karakeçili 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıflct Atasever 
Güneş Gürseler 
Enis Tütüncü 

TRABZON 
Avni Akkan 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Kamer Genç 

UŞAK 
Mehmet Topaç 

YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Seyit Ahmet Dalkıran 
Ali Şakir Ergin 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Tevfik Ertüzün 
Güneş Müftüoğlu 
Mustafa Tınaz Titiz 
Koksal Toptan 

(Reddedenler) 

BİNGÖL 
Haydar Baylaz 

HATAY 
M. Murat Sökmenoğlu 

(Geçersiz Oy) 

İZMİR 
Birgen Keleş 

(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Mehmet Can 
Cüneyt Canver 
M. Halit Dağlı 
Yılmaz Hocaoğlu 
Mahmut Keçeli 
Selahattin Kılıç 
Orhan Şendağ 

ADIYAMAN 
Zeynel Aslan 

AFYON 
Abdullah Ulutürk 

AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Erol Ağagil 
Beşer Baydar 
Mehmet Çevik 
Ömer Çiftçi 
Hüseyin Barlas Doğu 
Eşref Erdem 
Tevfik Koçak 
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Arif Sağ 
Mustafa Rüştü Taşar 
ibrahim Tez 
Zeki Yavuztürk 
Rıza Yılmaz 
Yaşar Yılmaz 

ANTALYA 
Adil Aydın 
Zekeriya Bahçeci 
Deniz Baykal 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Hasan Namal 
Cengiz Tuncer 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 

AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Mustafa Bozkurt 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçtoğlu 

BİLECİK 
Mehmet Seven 
Tayfur Ün 

BİNGÖL 
Ilhami Binici 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Nevzat Durukan 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
Abdulkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
B. Mehmet Gazioğlu 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin Örüç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
İlker Genlik 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 

Ali Necmettin Şeyhoğlu 
Ç O R U M 

Nevzat Aksu 
Rıza Ilıman 
Cemal Şahin 

DENİZLİ 
E. Yıldırım Avcı (Bşk.V.) 
Adnan Keskin 

DİYARBAKIR 
Fuat Atalay 
Ferit Bora 
Nurettin Dilek 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 

EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
Erdal Kalkan 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Küçükel 
Nizamettin Özdoğan 
Ali Rıza Septioğlu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Başkaı 
Metin Yaman 

E R Z U R U M 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
İsmail Köse 
Rıza Şimşek 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
M. Cevdet Selvi 

GAZİANTEP 
Ahmet Günebakan 
Hasan Tanrı över 
Mustafa Yılmaz 

GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Burhan Kara 
Mehmet Ali Karadeniz 
Yavuz Köymen 
Rüştü jKurt 
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G Ü M Ü Ş H A N E 
M. Oltan Sungurlu (B.) 

H A K K Â R İ 
Naim Geylani 
Cumhur Keskin 

İSPARTA 
ibrahim Gürdal 

İÇEL 
E t em Cankurtaran 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. İstemihan Talay 

İSTANBUL 
B. Doğancan Akyürek 
Yaşar Albayrak 
Abdullah Baştürk 
İsmail Cem 
Yüksel Çengel (İ.A.) 
Orhan Demirtaş 
Mehmet Necat Eldem 
M. Ali Eren , 
Halil Orhan Ergüder 
Temel Gündoğdu 
Altan Kavak 
Aytekin Kotil 
Leyla Yeniay Köseoğlu 

ı) Mehmet Moğultay 
İsmail Hakkı Önal 
Mustafa Sangül 
Yusuf Kenan Sönmez 
Güneş Taner 
Mustafa Timisi 
Ali Topuz 
Namık Kemal'Zeybek 

İZMİR 
Veli Ak soy 
Türkân Akyol 
K. Kemal Anadol 
M. Turan Bayazıt 
Işın Çelebi 
Ahmet Ersin 
Erdal İnönü 
Fuat Kılcı 
Neccar Türkcan 

K A H R A M A N M A R A Ş 
Atilla İmamoğlu 
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Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 
Ahmet Uncu 

KARS 
Mahmut Almak 
Vedat Altun 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesgioğlu 
Hüseyin Sabri Keskin 
Nurhan Tekinel 

KAYSERİ 
Seyit Halil Özsoy 
Mustafa Şahin 
Abdulmecit Yağan 

K I R K L A R E L İ 
Gürcan Ersin 
İrfan Gürpınar 

KOCAELİ 
Alaettin Kurt 

KONYA 
Ali Talip Özdemir 
Ömer Şeker 

KÜTAHYA 
Mehmet Korkmaz 

MALATYA 
İbrahim Aksoy 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Önol Sakar 
Gürbüz Şakranlı 
Müni r F. Yazıcı 
M. Erdoğan Yetenç 

M A R D İ N 
Beşir Çelebioğlu 
Abdülvahap Dizdaroglu 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

M U Ğ L A 
Tufan Doğu 
Musa Gökbel 
Latif Sakıcı 

M U Ş 
Alaattin Fırat 
Mehdin Işık 
Mehmet Emin Seydagil 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratltoğlu 

NİĞDE 
Doğan Baran 
Mahmut Öztürk 
Birsel Sönmez 

RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 

SAKARYA 
Yalçın Koçak 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Kemal Akkaya 
İlyas Aktaş (Bşk.V.) 
Mehmet Aydın 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt (İ.A.) 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
İdris Arıkan 
Kemal Birlik 
M. Abdurrezak Ceylan 
Zeki Çeliker 
Kudbettin Hamidi 

SİNOP 
Özer Gürbüz 

SİVAS 
Ekrem Kangal 

ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Aziz Bülent Öncel 

TEKİRDAĞ 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin-Gürdere 
Kâzım Özev 
Talat Sargın 
Kenan Süzer 
Mehmet Zeki Uzun 
Erkan Yüksel 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Mehmet Çakıroğlu 
ibrahim Cebi 
Necmettin Karaduman 
Hayrettin Kurbetli 

T U N C E L İ 
Orhan Veli Yıldırım 

UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
İhsan Bedirhanoğlu 
Reşit Çelik 
Muslih Görentaş 
Selahattin Mumcuoğlu 

Z O N G U L D A K 
Şinasi Altıner 
Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy (B.) 
Ömer Barutçu 
Ömer Faruk Macun 

(Açık Üyelikler) 

Ç O R U M 
Mithat Balak 

DİYARBAKIR 
Mahmut Kepolu > 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

5 İNCİ İBİRLEŞİM 

28 . 9 . 1988 Çarşamba 

Saat: 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri 
2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığı Tezkereleri 

3. — Başbakanlık Tezkeresi 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLtS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAtR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Gölhan ve 18 arkadaşının, ülkemizin sa
nayileşmesi konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/4) 

2. — Samsun Millletvekili İrfan De-
miralp ve 21 arkadaşının, Türkiye'deki 
resmî ve özel bankalarda açılmış olan 
döviz tevdiat hesapları ve tüketim mal
ları ithalatı konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/18) 

3. — Kars Milletvekili i •Mahmut Alı-
nak ve 17 arkadaşının, sağlık sorunları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/5) 

4. — Tokat Milletvekili Kenan Sü
zer ve 38 arkadaşının, işsizliğin boyutla
rını ve yarattığı bunalımlar ile bu husus
ta alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/19) 

5. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin ve 20 arkadaşının, millî eğitimin 
içinde bulunduğu sorunların nedenlerini 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/20) 

6. — Zonguldak Milletvekilli Tevfik 
Ertüzün ve 19 arkadaşının, son yedi yılda 
emisyon hacminde genişlemeye yol açan 
ve enflasyonu hızlandıran nedenleri ve 
bunlar içinde DÇM ve garantisiz ticarî 
borçların rolünü tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/21) 



7. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal ve 42 arkadaşının, talih oyun
ları işletmelerinin neden olduğu olumsuz
lukları ve Türk toplumunu kumar alış
kanlığından uzaklaştırmak için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca 'bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

8. — Hatay Milletvekilli 'Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 40 arkadaşının, 
DAVOS toplantısından sonra gelişen 
Türk - Yunan münasebetlerinin açıklığa 
kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

9. — İçel İMillletvökilü 'M. Istemihan 
Talay ve 22 arkadaşının, üniversite so
runlarının ve gençlik hareketlerinin ne
denlerini ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

10. — Hatay Mlilılıetvetküli AMı Uyar ve 
36 arkadaşının, ilaç fiyatlarına sık sık ya
pılan zamların nedenini tespit etmek ve 
konuya çözüm getirmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

.11. — İstanbul Mil'letvıekıiü Yusuf Ke
nan Sönmez ve 88 arkadaşının, İstanbul 
Hafif Raylı Sistem Projesinin yasalara 
ve kamu yararına aykırı olarak ihale 
edildiği iddialarını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/26) 

12. — 'Kooatilıi 'Mjffietvekiiıiı Ömer Türk
çakal ve 31 arkadaşının, demiryollarımı-
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zı ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel 
gelişmesinde etkin bir hale getirmek, tüm 
ulaştırma sistemimizi birbiriyle uyumlu 
ve sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için 
gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

13. —• Zonguldak Miilletvekilli Koksal 
Toptan ve 21 arkadaşının, Türkiye Oum^ 
huriyeti Devlet Demiryollarınca Güney 
Afrika'nın Isoor Limited Firmasından sa
tın alınan rayların, kusurlu olmasına 
rağmen kullanıldığı iddiasını ve bu ola
yın sorumlularım tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

14. — Zonguldak ıMililıetvatoili Tevfik 
Ertüzün ve 14 arkadaşının, ülkemizdeki 
hayalî ihracat iddialarının boyutlarım, so
nuçlarım ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

15. — Ankara 'Milıletvdeiûi Yaşar Yıl
maz ve 20 arkadaşının, Türkiye'ye ithal 
edilen hormonlu et, hayvan ve ilaçların 
insan sağlığı üzerindeki etkilerini ve bu 
konuda bugüne kadar alınan önlemleri 
tespit etmek amacıyla Anayasamn 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/30) 

16. — Hatay 'M'iı'lletvdkjivi A'ıi Uyar ve 
20 arkadaşının, İSDEMİR Müessesesi ile 
buna benzer başka iş alanlarındaki çalış
ma koşullarım tespit etmek ve bu konuya 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir. 



kalıcı bir çözüm getirmek amacıyla Ana
yasanın 98 incd, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla ya
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, işçi, memur ve emekliler ile 
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, hayalî ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52 (1) 

4. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder 
Kırlı'nın, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
durrezak Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan 
edilen illerde ateşli silah ruhsatı almak 
için yapılan müracaatlara ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) 

6. — Denizli Milletvekili Adnan Kes
kin'in, 1983 - 1987 yularında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) 

7. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.C. Ziraat 
Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu

ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/77) (1) 

8. — İstanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

9. — Sakarya Milletvekili Ahmet Nei-
dim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bu mamuller 
için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

10. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Gencin, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

11. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, 3392 sayılı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/22) 

12. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay İline bağlı bazı 
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve 
taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

13. — İzmir Milletvekilli Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 
tarihli nüshasında yer alan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu 
edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/25) 

14. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alman şeker 



pancarı için üreticilere ne zaman ve na
sıl ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/27) 

15. — Hatay Milletvekilli Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve ku 
marhaneleri cazip halden çıkarmak için 
ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru öner
gesi {6/28) 

16. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman 
Sergisi'nin Londra'daki açılışının Başba
kanı temsilen eşi Semra özal tarafından 
yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/29) 

17. — îzmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek 
isteyip de sakıncalı görüldükleri için pa
saport verilmeyen vatandaşlarımıza iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/30) 

18. — Amasya Milletvekilli Mehmet 
Tahir Köse'nin, tiler Bankası 16 ncı Böl
ge Müdürünün bir müteahhide fazla 
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31) 

19. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/32) 

20. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, belediye kurulması için istemde 
bulunan yerleşim birimlerine ve bu is
temlerin değerlendirilmesinde hangi ölçü
lerin esas alındığına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33) 

21. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, pancar üreticilerine yapılacak 

ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34) 

22. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya İlinde yeni kuru
lan ilçelere gerekli atamaların ne zaman 
yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/78) (1) 

23. — İzmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın S. S. K. ve Bağ - Kur üyelerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/35) 

24. — İçel Milletvekili M. tstemihan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirilmesine 
ilişkin Mili! Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/37) 

25. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat fiarlkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişiklin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/38) 

26. — Kocaeli Milletvekilli Alaıettiın 
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

27. — Zonguldak Milletvekilli Güneş 
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık İstasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanımdan sözlü sonu 
önergesi <(]6/40) 

28. — Çorum Milletvekilli Rıza Ilıman' 
in, Çorum İli Alaca İlçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi 06/41) 



29. — İzmir Milletvekilli Neccar Türk-
can'ın, Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfına ait parayla alınan 
yiyeceklerin fakirlere Belediyece dağıtıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/87) (1) 

30. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hkı'in, Çorum İli Sungurlu İlçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet 
©akanından sözlü soru önergesi (6/42) 

31. — Çorum Milletvekili Cemal Şa
hin'in, Çorum İline bağlı bazı köylerin 
sımır ihtilafı nedeniyle odunsuz kaldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından1 söz
lü soru önergesi (6/43) 

32. — Ankara Milletvekilli Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
lahara işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük haklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

33. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'm, halen görevde bulunan 
valilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/45) 

34. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'm, Tunceli İline bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olayla
rın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/46) 

35. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine 
yaptırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin 
(Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

36. — Çorum Milletvekilli Rıza Ilı-
man'ın, Çorum İli Ortaköy İlçesi Yay-

lacık Köyünde yaptırıllan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

37. — Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin, ABD dle yapılan Savunma ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

38. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

39. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/51) 

40. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzincan İline bağlı bazı bucak 
ve köylerde kapatıldığı ve sağlık evine 
dönüştürüldüğü iddia edilen sağlık ocak
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/54) 

41. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, eğitim yüksekokulundan 1987 
yılında mezun olan öğretmen adayları
nın atamalarının yapılmadığı iddiasma 
lişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/88) (1) 

42. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Vakıflar Bankasının Karabük 
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar
larına 28.11.1987 Cumartesi günü cami
lere ve köylere yardım adı altında öde
melerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/56) 

43. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, bazı bürokratların aynı zaman-



da A.B.D. vatandaşı oldukları iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/92) (1) 

44. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kılan arazilerin istimlak bedellerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/58) 

45. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Afyon İline bağlı kaç köyde iç 
me suyu bulunmadığına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/59) 

46. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, birinci özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 

47. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, bakanlar için satın alınan veya kira
lanan lojmanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/61) 

48. — Samsun Milletvekili trfan De-
miralp'in, bankalardaki döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/62) 

49. — Samsun Milletvekili irfan De-
miralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

50. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/64) 

51. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin 
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 

52. — Artvin Milletvekili Ayhan Arif-
ağaoğlu'nun, Artvin İl merkezindeki öğ
retmen okulu kampusu ile Şavşat İlçesin
deki temel eğitim okulu binasının Jan
darma komutanliklarınca kullanıldığı id
diasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/95) (1) 

53. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Kültür Sarayı in
şaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/66) 

54. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli organize sanayi 
bölgesi inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

55. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

56. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduriyetlerine ve alınması gerekli 
tedbirlere iişkıin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/69) 

57. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/70) 

58. — Nevşehir Milletvekili Esat Kı-
ratlıoğüu'nun, patates üreticilerinin sorun
larına karşı ne gibi tedbirler alınacağına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/71) 

59. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan'm, Zonguldak İlinin su ihtiyacını 
karşılayacak Uluıtam Barajının ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/72) 



60., — Hatay Milletvekili öner Miski' 
inin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana 
kaç belediyenin mülkiye müfettişlerince 
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına 
'ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/96) (1) 

61. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idiim'in, çift pasaportlu kamu görevlile
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/73) 

62. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Eskihisar ve Topçular feribot 
isketelerinin inşaatlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/74) 

63. — Kocaeli Milletvekili Alaetbin 
Kurt'un, Gebze ilçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/75) 

64. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki oto
yolun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/76) 

65. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sosyal Sigortalar Kuru
munun prim alacaklarına ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/97) (1) 

66. — istanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, çarşı ve mahalle bekçilerinin 
bazı sorunlarına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/101) (1) 

67. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesıi kararlaştırılan ek zam
mın ilk taksadinıin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/79) 

68. — Gaziantep Milletvekili Mustafa 
Yılmaz'ın, çifte pasaportlu olduğu iddia 
edilen kamu görevlilerine ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) (1) 

69. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, güvenlik soruşturması nede
niyle fişlenen vatandaşlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) (1) 

70. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, 2983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

71. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ta
rım Orman v,e Köyişleri Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/81) 

72. — tzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'm, Foça Belediye Başkanı 
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/104) (1) 

73. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir 
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük 
projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/82) 

74. — Bursa Millet vekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı
navına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/83) 

75. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edi
len gerilememin nedenlerine ve bu konu
da alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/84) 
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76. — Bursa Milletvekili Beyıtullah 
Mehmet Gazioğlu'num, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırıl-
rnasıma ilişkin Mıillî Eğitim Gençlik ve 
Spor 'Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/85) 

77. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişleme ve güvenlik soruşturması 
nedeniyle işe alınmadıkları veya işten 
atıldıkları iddia edilen vatandaşlarım du
rumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/105) (1) 

78. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişlenen yurttaş sayısına ve fiş 
kayıtlarının iptali ile ilgili çalışmalara iliş
kin içişleri Baklanından sözlü soru öner
gesi (6/106) (1) 

79. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Aydımlıkevler Körler ilkokulu
nun yönetici kadrolarına yapılan atama
lara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakamından sözlü soru önergesi (6/107) 
(n 

80. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Türk - iş Yapı Kooperatifince An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan ko
nut inşaatları içim Sosyal Sigortalar Ku
rumunca müteahhit firmaya yapılan öde
meye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/86) 

81. — Kırklareli Milletvekili İrfan 
Gürpınar'ım, Trakya Bölgesinde süne ile 
mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kim Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nımdan sözlü soru önergesi (6/89) 

82. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'im Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerimin Ba
kanlığın Ankara Eğitim Şubesinde kurs 
gördükleri iddiasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakamından sözlü soru önergesi 
(6/91) 

83. — izmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi nede
niyle 6.4.1988 tarihinde Ortaköy Kara
koluna intikal eden olaya ve Karakol 
amirinim tutumuma ilişkim içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93) 

84. — Manisa Milletvekili Hasam Zen-
gin'in, <bir dergide yer alan DELTA Deri 
Giyim Sanayi A.Ş. ile ilgili iddialara 
ilişkin Maliye ve Gümrük Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/94) 

85. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Türk 'Silahlı Kuvvetlerinim ihti
yacı olan malların alımu içim Sümerbank' 
la bir mutabakat imzalanıp imzalanmadı
ğına ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/98) 

86. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'min, Ankara ili Ayaş ilçesinde Kimse
siz Çocukları Koruma Birliğine ait olam 
okulun bahçesinin imarımdam doğan ve 
anlaşma ile Belediyeye verilen arsa üze
rimde özel bir kooperatif adına inşaat 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/99) 

87. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'im, Zomgüldak Taşkömürü işlet
mesine Yozgat İlinden getirtilen işsizlerin 
yerleştirildiği ve Karabük Demir -. Çelik 
Fabrikalarına işçi alımından vazgeçildiği 
iddialarıma ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/100) 

88. — Artvin Milletvekili Hasan Efcin-
ci'nin, Karadeniz Bakır işletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğime ya
pılan bir atamaya ilişkim Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/108) 

89. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Alıtıner'in, Türkiye Demir ve Çelik işlet
meleri Genel Müdürlüğünde görevli bir 



genel müdür yardımcısı ile bir müdür 
muavininin sözleşmelerinin feshedilmesi-, 
nin nedenine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/109) 

90. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunun 
tamir edilmemesini tenkit eden bir va
tandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şef
liği görevlilerince dövüldüğü iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/110) 

91. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak İli Karabük İlçe
sinin ne zaman il yapılacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

92. — Sinop Milletvekili Yaşar Top-
çu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atan
masından önce, T.R.T. Yüksek Kurulu
nun yaptığı toplantılara ve gösterdiği 
adaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/112) 

93. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, 1976-1987 yılları arasında yurt 
dışına kaçırıldığı iddia edilen sermayeye 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/113) 

94. — Manisa Milletvekili Hasan Zen-
gin'in, Manisa İli Kula İlçesindeki San
dal Grulbu içme suyu şebekesinin kontrol 
edilmeden hizmete açıldığı ve bazı köy
lerin su alamadığı iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/114) 

95. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü Ku
rumu Amasra Müessese Müdürlüğüne 
1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında im
tihansız personel alındığı iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/115) 

96. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, Türkiye Ziraî Donatım Ku

rumu tarafından 1986 yılında çiftçi ve 
köylülere taksitle satılan traktörlerin ade
dine ve satış fiyatına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/116) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİCER 

İŞLER 
1. — Türkiye Radyo - Televizyon 

Kurumu Gelirleri Kanununun Bir Mad-
des;nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/116) (S. Sayısı : 
71) (Dağıtma tarihi : 27.5.1988) 

2. — Devlet Memurları ile Diğer Ka
mu görevlilerinin Aylıklarının Ödeme 
zamanının Değiştirilmesine Dair Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/144) (S. Sayısı : 
72) (Dağıtma tarihi : 27.5.1988) 

" 3. — Muhafazasına Lüzum Kalma
yan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/418) (S. 
Sayısı: 73) (Dağıtma tarihi : 27.5.1988) 

X 4. — Uluslararası Çalışma Teşki
latı Anayasasında Yapılan Değişikliklerin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sos
yal İşler ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/367) (S. Sayısı: 55) (Dağıtma ta
rihi : 24.5.1988) 

5. — 27.7.1967 tarih ve 926 sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Ek Geçici Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/407) (S. 
Sayısı : 70) (Dağıtma tarihi : 26.5.1988) 



6. — 1163 Sayılı Kooperatifler Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Kon
ya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun, 
24.4.1969 Tarihli ve 1163 Sayılı Koope
ratifler Kanununun 46 ncı Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/444, 2/3) 
(S. Sayısı : 67) (Dağıtma tarihi: 27.5.1988). 

7. — Hatay Milletvekili Mehmet 
Dönen'in, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununun 2098 Sayılı Kanun
la Eklenen Ek Birinci Maddesine Bir 
Bent Eklenmesi Hakkında Yasa Teklifi; 
Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 13 
Arkadaşının, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar 
ICurumu Kanununun 2098 Sayılı Kanun
la hklenen Ek 1 inci Maddesine 2 Bent 
Eklenmesi Hakkında Yasa Teklifi ile 
Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in. 
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 
2098 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 1 inci 
Maddesine Bir Bent Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu. (2/24, 2/35, 2/52). (S. 
Sayısı : 74) (Dağıtma tarihi : 27.5.1988) 

8. — 28.3.1988 Tarihli ve 2809 Sayılı 
Kanunun 12 nci Maddesinin (f) Bendinin 
Değiştirilmesi, Bu Kanuna Geçici Mad-
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deler Eklenmesi ve 18.8.1981 Tarihli 2507 
Sayılı Denizcilik Yüksekokulu Kanunu
nun yürürlükten Kaldırılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma' ve 
Millî Eğitim komisyonları raporları 
(1/409) (S. Sayısı : 75) (Dağıtma tarihi : 
27.5.1988) 

9. — 21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı 
Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma Komisyonu Raporu (1 /448) (S. 
Sayısı : 78) (Dağıtma tarihi : 27.5.1988) 

X 10. — Maluller ile Şehit Dul ve 
Yetimlerine Tütün ve Alkol Ürünlerinin 
Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkın
da Kanun Tasarsı ve Millî Savunma ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/429) (S. Sayısı : 68) (Dağıtma tarihi : 
27.5.1988) 

X 11. — 3100 Sayılı Katma Değer 
Vergisi Mükelleflerinin ödeme Kaydedici 
Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hak
kında Kanunun ve 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirtmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/449) (S. Sayısı : 80) (Dağıtma tarihi : 
7.8.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 

(5 itici Birleşim) 



Dönem : 18 Yasama Yık : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 71) 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Gelirleri Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu (1 /116) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 28 .• 6 . 1985 
Sayı : K. K. Gn. Md. 18/101-1/266/04840 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Halkkında Kaısuıı Hükmünde Kararname» bu günkü Resmî Gazetede 
yayımlanmış ye Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 
.Başbakan 

G E R E K Ç E 

4.12.1984 tarihli ve 3093 sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Gelirleri 
Kanununun Geçici ,1 inci maddesine göre halen kullanılmakta olan ruhsatlı cihaz
lardan bir defaya mahsus olmak üzere alınınıası öngörülen bandrol ücretleninin aynı 
kanunun geçici 54 üncü maddesi uyarınca haziran ayının sonuna kadar ödenmes'i ge
rekmektedir. 

Bu ücretleri süresi içinde ödemeyenlerin cihazın rayiç değerinin yarısı kaıdar 
para cezası ile cezalandırılmaları sözü edilen kanunun 6 ncı maddesi ile hükme bağ
lanmıştır. 

Uygulama sırasında, verilen sürenin yetersizliği postane önlerinde oluşan uzun 
kuyruklardan anlaşılmakta ve vatandaşların sıkıntıya düştükleri müşahade edilmek-
tedir. 

Bu çabalarıma rağmen bandrol üoretterini zamanında ödeyememekten dolayı 
vatandaşların mağdur olmalarını, kaçak cihaz kullanılmasını ve bundan mütevellit 
bürokratik işlemlerin çoğalmasını önlemek maksadıyla ödeme süresinin 30.9.1985 
tarihine kadar uzatılması için bu Kanun Hükmünde Kararname hazırlanmıştır. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/116 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

2.2.1984 tarih ve 2977 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar 
Kurulu tarafından hazırlanıp, 28 Haziran 1985 tarih ve 18795 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe konulan ve Anayasanın 91 inci maddesi gereğince aynı ta
rihte Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 8.1.1988 tarihinde Ko
misyonumuza havale edilen «Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Gelirleri Kanu
nunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Haklkında Kanun Hükmünde Kararname» Ko
misyonumuzun 10.5.1988 tarihli 33 üncü 'birleşiminde Maliye ve Gümrük •Bakanlığı, 
TRT Genel Müdürlüğü ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de 
katılmasıyla incelendi ve görüşüldü, 

Kanun Hükmünde Kararname (incelendiğinde 3093 sayılı Radyo - Televizyon 
Kurumu Gelirleri Kanununa göre bir defaya mahsus alınması öngörülen bandrol 
ücretlerinin aynı kanunun geçici 5 inci maddesine göre haziran 1985 sonuna kadar 
ödenmesinin gerektiği ancak, ödemede çıkan çeşitli zorluklar nedeniyle vatandaş
ların mağduriyetlerinin önlenmesi aımacıyla Kanun Hükmünde Kararname ile bandrol 
ücretlerinin ödeme süresinin 30.9.1985 tarihine kadar uzatıldığı anlaşılmaktadır. Bu 
düzenlemeyi içeren Kanun Hükmünde Kararname Komisyonumuzca da benimse
nerek maddelerinin görüşülmesine geçildi. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi aynan, 
1 inci maddeden sonra gelmek üzere; Anayasanın 91 inci maddesinde yer alan 

«Yetkinin son bulduğu veya süre bitimine kadar devam ettiği de belirtilir.» hükmü 
uyanınca, Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisinin devam ett'Iğ ine dair biır 
geçici madde eklenerek, 

Kararnamenin başlığı «Türkiye Radyo - Televizyon Gelirleri Kanununun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesi Haklkında 28.6.1985 tarih ve 248 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Kabulüne Dair Kamun Tasarısı» şeklimde değiştirilerek, 

Yürürlükle ilgili 2 nci madde «Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.» şek
linde ve yürütme ile ilgili 3 üncü madde «Bu Kanun hükümlerimi Bakanlar Kurulu 
•yürütür.» şeklinde yeniden düzenlenerek kabul edildi. 

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

Başkan Başkanvekili 
Kemal Akkaya İlhan Aşkın 

Samisun »Bujrsa 

iSözcü Kâtip Üye 
İsmail Şengün Kadir Demir 

Denizli Konya 
imzada bulunamadı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 71) 
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Mehmet Ali Bilici 
Adanla 

Onural Şeref Bozkurt 
Ankara 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

Mehmet Seven 
(Bilecik 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

Mehmet Kahraman 
Erzurum 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

H. Orhan Ergüder 
istanbul 

Ali Topuz 
İstanbul 

S. Halil Özsoy 

Kayseri 
Onur Kumbaracıbaşı 

Kocaeli 

Sümer Oral 
Manisa 

İmzada bulunamadı 

Nihat Türker 
Afyon 

ibrahim Demir 
Antalya 

imzada bulunamadı 

Fenni İslimyeli 
Balıkesir 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Erol Zeytinoğlu 
Eskişehir 

Abdullah Aykon Doğan 
İsparta 

imzada bulunamadı 

Hüsnü Okçuoğlu 
istanbul 

Birgen Keleş 

İzmir 
Şevki Göğüsger 

Kırşehir 

Saffet Sert 
İKonya 

Mahmut Öztürk 
Niğde 

Şakir Şeker 
Sivas 

İmzada bulunamadı 

Türküye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 71) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETT1Ğ{ METİN 
Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun Bir Maddesinin Değiştiril

mesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

Tünkiıye Radyo - Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun bir maddesinin değiş
tirilmesi; 2.2.1984 itarihl ve 2977 sayılı Yetlki Kanununa dayanılarak Bakanlar Ku
rulunca 24.6.1985 tarihlinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun geçidi 
5 imci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Geçici Madde 5. — Geçici 1 inci maddedeki ücretler 30.9.1985 tarihlime kadar 
ödenir.» 

MADDE 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 3. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. Kenan Evren 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Balkanı 
A. M. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

A. Tenekeci 
Devlet Balkanı 

A. Karaevli 
Millî Savunma Bakanı 

Z. Yavuztürk 
Dışişleri Bakanı 

V. Halef oğlu 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 

M. V. Dinçerler 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

M. Aydın 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 

H. H. Doğan 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

H. C, Aral 

Cumhurbaşkanı 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakam 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Adalet Bakanı 
M. N. Eldem 

İçişleri Bakanı 
Y.Akbulut 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
/. S. Giray 

Ulaştırma Bakam 
V. Atasoy 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
'S, N. Türel 

Kültür ve Turizm Bakamı 
M. M. Tasçıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 71) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 
Türkiye Radyo - Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 

Hakkında 28 . 6 . 1985 Tarib ve 248 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulüne 
Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Kanun! Hükmünde Kararnamenin 1 incii maddiesi aynıen kabul edl 
mistir. 

GEÇİCİ MADDE — 2.2.1984 tarihli ve 2977 sayılı Kanım ite bu Kanunu Değiş-
tirdn; 30.5.1985 tarihli ve 3207 sayılı Kanun ile 3.6.1986 tarihli ve 3296 sayılı kanun
larla verilen Kanun Hüıkımünde Kararname çıikiarma yetkisi bu ikanunlartla veırlilen süre 
bitimine kadar geçerlidir. 

MADDE 2, — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Balkanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 71) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 72) 

Devlet Memurları ile Diğer Kamu Görevlilerinin 
Aylıklarının Ödeme Zamanının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve 

Bütçe Komisyonu Raporu (1 /144) 

T.C, 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 10.9.1987 

Sayı : K, K. Gn. Md. 
181101-11'331105448. 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANJLIöINA 

«Devlet Memurları ile Diğer Kamu Görevlilerinin Aylıklarının ödeme Zamanının 
Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname» bugünkü Resanî Gazete'de yar 
yımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Bilindiği üzere, Devlet gelirleri belirli aralıklarla tahsil edilmekte, buna karşılık 
başta personel harcamaları olmak üzere Devlet giderleri düzenlilik arz etmekte ve 
özellikle aybaşlarında yoğunlaşmaktadır. Bu sebeple, Devlet giderleri ile gelirleri arasın
da zaman bakımından denkleştirme önem kazanmaktadır. Bu cümleden olarak, hazır
lanan bu Kanun Hükmünde Kararname ile kamu personelinin aylıklarının aybaşı yerine 
ayın ortasında ödenmesi hedeflenmektedir. Böylece Devlet giderlerinin aybaşlarında 
yoğunlaşması önlenmek istenmiştir. 

Bu düzenleme yapılırken, kamu görevlilerinin mağdur olmamalarını teminen Ekim 
1987 ayında 2 defa aylık ödenmesi öngörülmektedir., 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Devlet memurları ile diğer kamu görevlilerinin aylıklarının, ilki 15 
Ekim 1987 tarihinde olmak üzere, her ayın 15'inde peşin olarak ödenmesi öngörülmek
tedir. 

Ayrılıklarla birlikte ödenen ek gösterge, zam ve tazminat, ödenek ve yakacak yar
dımı ile aylıklara ilişkin hükümlerin uygulanması öngörülen sair hakedişler hakkında da 
aynı hüküm uyarınca işlem yapılması esası benimsenmektedir. 

Madde 2. — Sürekli görevle yurt dışına gönderilenlerle 657 sayılı Kanunun 78 ve 
79 uncu maddelerine göre aylıkları yurt dışına transfer edilenler hakkında mevcut 
uygulamaya devam olunacağı hükme bağlanmaktadır, 

Madde 3. — İlgililere 15 Aralık 14 Ocak dönemleri için Kanun Hükmünde Ka
rarname hükümleri dairesinde yapılacak ödemelerin yarısının ödemenin yapıldığı yıl 
bütçesine gider kaydolunacağı kalanının ise avans hesaplarına alınarak müteakip malî 
yıl başında bütçeye gider yazılacağı esası benimsenmektedir. 

Madde 4. — Kamu kurum ve 'kuruluşlarında işçi statüsünde çalışanların aylık ücret
lerinin ödenmesinde de ay sonu yerine ayın 15'inde ödeme yapılması öngörülmüştür. 

Madde 5. — Kanun Hükmünde Kararnamenin gerekli kıldığı düzenlemeleri yap
maya ve uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye Maliye ve Gümrük Bakanı 
yetkili kılınmaktadır. 

Geçici Madde — Bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca kamu görevlilerine 
Ekim 1987 ayı 'başında ve ortasında 'iki defa ödemede bulunulacağı, Ekim 1987 ayı ba
şında yapılan ödemeler dolayısıyla kendilerinden herhangi bir geri ödeme talebinde 
bulunulmayacağı, ayrıca işçilere 1987 Ekim ayı sonunda yapılacak bir aylık ödeme 15 
Ekim 1987 tarihinde yapılacağından çalışılmadan ödenen ücretin geri alınmayacağı hük
me bağlanmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 72) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 11.5.1988 

Esas No.- : 1/144 
Karar No. : 21 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

12.3.1986 tarih ve 3268, 9.4.1987 tarih ve 3347 sayılı kanunların verdiği yetkiye da
yanılarak Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanıp, 10 Eylül 1987 tarih ve 19570 sayılı 
Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan ve Anayasanın 91 inci maddesi gere
ğince aynı tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 8.1.1988 tari
hinde Komisyonumuza havale edilen «Devlet Memurları ile Diğer Kamu Görevlilerinin 
Aylıklarının Ödeme Zamanının Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname» 
Komisyonumuzun 10.5.1988 tarihli 33 üncü bMeşiminde Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerimin de 'katılmasıyla incelendi ve 
görüşüldü. 

Kamu personelinin aylıklarının aybaşı yerine ayın ortasında ödenmesiyle genellikle 
ayın birinde ödenen işçi ücretleri ile kamu personeli aylıklarının ay içersine dağıtılmış 
olacağı ve ortaya çıkan, belli bir günde yoğunlaşmanın mahsurlarının bu şekilde gide
rilebileceği amacıyla hazırlanan Kanun Hükmünde Kararnamenin tümü Komisyonu
muzca da benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçildi. 

289 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 ve 2 nci maddeleri aynen, 

3 üncü maddede yer alan «Kanun Hükmünde Kararname» ibaresi «Kanun» şek-
'linde değiştirilerek, 

4 üncü madde aynen, 

Maliye ve Gümrük Bakanlığına tereddütleri giderme amacıyla gerekli düzenlemeyi 
yapmak hususunda verilen yetkinin geçen süre içinde kullanıldığı, bugün için bu yetkiye 
ihtiyaç kalmadığı görüşünden hareketle 5 inci madde metinden çıkarılarak, 

Geçici Maddede yer alan «Kanun Hükmünde Kararname» ibaresi «Kanun» şek
linde değiştirilerek ve metne yenli bir Geçici Maddenin eklenmesi nedeniyle Geçici 
Madde 1 olarak, 

Geçici 1 inci maddeden sonra gelmek üzere; Anayasanın 91 inci maddesinde yer 
alan «yetkinin son bulduğu veya süre bitimine kadar devam ettiğide belirtilir,» hükmü 
gereği, 

Tasarıya yeni bir geçici madde ilave edilerek, 

Kararnamenin başlığı «Devlet Memurları ile Diğer Kamu Görevlilerinin Aylıkla
rının Ödeme Zamanının Değiştirilmesine Dalir 9.9.1987 Tarih ve 289 »Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Kabulüne Dair Kanun Tasarısı» şeklinde değiştirilerek, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 72) 



Yürürlüğü düzenleyen 6 ncı madde 5 inci madde olarak «Bu Kanun yayımı tarihin
de yürürlüğe girer» şeklinde, yürütmeyi düzenleyen 7 nci madde 6 ncı madde olarak 
«Bu Kanun hükümlerimi Balkanlar Kurulu yürütür» sekilinde yeniden düzenlenerek kabul 
edildi. 

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

'Başkanvekitl 
İlhan Askın 

Bursa 
Kâltlip Üye 

Kadir Demiiır 
Konya 

İmzada baltalatmadı 
Nihat Türker 

Afyotn 
İbrahim Demir 

'Antalya 
Mulhalflim 

Fenni İslimyeli 
Balıkesir 

Ünal Akkaya 
Çomra 

Togay Gemcdmaz 
İBrzutrum 

Erol Zeytinoğlu 
Esklişehür 

Abdullah Aykon Doğan 
'Ispaırtıa 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

Birgen Keleş 
îzmıiır 

S, Salih Özsoy Şevki Göğüsger 

Kemal Akkaya 
Samsuin 
Sözcü 

İsmail Şengün 
Denıîzlli 

Mehmet Ali Bilici 
Adama 

Onural Şeref Bozkurt 
Antata 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

Mehmet Seven 

Muzaffer Arıcı 
DenizÜ 

Mehmet Kahraman 
Erzurum 

Abdulkadir Ateş 
Gazliiaınltjep 

H. Orhan Ergüder 
istanbul 

Ali Topuz 

Onur Kumbaracıbaşı 
Kocaıei 

Sümer Oral 
Manila 

Saffet Sert 
Konya 

Mahmut Öztürk 
'Niğde 

Şaiklir Şeker 
Sivas 

İmzada buHuınıaımıadı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 72) 





— 6 — 

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Devlet Memurları ile Diğer Kamu Görevlilerinin Aylıklarının ödeme Zamanının De
ğiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname 

Devlet memurları İle diğer kamu görevlilerinin aylıklarının ödeme zamanının de
ğiştirilmesi; 12.3.1986 tarih ve 3268, 9.4.1987 tarih ve 3347 sayılı Kanunların verdiği 
yetkiye dayanıllarak Bakanlar Kurulunca 9.9.1987 tarihimde karariaştırılknıştır. 

MAODE 1. — Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 28Ö2 sayılı Hâkimler ve Savcıllar Kanunu ile 2914 
sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta bulunan Devlet me
murları İle diğer ikamu görevlilerinin (sözleşmeli statüdeiki personel dahil) aylık veya 
sözleşme ücretleri, ilki 15 Ekim 1987 tarihinde olmak üzere her ayın 15'inde ödenir. 

Aylıklarla hinlikte ödenen zam ve tazminatlar, ödenekler, tayın bedeli, yakacak 
yardımı ile aylıklara ilişkin hükümler dairesinde ödenmesi öngörülen sair hakedişler 
hakkında da yukarıdaki şekilde işlem yapılır, 

Devlet memurları ile diğer kamu görevlilerine 'ilişkin kanunlarda yer alan «ay
başı» ibareleri' «ayın 15'i» olarak uygullanır. 

MADDE 2. — Sürekli görevle yurt dışına gönderilenlerle aylıkları yurt dışına 
transfer edilenler hakkında mevcut uygulamaya devam olunur. 

MADDE 3. — İlgililere 15 Aralık/14 Ocak dönemleri için bu Kanun Hükmünde 
Kararname hükümleri dairesinde yapılacak ödemelerin yarısı ödemenin yapıldığı yıl 
bütçesine, gider kaydolunur, kalanı ise avans hesap'larına alınarak müteakip malî yıl 
başında bütçeye gider yazılır. 

MADDE 4. — Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde çalışanların aylık 
ücretlerinin ödenmesinde de yukarıdaki hükümler dairesinde işlem yapılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 72) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Devlet Memurları ile Diğer Kamu Görevlilerinin Aylaklarının ödeme Zamanının De
ğiştirilmesine Dair 9.9.1987 Tarih ve 289 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ka

bulüne Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — İlgililere 15 Aralık/14 Ocak dönemleri için bu Kanun hükümleri 
dairesinde yapılacak ödemelerin yarısı ödemenin yapılldığı yıl bütçesine gider kaydo
lunur, kalanı ise avans hesaplarına alınarak müteakip malî yıl başında bütçeye gider 
yazılır. 

MADDE 4. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun uyarınca birinci maddede belirtilenlere Ekim 
1987 ayı başında ve ortasında 'iiki defa ödemede bulunulur ve Ekim 1987 ayı başında 
yapılan ödemeler dolayısıyla kendilerinden herhangi bir geri ödeme talebinde bulunul
maz. 

4 üncü maddede belirtilenlere Ekim 1987 ayı ortasında yapılacak aylık ücret öde
meleri dolayısıyla kendilerinden kıstelyevm veya herhangi bir sebeple geri ödeme ta
lebinde bulunulmaz. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 12.3.1986 tarihli ve 3268 sayılı Kanun ile bu .kanunu de
ğiştiren 9.4.T987 tarih ve 3347 sayılı Kanunla verilen Kanun Hükmünde Kararname 
çıkarma yetkisi bu kanunlarda verilen süre bitimine kadar geçerllidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 72) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

İMADDE 5. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin gerekli kıldığı düzenlemeleri 
yapmaya ve uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye Maliye ve Gümrük Ba
kanı yetkilidir. 

GEÇtCt MADDE — Bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca birinci madde
de belirtilenlere Ekim 1987 ayı başımda, ve ortasında iki defa ödemede bulunuiıur ve 
Ekim 1987 ayı başında yapılan ödemeler dolayısıyla kendilerimden herhangi bir geri 
ödeme talebimde bulunulmaz. 

4 üncü maddede belirtifenlere Ekim 1987 ayı ortasında yapılacak aylık ücret öde
meleri dolayısıyla kendilerinden kıstelyevm veya herhangi bir sebeple geri ödeme ta
lebinde bulunulmaz. 

MADDE 6. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe 

girer. 

İMADDE 7. 
yürütür. 

Bu Kanun" Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
H. C. Güzel 

ıDevlet Bakanı 
A. Tenekeci 

ıDevlet Bakanı 
A.t Karaevli 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 
İçişleri Bakamı 

Y. Akbulut 
Maliye ve Gümrük (Bakanı 

A. K. Alptemoçin 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

/. S. Giray 
Ulaştırma Bakanı 

V. Atasoy 
Çalışma ve Sosyali Güvenlik Bakanı 

M. M. Taşçıoğlu 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamı 

S. N.t Türel 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
M. V. Dinçerler 
Devlet Bakanı 

M. T. Titiz 
Devlet Bakanı 

A. Bozer 
ıMillî Savunma Bakanı 

Z. Yavuztürk 
Dışişleri Bakanı 

V. Halef oğlu 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 

M. Emiroğlu 
Sağlık ve Sosyal Vardım Bakanı 

M. Kalemli 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 

H. H. Doğan 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

H. C. Aral 
Kültür ve Turizm Bakanı 

A. M. Yılmaz 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 72) 
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(Plan ve Bütçe Komüsyonunun Kabul Bttliğt Metin) 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulıuı yürütür. 

» • • < ^ >•» 
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Dönem : 18 Yasama Yılı : J 

T.B. M. M. (S. Sayısı : 73) 

Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malze
menin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1 /418) 

T. a 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 4.4. 1988 
Sayı : K. K. Gn. Md. 07/101-1/298101106 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname» bugünkü Resmî Gazetede yayımlanmış ve 
Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca bir sureti ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 
» 

GENEL GEREKÇE 

Bugün bütün dünya arşivlerinde, arşiv (malzemesi hüviyetlinde olmayan, hukukî 
ve lilmî 'bir değer taşımayan, bir delil olma vasfını kaybetmiş, dolayısıyla fertlere ve 
topluma bir hak ve araştırmacılara faydalanma yönünden bir yarar sağlamayan, mu
hafazasına lüzum kalmamış malzemenin arşivlerinden usulünce ayıklanması konu
sunda bir uygulama vardır. Ayrıca, dünyanın her yerinde, arşivlerde yapılacak ayık
lama ve imha işlemi, devlet arşivlerinin denetim yetkisine bırakılmıştır. 

Ülkemizde, arşivlerdeki ayıklama ve imha işlemlerini düzenlemek üzere, 26 Mart 
1956 tarihlimde kabul edilen 6696 sayılı «Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve 
Vesaikin İmha Edilmesi Hakkında Kanun» sile, buna bağlı olarak 13 Eylül 1957 
tarihli ve 4/9438 sayılı «Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Vesıaikin İmha 
Edilmesi Hakkındaki Nizamnameyi Meriyete Koyan İcra Vekilleri Heyeti Kararı» 
çıkarılmıştır. 

Hukuken mer'iyyette olan bu Kanun, uygulamada maalesef geçerlilik kazana-
m'amıştır. Ayrıca, uygulama yönünden olduğu kadar şümulü yönünden de günün 
ihtiyaçlarına cevap veremez hale gelmiştir. 

Bu arada, 1959 yılı ve onu takip eden yılların bütçe kanunlarına, «Muhafaza
sına Lüzum Kalmayan Evrak ve Vesaikin İmha Edilmesi Hakkındaki 6696 sayılı 
Kanun hükümleri malî yılında uygulanmaz.» şeklinde bir fıkra eklenmiş ve 
bugüne kadar gelinmiştir. 
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Ancak, bazı kurum ve kuruluşlar, 1968 yılından sonra bütçe kanunlarına konan 
bu hükümden yararlanarak ve kendilerine istisna ve özel yetkiler sağlayarak, bu Ka
nun hükümlerine ıtabi olmaksızın hazırladıkları yönetmelik esasları içerisinde evrak 
ve vesaik imiha etme yetkisi elde etmişlerdir. Bu arada, esasları bilinmöden, gelişigüzel 
yapılan ayıklama ve imha üşlemi ile ide, çok önemli arşiv malzemesinin yok edilmiş 
olduğu şüphesizdir. 

Bugün arşiv malzemesi lile arşivlik malzemenin ve muhafazasına lüzum görül
meyen evrak ve vesaikin henüz hukukî bir şekilde tarifleri yapılmış değildir, 

Bu sebeple de, arşiv malzemesinin üçüncü şahıslar tarafımdan alım - satım, hibe, 
vakıf, veraset ve benzeri gibi tasarruflara 'konu olmalarına, onlar tarafından elde 
bulundurma, tahrip ve yurt dışına çıkarılmalarına, engel olmaya da imkân yoktur. 

Malum olduğu üzere, 3056 sayılı «Başbakanlık Teşkilat Kanunu» gereğince 
millî arşivlerimizin korunması ve değerlendirilmesi ile ilgili; her türlü görev Başba
kanlığa verilmiş bulunmaktadır. 

ıBu Kanun çerçevesinde kurulan Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün görev
leri, Kanunun 11 inci maddesi ile düzenlenmiştir. Devlet Arşivleri Genel Müdür
lüğünün sayılan görevleri arasında, «Millî arşiv politikasının esaslarını belirlemek, bu 
esasların uygulanmasını takip etmek ve denetlemek» ve «Kamu kurum ve kuruluş
larının arşivlerinde ayıklama, saklama ve imha işlemlerini denetlemek» de yer al
maktadır. Buna karşılık, 6696 sayılı Kanunla, ayıklama ve imha işlemlerinin uygu
lama ve denetim yetkisi Millî Eğitim Bakanlığına bırakılmıştır. 

Dolayısıyla, zaten yetersiz olan ve günümüz arşiv hizmetlerini karşılamayan, 
ayrıca, uygulaması itibariyle de 3056 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin ilgili hü
kümlerine ters düşen 6696 sayılı «Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Ve
saikin İmhası Hakkında Kanun» un yürürlükten kaldırılarak günün ihtiyaçlarına 
cevap veren yeni bir tasarının hazırlanması zorunluluğu doğmuştur. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Kanunun amaç ve kapsamı yeniden belirlenerek, yapılmak istenen 
yeni düzerdemelere uygunluk sağlanmakta, kanunun uygulanmasından doğan tered
dütler giderilmek suretiyle kurum ve kuruluşların arşivlerinde, arşiv malzemesi ve ar
şivlik malzeme niteliği taşımayan, muhafazasına lüzum görülmeyen, yok edilecek evrak 
ve her türlü malzemenin ayıklama ve imha işlemlerine dair usul ve esasların belirlen
mesine imkân sağlanmaktadır. 

Ancak Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet 'Meclisi, Gen;dkurmay Başkan
lığı, Millî Savunma Bakanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı; özellikleri sebebiyle bu Ka
nun Hükmünde Kararname hükümleri dışında tutulmuştur. 

Madde 2. — Bu madde, Kanun Hükmünde Kararnamede geçen ve arşiv termi
nolojisinden kullanılan, arşiv malzemesi, arşivlik malzeme, ayıklama ve imha terim
lerinin tarifeleri yapılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ,(S. Sayısı : 73) 
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Madde 3. — Bir devrin bütün özelliklerini, aktüalitesini, tarihî, hukukî, idarî, as
kerî, iktisadî, dinî, ilmî, edebî, estetik, kültürel, biyografik, jenealojik ve teknik her
hangi bir konuyu aydınlatmaya yarayan her türlü arşiv malzemesini ve arşivlik mal
zemeyi mümkün olduğu kadar zenginleştirmek için görevlilerin çok geniş tutulması ge
rekmekle birlikte, milletlerarası arşivdik uygulamalanınıda arşiv i e ilgili idarî ve hu
kukî düzenlemelerin getirdiği bütün hükümlerin bir anda çok geniş görevliler toplu
luğuna yayılmasının, pratikte büyük güçlükler ve aksamalar doğurduğu, buna paralel 
olarak gerekli tesislerin aynı hızla kurulmasının mümkün olmadığı ve arşiv hizmet
lerinin rasyonel bir şekilde süratle verilmesinin temin edilmemesi, bunun da kanunî 
düzenlemeleri işleyemez hale getirdiği görülmüş olduğundan, mevcut kanunun uy
gulanmasındaki başıboşluğu gidermek üzere getirilen yenli düzenlıemeler karşısındaki 
mükellefiyetler ifade edilmiştir. 

Ayrıca; 'arşiv malzemesi ve arşivlik malzemenin hibe, satış, bağış, trampa gibi 
temliki tasarruflara konu edilmesi, tahribi, tahrifi ve yurt dışına çıkartılması genel hü
kümlerin faliımayesine alınmaktadır. 

Madde 4. — Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kurum ve kuru
luşların kurum arşivlerinde yapılacak ayıklama ve dımha işlemleri için, bünyelerinde 
ayıklama ve imha komisyonları teşkili öngörülmetkedir. 

Madde 5. — 6696 sayılı Kanunda öngörülen komisyonlar ve bunların ücretine 
ait hükümler, 3046 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin (k) bendindeki ve 3056 sayılı 
Kanunun 11 inci maddesinin (j) bendindeki hükümler sebebiyle zımmen ilga edilmiş 
olduğundan, bu konuya açıklık getirilme zarureti bulunmaktadır. 

Bu madde içinde herhangi bir suçta kullanılmaları sebebiyle, yetkili mercilerce 
müsaderesine karar verilen arşiv malzemesi ve arşivlik malzemenin muhafazası temi
nat altına alınmıştır. 

Madde 6. •— 3056 sayılı Kanunda devlet arşiv hizmetlerinin müstalkilen Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmesi hükme bağlanmıştır. Genel Mü
dürlüğün tadâd edilen görevleri arasında, millî arşiv politikasının esaslarını belirle
mek, bu esasların uygulanmasını takip etmek ve denetlemek görevi de yer aldığından, 
Genel Müdürlüğün mezkûr kanunla verilen görevlerini istenilen istikamette sonuçlan-
dıraıbilmesi içlin, bir dizi düzenlıeme yapma zarureti doğmuştur. 

Bu amaçla, şahıslar elinde bulunan arşiv malzemesinin ve ileride arşiv malzemesi 
halinde igelecek arşivlik malzemenin tespiti, bunların kayba uğramamalarının sağlan
ması, gerekli şartlar altında korunmaları, millî menfaatlere uygun olarak Devletin, ger
çek ve tüzelkişilerlin ve ilmin hizmetinde değerlendirilmelerine, bunların yanısıra mu
hafazasına lüzum görülmeyen malzemenin ayıklama ve imhası ile ayıklama ve imha 
komisyonlarının teşkiline dair usul ve esasların Başbakanlıkça çıkarılacak yönetme
likte belirlenmesi imkânı öngörülmektedir. 

Madde 7. — Yürürlükteki mevzuat hükümleri kaşlısında uygulama geçerliliğini 
kaybeden 6696 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması öngörülmektedir. 

Madde 8. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 9. — Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 73) 
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içişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 13,5.1988 
Esas No. : 11418 
Karar No. : 15 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuza gönderilen Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin 
Yok Edilmesi Hakkında 316 sayılı Kanun Hükmünde Kararname İçişleri ve Adalet Ba-
karlıkları temsilcilerinin de katılmasıyla incelenip görüşülmüştür. 

Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Genelkurmay Başkanlığı, Millî 
Savunma Bakanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı dışında kalan kurum ve fcuruluşlaırm 
arşivlerinde, arşjiv malzemesi ve arşivlik malzeme niteliği taşımayan, muhafazasına lü
zum görülmeyen yok edilecek evrak ve her türlü malzemenin ayıklama ve imha işlem
lerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesine 'imkân sağlayan kararname Komisyonu
muzca da olumlu bulunmuştur. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin yasalaşması nedeniyle adı yeniden düzenlen
miştir, 

Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesiyle düzenlenen ve kararname hü
kümleri dışında tutulanlara özelliği sebebiyle İçişleri Bakanlığı da ilave edilmiştir. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 8 inci ve 
9 uncu maddeleri, madde metinlerinde geçen «Kanun Hükmünde Kararname» ibareleri 
kararnamenıin kanun tasarısına dönüşmüş olması nedeniyle gerekli düzenlemeler yapı
larak; 6, ncı ve 7 nci maddeleri ise aynen kabul edilmiştir. 

Anayasamızın kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi veren 91 inci madde
sinin 4 üncü fıkrası, «Kanun Hükmünde Kararnamenin, Türkiye Büyük Millet Mecisi 
tarafmdan süre bitiminden önce onaylanması sırasında, yetkinin son bulduğu veya 
süre bitimine kadar devam ettiği de belirtilr.» hükmünü getirmiştir, 

Anayasamızın bu amir hükmü karşısında Komisyonumuz tasarıya bu doğrultuda 
bir geçici madde eklemeyi uygun bulmuştur. 

TürMye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı.: 73) 
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Başkan 
Galip Demirci 

'Malatya 

Üye 
Ersin Koçak 

Adana 

Üye . 
İbrahim Tez 

Anfkara 

Üye 
Mustafa Namlı 

Çomum 

Üye 
Ziya Ercan 

Konya 

Kâtip 
Hasan Çakır 

Anltaflya 

Üye 
Abdurrahman Karaman 

Adıiyamaın 

Üye 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 

Çaın/km 

Üye 
İbrahim Gürdal 

İsparta 

Üye 
Yılmaz Sanioğlu 

Ordu 

Üye 
Necati Akma 

Şanlıurfa 
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HÜKÜİMET1N TEKÜİF ETTİĞİ METİN 

Muhafazasına, Lüzum (Kalmayan Evrak ve Malzemenin lYok Edilmesi (Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname 

Muhafazasına lüzum kalmayan evrak ve malzemenin yok edilmesi; 2.2.1984 ta
rihli ve 2977 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Balkanlar Kurulunca 15.3.1988 
tarihinde kararlaştırılmıştır., 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin almacı, genel ve katma büt
çeli dairelerle (saklama, ayıklama ve imha işlemleri kendi mevzuatına tabi olmak 
kaydıyla Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Genelkurmay Başkanlığı, 
Millî Savunana Bakanlığı ve Millî (listiihlbarait Teşkilâtı hariç), mahallî idareler, üniver
siteler ve »bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadî teşebbüs
leri, özel kanunlarla kurulan kamu bankaları ve teşekkülleri elin'de bulunan ve ar
şivlerinde, arşiv malzemesi ve arşivlik: malzeme niteliği taşımayan, mulhazasına lüzum 
görülmeyen, yok edilecek evrak ve her türlü malzemenin, ayıklama ve imha işlem
lerine dair usul ve esasları düzenlemektir. 

Tarihler 

MADDE 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen; 
a) Arşiv malzemesi: Türk Devlet ve Millet hayatını ilgilendiren ve en 'sıon iş

lem tarihi üzerinden oltuz yıl geçmiş veya üzerinden onlbeş yıl geçtikten sonra kesin 
sonuca bağlanmış olup, birinci maddede belirtilen kuruluşların işlemleri sonucunda 
teşekkül eden ve onlar tarafından muhafazası gereken, Türk Milletinin) geleceğine ta
rihî, siyasî, sosyal, kültürel, hukukî ve teknik değer olarak intikâl etmesi gereken 
belgeler ve Devlet hakları ile milletlerarası hakları beligelemeye, korumaya, bunlarla 
ilgili işlem ve münasebetler bakımından tarihî, hukukî, idarî, askerî, iktisadî, dinî, 
ilmî, edebî, estetik, kültürel, biyolgrafik, jeneolojik ve teknik herhangi bir konuyu 
aydınlatmaya, düzenlemeye, tesbite yarayan, ayrıca ait olduğu devrin ahlak, örf ve 
âdetlerini veya çeşitli sosyal özelliklerini belirten her türlü yazılı evrak, defter, re
sim, plân, harita, proje, mühür, damga, fotoğraf, film, plak, ses ve görüntü bandı, 
baskı ve benzeri belgeleri ve malzemeyi, 

b) Arşivlik malzeme : Yukarıdaki bentte »sayılan her türlü belge ve malzeme
den zaman bakımından henüz arşiv malzemesi vasfını kazanmayanlarla, son işlem 
tarihi üzerinden yüzibir yıl geçmemiş memuriyet sicil dosyaları, Devletin gerçek ve 
ıtüzelkişilerle veya yabancı devlet ve milletlerarası kuruluşlarla akdettiği ikili ve çok 
taraflı milletlerarası andlaşmalar, tapu tahrir ddfterleri, tapu ve nüfus kayıtları, aynı 
özellikteki vakfiyelerden ait oldukları kamu kurum ve kuruluşları ile il, ilçe, köy ve 
belediyelere ait sınır kâğıtları gibi belgeleri, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (&. Sayısı : 73) 
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IÇIŞLERI KOMISYONUNUN KABUL ETTIĞI METIN 

Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, genel ve katma bütçeli dairelerle (saklama, 
ayıklama ve imha işlemleri kendi mevzuatına tabi olmak kaydıyla,Cumhurbaşkanlığı, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, iç
işleri Bakanlığı ve Millî istihbarat Teşkilatı hariç) mahallî idareler, üniversiteler ve 
bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadî teşebbüsleri, özel ka
nunlarla kurulan kamu bankaları ve teşekkülleri elinde bulunan ve arşivlerinde, arşiv 
malzemesi ve arşivlik malzeme niteliği taşımayan, muhafazasına lüzum görülmeyen, 
yok edilecek evrak ve her türlü malzemenin, ayıklama ve imha işlemlerine dair usul 
ve esasları düzenlemektir. 

Tarifler ' 

MADDE 2. — Bu Kanunda geçen; 
a) Arşiv malzemesi : Türk Devlet ve Millet hayatını ilgilendiren ve en son iş

lem tarihi üzerinden otuz yıl geçmiş veya üzerinden onbeş yıl geçtikten sonra kesin so
nuca bağlanmış olup, birinci maddede belirtilen kuruluşların işlemleri sonucunda te
şekkül eden ve onlar tarafından muhafazası gereken, Türk Milletinin geleceğine tarihî, 
siyasî, sosyal, kültürel, hukukî ve teknik değer olarak intikal etmesi gereken belgeler 
ve Devlet hakları ile milletlerarası hakları belgelemeye, korumaya, bunlarla ilgili işlem 
ve münasebetler 'bakımından tarihî, hukukî, idarî askerî, iktisadî, dinî, ilmî, edebî, es
tetik, kültürel, biyografik, jeneolojik ve teknik hefhangi bir konuyu aydınlatmaya, dü
zenlemeye, tespite yarayan, ayrıca ait olduğu devrin ahlak, örf ve âdetlerini veya çe
şitli sosyal özelliklerini belirten her türlü yazılı evrak, defter, resim, plan, harita, pro
je, mühür, damga, fotoğraf, film, plak, ses ve görüntü bandı, baskı ve benzeri belge
leri ve malzemeyi, 

b) Arşivlik malzeme : Yukarıdaki bentte sayılan her türlü belge ve malzemeden 
zaman bakımından henüz arşiv malzemesi vasfını kazanmayanlarla, son işlem tarihi 
üzerinden yüzbir yıl geçmemiş memuriyet sicil dosyaları, Devletin gerçek ve tüzel ki
şilerle veya yabancı devlet ve milletlerarası kuruluşlarla akdettiği ikili ve çok taraflı 
milletlerarası andlaşmalar, tapu tahrir defterleri, tapu ve nüfus kayıtları, aynı özellik
teki vakfiyelerden ait oldukları kamu kurum ve kuruluşları ile il, ilçe, köy ve beledi
yelere ait sınır kâğıtları gibi belgeleri, 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

c) Ayıklama : Arşiv malzemesi ile, cari işlemleri devresinde bir değere sahip 
olduğu halde, ıhu'kukî kıymetini ve bir delil olma vasfını kaybetmiş, ileride kullanıl
masına ve muhafazasına lüzum görülmeyen her türlü malzemenin birbirinden ayı
rımı ile ileride arşiv malzemesi vasfını kazanacak lolan arşivlik malzemenin tespiti 
işlemini, 

id) İmha : İleride (kullanılmasına ve mulhazasına lüzum görülmeyen, arşiv mal
zemesi ve arşivlik malzeme ıdışında kalan, hukukî kıymetini ve 'bir delil olma vasfım 
kaybetmiş malzemenin ayrılarak, yönetmelikte belirtilecek usul ve esaslara göre im
hası işlemini, 

ifade eder. 

Mükellefiyet 

MADDE 3. — Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren ve elinde 
arşiv malzemesi ve arşivlik malzeme bulunduran kurum ve kuruluşlar, ellerinde bu
lundurdukları arşiv malzemesi ile arşivlik malzemeyi her türlü zararlı tesir ve unsur
lardan korumak, aslî düzenlerine göre tasnif edip saklamak, yönetmelikte belirtile
cek bekletme ve saklama süreleri sonunda Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne tes
lim etmek ve muhafazasına lüzum kalmayan evrak ve malzemeyi yok etmekle mü
kelleftirler. 

Arşiv malzemesi ve arşivlik malzeme temliki tasarruflar amacıyla kullanılamaz, 
tahrip ve tahrif edilemez ve yurt dışına çıkartılamazlar. 

Ayıklama ve \jmha komisyonlarının Teşkili 

MADDE 4. — Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kurum ve 
kuruluşların kurum arşivlerinde yapılacak ayıtklama ve imha işlemleri için, bünye
lerinde ayıklama ve imha komisyonları teşjkil edilir. 

Müsadere Olunan Malzeme . 

MADDE 5. — Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren ve ilgili ka
nunlara göre suçta kullanıldığı anlaşılarak, müsaderesine dair kararı kesinleşen mal
zeme, derhal Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne teslim edilir. 

Yönetmelik ' 

MADDE 6. — Kamu kurum ve kuruluşları ile şahıslar elinde bulunan arşiv mal
zemesi ve ileride arşiv malzemesi haline gelecek arşivlik malzemenin tespit edilmesine, 
herhangi bir sebepten dolayı bunların kayba uğramamasına, gerekli şartlar altında ko
runmalarına ve millî menfaatlere uygun olara'k Devletin, gerçek ve tüzelkişilerin ve 
ilmin hizmetinde değerlendirilmelerine, muhafazasına lüzum görülmeyen malzemenin 
ayıklama ve imhası ile 4 üncü maddeye göre kurulacak komisyonlara dair usul ve 
esaslar Başbakanlıkça çıkarılacak: yönetmelikte gösterilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : .73) 
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(içişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

c) Ayıklama : Arşiv malzemesi ile, cari işlemleri devresinde bir değere sahip ol
duğu halde, hukukî kıymetini ve bir delil olma vasfını kaybetmiş, ileride kullanılma
sına ve muhafazasına lüzum görülmeyen her türlü malzemenin birbirinden ayırımı ile 
ileride arşiv malzemesi vasfını kazanacak olan arşivlik malzemenin tespiti işlemini, 

d) imha : İleride kullamlmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen, arşiv mal-
zemesli ve arşivlik malzeme dışında kalan, hukukî kıymetini ve bir deli ollma vas
fını kaybetmiş malzemenin ayrılarak, yönetmelikte belirtilecek usul ve esaslara göre 
imhası işlemini, 

ifade eder. 

Mükellefiyet . 

MADDE 3. — Bu Kanun kapsamına giren ve elinde arşiv malzemesi ve arşivlik 
malzeme bulunduran kurum ve kuruluşlar, ellerinde bulundurdukları arşiv malzemesi 
ile arşivlik malzemeyi her türlü zararlı tesir ve unsurlardan korumak, aslî düzenlerine 
göre tasnif edip saklamak, yönetmelikte belirtilecek 'bekletme ve saklama süreleri so
nunda Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne teslim etmek ve muhafazasına lüzum kal
mayan evrak ve malzemeyi yok etmekle mükelleftirler. 

Arşiv malzemesi ve arşivlik malzeme temliki tasarruflar amacıyla kullanılamaz, 
tahrip ve tahrif edilemez ve yurt dışına çıkartılamazlar. 

Ayıklama ve İmha Komisyonlarının Teşkili 

MADDE 4. — Bu Kanun kapsamına giren kurum ve kuruluşların kurum arşivle
rinde yapılacak ayıklama ve imha işlemleri için, 'bünyelerinde ayıklama ve imha ko
misyonları teşkil edilir. 

Müsadere Olunan Malzeme 

MADDE 5. — Bu Kanun kapsamına giren ve ilgili kanunlara göre suçta kulla
nıldığı anlaşılarak, müsaderesine dair kararı kesinleşen malzeme, derhal Devlet Arşiv
leri Genel Müdürlüğüne teslim edilir. 

Yönetmelik < 

MADDE 6. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin TeMif Ettiği Metin) 

Kaldırılan Hükümler 

MADDE 7. — 26.3.1956 tarihli ve 6696- sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan 
Evrak ve Vesaikin imha Edilmesi Hakkında Kanun hükümleri yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

Yürürlük < 
MADDE 8. 

rer. 

Yürütme 
MADDE 9. 

yürütür. 

Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe gi-

Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A., Bozer 

Devlet Bakanı 
A. Kahveci 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Adalet Bakanı 
M. O.İ Sungurlu 
içişleri Bakanı 

M. Kalemli 
Maliye ve Gümrük Bakam 

A. K. Alptemoçin 
Bayındırlık ve îskân Bakanı 

İ. S. Giray 
Ulaştırma Bakanı 

E. Pakdemirli 
Çalışma ve Sos. Güvenlik Bak. V. 

B. Akarcalı 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 

F. Kurt 

Kenan Evren 
Currihurbaşkanı 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
V. Atasoy 

Devlet Bakanı 
Y. B. Özal 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
İV. Kitapçı 

Millî Savunma Bakanı 
E. Vuralhan 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
H. C. Güzel 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
B. Akarcalı 

Tarım Orman ve Kavisleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
'Sn Yürür, 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. T. Titiz 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ((S. Sayısı : 73) 
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(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Kaldırılan Hükümler 

MADDE 7. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesi Komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — 2.2.1984 tarih ve 2977 sayılı, 30.5.1985 tarih ve 3207 sayılı, 
3.6.1986 tarih ve 3296 sayılı Yetki Kanunları ile Bakanlar Kuruluna verilen Kanun 
Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi, bu Kanun kapsamına giren konular için adı 
geçen kanunlarla verilen süre bitimine kadar geçerlidir. 

Yürürlük 
MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

-+•• ^>»<m> •<••• 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 73) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 55) 

Uluslararası Çalışma Teşkilatı Anayasasında Ya
pılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1 /367) 

T.C. 
Başbakanlık 8.1, 1988 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: K. K. Gn. Md. 07/196-1311/01055 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

önceki Hükümet döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 
78 inci maddesi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun taşan
larının yenilenmesi Bakanlar Kurulunca uygun görüşlmüştür. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 
Başbakan 

Eki :; 
1/845 Uluslararası Çalışma Teşkilatı Anayasasında Yapılan Değişikliklerin Onaylan

masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 

T.C, 
Başbakanlık 14 , 5 , 1987 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: K. K Gn. Md. 18/101-2078/03661 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
6.5.1987 tarihinde kararlaştuılan «Uluslararası Çalışma Teşkilatı Anayasasında Ya
pılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» ve 
gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 
Başbakan 
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ULUSLARARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI ANAYASASINDA YAPILAN DEĞI-
ŞÎKLİKLERÎN UYGUN BULUNDUĞUNA DAÎR KANUN TASARISININ 

GENEL GEREKÇESİ 

Dünya sosyal adalet ve çalışma barışımın tesisi amacıyla 1919 yılında kurulmuş 
bulunan Uluslararası1 Çalışma Teşkilatı (ÜLO), işçi, işveren ve hükümet temsilcilerin
den meydana gelen üçlü yapısı lile uluslararası bir çalışma parlamentosu niteliğindedir. 
Ülkemiz bu Teşkilatın <193'2 yılından beni bir üyesidir. 

Yukarıda belirtilen amaçlarlla kurulmuş bulunan Teşkilatın Anayasası da 1919 yı
lında kabul edilmiş ve bahse konu Anayasada, 1922, 1934, 1946, 1948, 1954, 1963 ve 
1974 yılarında bazı değişikliklerin yapıllması Teşkilata üye ülkelerce kabul edüümliştir. 

1946 tarihinden itibaren Birleşmiş Milletlerin bir ihtisas kuruluşu haline gelen 
Uluslararası Çalışma Teşkilatının Anayasası 27.5.1946 tarihli, 4907 sayik Kanunla ül
kemizce de onaylanmış butamaktadıır. 

Yukarıda da işaret edildiği üzere, Teşkilat Anayasasının günün şartlarına uydu
rulması, daha demokratik ve işler hale getirilmesi yollunda uzun süren çalışmalar ol
muştur. Bu çalışmalardan en sonuncusu 1986 yılında yapılan 72 nci Uıllus'lararast Ça
lışma Konferansı sırasında olmuş ve Tasarı ekindeki metin üzerinde mutabakata va
rılmıştır. 

Uluslararası Çalışma Teşkilatı Anayasasında Yapılan Değişikliklerle ilgli Belge 
olarak adlandırılan bu değişiklik metniyle getirilmiş bulunan yenilikler aşağıdaki gibi 
özetlenebilir. 

Yönetim Kurulu'nün Teşekkül Tarzı (Anayasa, Md. 7) 
Bu maddede yapılan değişiklikle, bir yandan Yönetim Kurulu'nün balıen 2'8*iı hü

kümet, 14'ü işçi ve 14'ü işveren olmak üzere toplam 56 olan üye sayısı; 56 hükümet, 
28 lişçi ve 28 işveren almak üzere toplam 112'ye çıkarılmakta öte yandan da ILO'ya 
üye Dünyanın Sanayi bakımından önde gelen 10 ülkesinin seçim yapılmaksızın yöne
tim kurulunda temsil edilmesi hakkı kaldırıllmaktadır. Böylece, Yönetim Kurulu'nün, 
kendisini teşkil eden üç grup (hükümet, işçi ve işveren) çerçevesinde, değişik coğrafik, 
ekonomik ve sosyal menfaatileri dengeleyen, bu arada grup otonomisine die saygılllı olan, 
temsil etme niteliği, mümkün olan ölçüde yaygınlaştırılmış ve güçlendirilmiş olmak
tadır. 

Yönetim Kurulu'nün 5*6 hükümet grubu üyeliklerinden 54'ü dört coğrafî bölgeye 
(Afrika, Amerika, Asya ve Avrupa) dağıtılmıştır. 

Bu bölgelerden herbirine, ülke sayısı, toplam nüfus ve ekonomik faaliyet hacmi 
gözönüne alınarak Yönetim Kurulu üyelliiği tahsis olunmuştur. Bölgel'ere göre tespit 
olunan üyelik sayıları : Amerika için (12), Afrika için (13), Asya için (15) ve ülkemi
zin mensup bulunduğu Avrupa için lise (14) dür. 

'Bir bölgeye tahsis olunan üyeliklere belirli prensipler gözönünde tutularak, ata
ma yapmak üzere, bölge devletlerinin hükümet deüegeüeri bir seçim kurulu (electroral 
college) teşkil edeceklerdir. (Md. 7/3-b) Bu maksatla, seçim kurulunu oluşturan hü
kümetler arasında bir protokol tanzim olunacak ve riayet olunacak esasi!ar bu proto-
kolla belirlenecektir. (Md. 7/3-c) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 55) 
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Son olarak, 7 nci maddede, hiçbir bölge protokolunda yeralmayan bir ülkenin du
rumu dördüncü biır paragrafla tamamlanmış ölüp, bunun sağladığı imkân sayesinde, 
boş bırakılan 2 üyelik de (56 eksi 54) ıkuil'lanıliabilmiş olacaktır. 

(Genel Müdürün Atanması (Anayasa, Mdi. 8) 

Bu maddede yapılan değişikliğin amıacı, Geneli Müdürün atanması kararma ILO 
Konferansı'nın da katılmasına imkân sağlamaktır. Halihazır Anayasa Metninde, Ge
nel Müdürü atama yetkisi sadece Yönetim Kurüiu'na veriı'mıiştir. Buna karşıilık yeni 
sistemde, Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamanın yürürlüğe girmesii, ILO Kon
feransının bu atamayı onaylamasına bağlı kılınmaktadır. (Md. 8, paragraf 1) 

Nisap (Anayasa, Md. 17) 
Madde değişikliğimin amacı, nisap tayininde, çekimser oyları hesaba katmayan 

halihazır sistemin ortaya çıkardığı aksaklıkları gidermektedir. 

Mevcut uygulamaya göre mesela toplantıya katıllan delegelerin yarısının, başka 
bir deyimle nisabın 250 olduğu bir toplantıda, bir karar için 80 olumsuza karşı 160 
lehte ve 100 çekimser oy çıkan bir durumda, çekimser oyllar hesaba IkatıfJmadığından, 
oylamada 340 üye bulunmuş olmasına rağmen nisap sağlanmamış sayılmaktadır. Bu 
sistem, bir önerinin kabulünü engd'Jlemek için menfî oy verme yerine, çekimser kal
mayı tercih ettirdiği için bir kısım aksaklıklar doğmasına sebebiyet vermektedir. Yeni 
metin, böyle bir imkâna yer vermemek ve çekimser oyu kendi manası içerisinde kul
landırmak (ne evet, ne hayır) amacına yöneliktir. Anayasanın 17 nci maddesinin yeni 
metninde, nisap hesabında, çekimser oylar da hesaba katılacak, fakat bunlar eskiden 
olduğu gibi çoğunluk oyları hesabının dışında bırakılmaya devam olunacaktır. Böyle
ce, «oylamaya katılma» (çekimser oylar dahili) düşüncesi ile, tek başına çoğunluk oyu 
sayısını belirleyen, «lehte veya aleyhte oy kullanma» olgusu arasında açık ve seçik bir 
ayırım yapılmış dlmaktadlr. (yeni' üye devletin kabulü ile iUgilli Md. 1 paragraf 4 hariç 
oîmıaJk üzere.) 

Bundan başka, (madde 17, paragraf 3'e,) bir çoğunluğun karar alabilmesi için 
gerekli oyların sonucunun eskisi gibi kalmaya devam etmesiinl sağlayıcı bir mekanizma 
ithal olunmuştur. 

ILO Anayasasında Değişiklik Yapılması (Anayasa, Md. 3*6) 

İBu değiş'iikllik, Yönetim Kurulunun seçim dişi atanan başlıca sanayi ülkeleri üye
liklerinin- (Mevcut Anayasa, Md. 7) kaldırılmış olması ile bağıntılı olarak yapılmıştır. 
Anayasa değişikliklerinin yürürlüğe girmesi için, önde gelen on sanayi ülkesinden en 
az beşinin müsbet oy kullanması şartı kaldırılmıştır. Diğer yandan, yeni metinde sa
yılan en ziyade önemi haiz Anayasa maddelerindeki değişikliklerin kabulü ve yürür
lüğe girebilmesi için aranan üçte iki çoğunluk nisbeti dörtte üçe çıkartılmıştır. 

Görüldüğü gibi yapılan değişiklikler bir taraftan sanayileşmiş bazı ülkelerin ILO 
Yönetim Kurulundaki temsil imtiyazları ile Anayasada yapılacak değişiklikler husu
sunda bu nitelikte olan ülkelere tanınan veto hakkını ortadan kaldırmakta, diğer ta
raftan da halihazır Anayasa metninde sadece Yönetim Kurulluna verllmıiş olan Genel 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 55) 
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Müdürü atama yetkisi, yeni sistemde yürürlüğe girebilmesi için Uluslararası Çalışma 
Konferansının bu atamayı onaylaması şartına bağlanmakta ve dolayısıyla bu önemli 
karara Yönetim Kurulunda temsil edilsin veya edilmesin iştiraki sağlanmaktadır. 

ıMevcut Anayasaya getirilmiş bulunan bu değişikliklerin bir neticesi olarak, Teş
kilata üye ülkelere daha çok etkinlik sağlanmakta, kalkınmakta olan ülkelerin ve bu 
arada ülkemizin de ILO Yönetim Kurulunda artırılan üye sayısına bağlı alarak daha 
çok temsil edilme imkânı ortaya çıkmakta ve buna mukabilli hiçbir mallî ek külfet ge
tirmemektedir. 

Yukarıda sayılan sebeblerle de 72 nci Konferans sırasındaki görüşmeler sırasında 
Ülkemiz değişiklikleri desteklemiş bulunmaktadır. Desteklemiş bulunduğumuz bu hü
kümlerin yürürlüğe ginmesi için İse, Ülkemiz ve Ülkemizle beraber değiş ikiliklerin ka
bulü yönünde oy kullanan ülkelerin bu değişiklikleri onaylaması gerekmektedir. Zi 
ra, mevcut Anayasanın 36 ncı maddesi, «Konferansta hazır bulunan delegeler tara
fından verilen oyların üçte iki çoğunluğu ile Konferansça kabul edilen değişikliklere 
dair kararlar, işbu Anayasanın 7 nci ımaddiesimim 3 üncü paragraf ındaki hükümler uya
rınca Yönetim 'Kurulunda temsil edilen başlıca sınaî önemi haiz on üyenin beşi dahil 
o'Iımak üzere Teşkilat üyelerinin üçte ikisinin onayı ya da kabullü ile yürürlüğe girer» 
hükmünü amir 'bulunmaktadır. 

ULUSLARARASI ÇALIŞMA TEŞKİLÂTI ANAYASASINDA YAPILAN DEĞİ
ŞİKLİKLERİN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISININ 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile Uluslararası Çalışma Teşkilatının düzenlediği 72 nci 
Uluslararası Çalışma Konferansının 24 Haziran 1986 tarihindeki oturumunda yapılan 
görüşmelerde ka'bul edilen ve Konferans müzakereleri sırasında desteklediğüm'iz Ulus
lararası Çalışma Teşkilatı Anayasasında yapılan değişikliklerin ülkemiz tarafından 
onaylanması amaçlanmaktadır. 

Madde 2. — Yürürlük Maddesidir. 
Madde 3. — Yürütme maddesidir. 

Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal İsler Komisyonu 17.3.1988 

Esas No. : 11367 
Karar No. : 8 

TÜRKÜYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Yüksek Başkanlıkça 22.il.1988 tarihinde Komisyonumuza havale edilen, «Ulus
lararası Çalışma Teşkilatı Anayasasında Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna .Dair Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 17.3.1988 tarihli 7 nci 
Birleşiminde Dışişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenl'ik Bakanlıkları temsilcilerinin de 
katılmasıyla incelenip görüşüldü. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 55) 
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Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca uygun bulunarak mad'delerinin görüşülme» 
sine /geçilmiştir. 

Komisyonumuz tasarının 1 inci maddesiyle, yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 
2 ve 3 üncü maddelerini aynen kabul etmiştlir. 

Raporumuz havalesi gereği Dışişleri Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Mustafa Balcılar 

Eskişehir 

Kâtüp 
M. Rauf Er t ekin 

Kütahya 

Üye 
Yaşar Eryılmaz 

Ağrı 

Üye 
Sait Ekinci 

Burdur 

Üye 
Mehmet Akdemir 

Gaztiantep 

Üye 
Ali Uyar 

Hatay 

Üye 
Halil Çulhaoğlu 

, îzrriir 

Üye 
Ömer Türkçakal 

Kocaeli 

* 

Üye 
Talat Sargın 

Tdkat 

Sözcü 
İbrahim Öztürk 

Adana 

Üye 
Hamdi Özsoy 

Afyon 

Üye 
Mehmet Özalp 

Aydın 

Üye 
Nizamettin Özdoğan 

Elazığ 

Üye 
Ülkü Gökalp Güney 

Gümüşhane 

Üye 
/ .Hakkı Ön al 

İstanbul 

Üye 
Kerem Güneş 

Kars 

Üye 
Ömer Günbulut 

Sivas 

Türkiye Büyük Millet Meclisi {S. Sayısı : 55) 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 6.5.1988 

Esas No. : 1/367 
Karar No. : 25 

TÜRKİYE BÜYÜK MİİLUET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuzun 9.3;1988 tarihli ve müteakip toplantılarında ve ıbu arada ya
pılan .bildirimlerinde 6.4Jİ988 günü toplantı yapılacağı görüşülmüş ve 6.4.1988 gün
demi 31 Martta ilan edilmiş ölüp, daha sonra özel gündemle bütçe görüşmelerinin 
ilanıyla birlikte geleneksel çalışma süreleri dışına taşılarak Meclis Genel Kurulunun 
sabahları da toplanması kararlaştırıldığından, Genel Kurul ve Komisyonu •toplantı 
saatlerinin kendiliğinldıen çakıştığı anlaşılarak ve Komisyonumuz bu konuyu mütalaa 
ederek; 

Toplantı tarih ve saati İçtüzüğe uygun olarak daha önce bildirilmesine rağmen, 
Başkanlıktan gelen herhanıgilbir yazılı ikaz bulunmamasının zımnî izin sayılabilece
ğine; 

Komisyonda asgarî nisaibın sağlanacağı saatlerde Genel Kurul çalışmalarının 
aksamadan sürdürüldüğü tespit edildiğinden ve böylıece Genel Kurul görüşmelerini 
fiilen aksaltananın sözkonusu olmayacağına dair bir kanaat belirdiğinden; 

Toplantı gündeminin de kısalığı ayrıca dikkate alınarak; 

Başlamış olan toplantının devam etmesline mutabık kalınmıştır. Böylece aktedi-
len 6.4.1988 tarihli birleşimde, «Uluslararası Çalışma Teşkilatı Anayasasında Yapı
lan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» Dış
işleri Bakanlığı, Galışma ve Sosyal Güvenlik Bakalıkları temsilcilerinin katılmala
rıyla tetkik ve müzakere edildıi. 

Gerekçesinde de belirtildiği gilbi teşkilatın Yönetim Kurulunun temsil niteliğini 
yaygınlaştırıp güçlendiren, Genel Müdürü atamanın yürürlüğe gfirmesinıi İLO Kon
feransının bu atamayı onaylamasına bğlı kılan, nisap tayininde çekihser oyların ger
çek anlamında kullanılmasını sağlayan değişiklik tasarısı Komisyonumuzca usulüne 
uygun şekilde görüşülmüş ve aynen kahul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 55) 
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Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
M. Vehbi Dinçerler 

Hatay 

Üye 
Kâmran İnan 

Bitiş 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Üye 
L. Yeniay Köseoğlu 

İstanbul 

Kâtip 
H. Adnan Tutkun 

Amasya 

Üye 
Fethi Çelikbaş 

İstanbul! 

Üye 
M. İstemihan Talay 

İçel 

Üye 
Ali Şakir Ergin 

Yozgat 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Uluslararası Çalışma Teşkilatı Anayasasında Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Uluslararası Çalışma Teşjkilatı, 72 nci Uluslararası Çalışma 
Konferansı (tarafından 24.6.1986 tarihinde kabul edilen «Uluslararası Çalışma Teşki
latı Anayasasında Yapılan Değişikliklerle İlgili Belge»nin onaylanması uygun bu
lunmuştur., 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
Turgut Özal 

Devlet Bak. Başbakan Yrd. V. 
Kâzım Oksay 

Devlet Bakanı 
H. Celâl Güzel 

Devlet Bakanı 
Abdullah Tenekeci 

Devlet Bakanı 
Ahmet Karaevli 
Adalet Bakanı 

M. Okan Sungurlu 
İçişleri Bakam 

Yıldırım AAkbulut 
Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. Kurtcebe Alptemoçin 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
/. Safa Giray 

Ulaştırma Bakam 
Veysel Atasoy 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 
M. Mükerrem Tasçıoğlu 

Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakam 
S. Neş'e Türel 

6,5.1987 

Devlet Bakam 
Kâzım Oksay 

Devlet Bakam 
M. Vehbi Dinçerler 

Devlet Bakam 
M. Tınaz Titiz 
Devlet Bakam 

Ali Bozer 
Millî Savanama Bakam 

Zeki Yavuztürk 
Dışişleri Bakam V. 

H. Celâl Güzel 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakam V. 

A. Mesut Yılmaz 
Sağlık ve Sosyal! Yardım Bakanı 

Mustafa Kalemli 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 

H. Hüsnü Doğan 
Sanayi ve Ticaret Bakam 

H: Cahit Aral 
Kültür ve Turizm Bakanı 

A. Mesut Yılmaz 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 55) 



SAĞLIK VE SOSYAL ÎŞLER KO
MİSYONUNUN KABUL ETTtĞl 

METJN 

Uluslararası Çalışma Teşkilatı Anayasa
sında Yapılan Değişikliklerin Onaylan

masının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Uluslararası Çalışma Teşkilatı Anayasa
sında Yapılan Değisiklikleriıı Onaylan

masının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1. inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci mad
desi Komisyonumuzca aynen Ikabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Büyük MiHet Meclisi (S. Sayısı : 55) 
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ULUSLARARASI ÇALIŞMA KONFERANSI 

24 HAZİRAN 1986 TARİHÎNDE, CENEVRE'DE, YETMİŞ1K1NCİ OTURUMDA 
KONFERANSÇA KABUL EDİLMİŞ BULUNAN ULUSLARARASI ÇALIŞMA 

TEŞKİLATI ANAYASASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLE İLGİLİ BELGE 

RESMÎ BELGE 

ULUSLARARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI ANAYASASINDA YAPILAN 
DEĞİŞİKLİKLE 1LG1LÎ BELGE 

Uluslararası Çalışma Teşkilatı Genel Konferansı, 
Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine Cenevre'de top

lanarak, 4 Haziran 1986 tarihinde yaptığı Yetmişikinci Oturumunda, 
Oturum gündeminin yedinci maddesine dahil bir konuyu teşkil eden, Uluslararası 

Çalışma Teşkilatı Anayasasında bazı değişiklikler yapılmasının benimsenmesine karar 
vermiş ye 

bin dokuz yüz seksenaltı yılının Haziran ayının yirmidördüncü günü olan bu gün, 
Uluslararası Çalışma Teşkilatı Anayasasında Yapslan Değişikliklerle İlgili Belge, 1986, 
olarak adlandırılabilecek Uluslararası Çalışma Teşkilatı Anayasası Değişikliği ile ilgili 
aşağıdaki belgeyi kabul etmiştir. 

MADDE 1 

İşbu Değişiklik Belgesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, halen yürürlükte bulu
nan ve işbu Belgenin ekinin birinci sütununda belirtilen Uluslararası Çalışma Teş 
kilatı Anayasası hükümleri, anılan Ekin ikinci sütununda belirtilen değiştirilmiş şekli 
ile yürürlüğe girecektir. 

MADDE 2 

İşbu Değişiklik Belgesinin iki sureti Konferans Başkanı ile Uluslararası Çalışına 
Bürosu Genel Müdürü tarafından imzalanmak suretiyle tasdik edilecektir. Bu suretler
den biri, Uluslararası Çalışma Bürosunun arşivlerine konacak ve öteki suret Birleşmiş 
Milletler Ana - tüzüğünün 102 nci Maddesi gereğince tescil edilmek üzere Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreterine intikal ettirilecektir. Genel Müdür, işbu Belgenin tasdik 
edilmiş bir suretini, Uluslararası Çalışma Teşkilatının tüm Üyelerine intikal ettirecektir. 

MADDE 3 

1. Bu Değişiklik Belgesinin resmî onayları ya da kabulleri Uluslararası Çalışma 
Bürosunun Genel Müdürüne intikal ettirilecek ve Genel Müdür, bunların alınmasından, 
Teşkilat Üyelerini haberdar edecektir. 

2. işbu Değişiklik Belgesi, Teşkilat Anayasasının 36 ncı Maddesi hükümleri uya,-
rınca yürürlüğe girecektir. 

3. İşbu Değişiklik Belgesinin yürürlüğe girmesi üzerine, Uluslararası Çalışma 
Bürosunun Genel Müdürü, Uluslararası Çalışma Teşkilatının tüm Üyelerini ve Bir
leşmiş Milletler Genel Sekreterini durumdan haberdar edecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ı(S. Sayısı : 55) 
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E K 

ULUSLARARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI ANAYASASI 

Değiştirilmiş hükümler (1) 24 Haziran 1986 tarihinde yürürlükte 
bulunan hükümler. (1) 

Madde 1 

4. Uluslararası Çalışma Teşkilatı 
Genel Konferansı (hazır bulunan ve) oy
lamaya katılan hükümet delegelerinin üç
te ikisinin dahil bulunduğu oturuma ka
tılan delegelerin üçte ikisinin kabul oy
ları ile, Teşkilata üyeler kabul edebilir. 
Böyle bir kabul, yeni üyenin hükümeti
nin, Teşkilat Anayasasının vazettiği yü
kümlülükleri resmen kabul etmiş oldu
ğunu, Uluslararası Çalışma Bürosuna bil
dirmesi üzerine yürürlük kazanır. 

Madde 3 
9. Delegelerle müşavirlerinin yetki 

belgeleri, Konferans tarafından inceleme
ye tabi tutulur ve Konferansta (hazır 
bulunan delegeler tarafından) verilen oy
ların üçte ikisi ile Konferans, işbu mad
deye uygun olarak aday gösterilmemiş 
addettiği delegelerin ve müşavirlerinin 
kabullerini reddedebilir. 

Madde 6 
Uluslararası Çalışma Bürosunun kol

tuk sayısında yapılacak herhangi bir de
ğişiklik konusunda karar (hazır bulunan 
delegeler tarafından) verilen oyların üçte 
iki oranındaki çoğunluğu ile alınır. 

Madde 7 
(1. Yönetim Kurulu 56 kişiden olu

şur. Bunlardan : 
28 kişi hükümetleri, 
14 kişi işverenleri ve 

Madde 1 

4. Uluslararası Çalışma Teşkilatı 
Genel Konferansı, oylamaya katılan hü
kümet temsilcilerinin üçte ikisinin dahil 
bulunduğu oturuma katılan delegelerin 
üçte ikisinin kabul oyları ile, Teşkilata 
üye kabul edebilir. Böyle bir kabul, yeni 
üyenin hükümetinin, Anayasasının vazet
tiği yükümlülükleri resmen kabul etmiş 
olduğunu, Uluslararası Çalışma Bürosuna 
bildirmesi üzerine yürürlük kazanır. 

Madde 3 
9. Delegelerle müşavirlerinin yetki 

belgesi Konferansın incelenmesine tabi 
tutulur ve Konferansta verilen oyların 
üçte ikisi ile Konferans, bu maddeye uy
gun olarak aday gösterilmemiş addettiği 
delegeler ile müşavirlerin kabulünü red
dedebilir. 

Madde 6 
Uluslararası Çalışma Bürosunun kol

tuk sayısında yapılacak herhangi bir de
ğişiklik konusunda karar, verilen oyların 
üçte iki çoğunluğu ile alınır. 

Madde 7 
1. Yönetim Kurulunda yüzoniki kol

tuk bulunmaktadır : 
Hükümetleri temsil eden kişiler için 

56 koltuk, 

(1) 24 Haziran 1986 tarihinde yürürlükte bulunan hükümlerden çıkarılmış olan 
bölümler parantez içerisinde gösterilmiştir. Bu değişiklikler ve yaptîan ilaveler, De
ğişiklik metninde altları çizilerek gösterilmiştir. 
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14 kişi işçileri temsil eder. 
2. Hükümetleri temsil eden 28 kişi 

içerisinde on kişi, başlıca sınaî önemi 
haiz üye ülkeler tarafından atanır ve on-
sekiz kişi, yukarıda belirtilen on üyenin 
temsilcileri olan delegeler dışında kalan, 
Konferanstaki hükümet temsilcileri ta
rafından o amaçla seçilmiş bulunan üye
ler tarafından tayin edilir. 

3. Yönetim Kurulu, durumun ge
rektirdiği hallerde başlıca sınaî önemi 
haiz Teşkilat üyelerinin hangi üyeler ol
duğunu saptar ve Yönetim Kurulu tara
fından bu hususta bir karar ittihaz edil
meden önce, başlıca sınaî önemi haiz bu
lunan üyelerin seçilmesine ilişkin bütün 
hususların tarafsız bir komite tarafından 
tezekkür edilmesini temin eder. Yönetim 
Kurulunun deklarasyona karşı, herhangi 
bir üye tarafından, başlıca sınaî önemi 
haiz bulunan üyelerin kimler olduğu hak
kında bir itirazda bulunulması durumun
da bu itiiraz ile ilgili karar Konferans ta
rafından ittihaz edilir, ancak, Konferansa 
sunulan itiraz, Konferansın bu itiraz hak
kında karar vereceği zaman kadar, dek
larasyonun uygulanmasını durduramaz.) 

4 İşveren temsilcisi olan kimseler ile 
işçi temsilcisi olan kimseler, sırasıyla, 
Konferanstaki işveren delegeleri ve işçi 
delegeleri tarafından seçilir. 

5. Yönetim Kurulunun görev süre
si üç yıldır. Eğer, herhangi bir nedenle, 
bu sürenin hitamında, Yönetim Kurulu 
seçimi yapılmazsa, bu seçimler yapılana 
kadar Yönetim Kurulu görevini sürdü
rür. 

İşverenleri temsil eden kimseler için 
28 koltuk, 

İşçileri temsil eden kimseler için 28 
koltuk. 

2. Yönetim Kurulu, İlgili grupların 
tanınmış otonomilerini haleldar etmemek 
şartıyla, kendisini meydana getiren üç 
grubun çeşitli coğrafik, ekonomik ve sos
yal menfaatlerini de dikkate alarak müm
kün olduğu kadar her üç kesimi de tem
sil edecek şekilde terekküp edecektir, 

3. İşbu maddenin ikinci paragrafı
nın gereklerinin yerine getirilmesi ve işin 
devamlılığının temin edilebilmesi için, 
hükümet temsilcilerine tahsis edilmiş bu
lunan 56 koltuktan 54'ü aşağıdaki şekil
de doldurulacaktır. 

a) Bunlar, gerekirse ilgili tüm hükü
metler arasında karşılıklı anlaşma yolu 
ile, 4 coğrafilk bölge arasında tevzi edile
cektir. (Afrika, Amerika, Asya ve Avru
pa) Bu bölgelerden herbirisine, bölgede
ki üye devletlerin sayısına, toplam nüfus
larına ve uygun kriterlerle (Gayri safi 
milli hâsıla ya da Teşkilat bütçesine ya
pılan katkılar gibi) tespit edilen ekono
mik aktilvitelerine eşit ağırlık uygulamak 
suretiyle, koltuk sayısı tahsis edilir. Hiç
bir bölge onikiden daha az ya da onbeş-
ten daha çok koltuk sahibi olamaz. Bu 
alt paragrafın uygulanmasında, koltukla
rın ilk dağılımı şöyle olacaktır : Afrika 
13 koltuk; Amerika 12 koltuk; Asya ve 
Avrupa sırasıyla 15 ve 14 koltuk) 

(b) (i) Uluslararası Çalışma Konfe
ransı esnasında, işbu paragrafın (a) alt 
paragrafında işaret edilen çeşitli bölgele
re mensup üye devletleri temsil eden hü
kümet delegeleri, ya da karşılıklı anlaş
ma yolu ile onlara bağlı bulunanlar ya
hut da, aşağıdaki 4 üncü paragrafta be
lirtilen şartlar tahtında, mütekabil böl
ge konferansına davet edilmiş bulunanlar, 
anılan bölgelerin her birine tahsis edil-
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6. Boş bulunan görevlerin doldurul
ması, yedeklerin atanması ve sair benzeri 
meseleler hususunda Konferansın onayı 
lie, Yönetim Kurulu karar verebilir. 

7. Yönetim Kurulu, zaman zaman, 
kendi arasından bir başkan ve iki baş
kan yardımcısı seçer; bunlardan biri hü
kümeti temsil eden bîr kimse, biri işve
renleri temsil eden bir kimse, bir diğeri 
de işçileri temsil eden bir kimse olur. 

8. Yönetim Kurulu kendi çalışma 
prosedürünü kendisi düzenler ve topla
nacağı zamanlan kendisi tayin eder. Yö
netim Kurulundaki temsilcilerden en az 
(onaltı) kişinin toplantı yapılmasını iste
yen yazılı başvurusu üzerine özel toplan
tı yapılır. 

miş koltukları dolduracak üyeleri seç
mekten sorumlu olan seçici kurulu mey
dana getirir. Batı Avrupa Devletlerini! 
temsil eden hükümet delegeleri ve Doğu 
Avrupa'nın sosyalist ülkelerini temsil 
eden hükümet delegeleri ayrı birer seçici 
kurul teşkil edeceklerdir. Bunlar, bölge
ye tahsis edilmiş bulunan koltukların 
aralarında tahsis edilmesi konusunda an
laşmaya vararak, Yönetim Kurulundaki 
kendi temsilcilerini ayrıca seçecektir. 

(ii) Bir bölgenin o bölgeye mahsus 
vasıtaları gerektirdiği zaman bu bölgedeki 
hükümetler, ilgili alt bölgeye tahsis edi
len koltukları dolduracak üyeleri alt böl
ge esasına göre atamak üzere alt gruplar 
teşkil edilmesi hususunda mutabık kala
bilirler. 

(iii) Atamalar, sonuçların duyurul
masını temin etmek üzere, Konferansta
ki hükümet temsilcilerinin teşkil ettiği 
gruba bildirilir. Eğer bir bölgede ya da 
bir alt bölgede, seçim işlemi ya da bu işle
min sonuçları, o düzeyde çözümleneme
yecek bir ihtilafa neden olursa, Konfe
ranstaki hükümet temsilcilerinin teşkil 
ettiği Seçici Kurul, ilgili protokolün hü
kümleri çerçevesinde karar alır. 

c) Her seçici kurul, o bölgeye tah
sis edilmiş koltuklan doldurmak üzere 
atanan üyelerin önemli bîr kısmının nü
fus büyüklüğü esas alınmak suretiyle tes
pit edilmesine, adil bir coğrafik dağılım 
yapılmış olmasına ve aynı zamanda, böl
genin özel karakteristiklerine göre ilgili 
üyenin ekonomik faaliyetleri gibi diğer 
faktörlerinde dikkate alınmış olmasına 
dikkat eder. Bu prensiplerin hangi vası
talarla uygulanacağı, her seçici kurulda 
temsil edilen hükümetler tarafından mu
tabık kalınan ve Uluslararası Çalışma 
Bürosunun Genel Müdürüne tevdi edilen 
protokollerde belirtilir. 
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4. Geriye kalan iki koltuktan her 
biri, bu bölgelerin her birisine coğrafik 
anlamda ait olan ya da karşılıklı anlaş
ma yoluyla bağlı olan, ya da o bölgeye 
tekabül eden bölge konferansına davet 
edilmiş bulunan ancak henüz o bölgeye 
veya başka bir bölgeye herhangi bir pro
tokolle dahil edilmemiş bulunan üye 
Devletlerin, bölgede bulunan diğer dev
letlere kıyasla imtiyazlı bir duruma ge
tirilmiş olmaları anlamı çıkarılmadan ve 
herhangi bir ayırım gözetilmeksizin se
çim işlemine katılmalarını temin etmek 
için, münavebeli olarak, bir taraftan 
Afrika ve Amerika'ya öteki taraftan 
Asya ve Avrupa'ya tahsis edinecektir. 
îlave koltuğun, yukarıdaki hükümlere uy
gun bir şekilde doldurulmadığı hallerde 
bu koltuk ilgili bölge tarafından, proto
kol hükümleri çerçevesinde doldurulur. 

5. işveren temsilcisi olan kimseler 
ile işçi temsilcisi olan kimseler, müteka-
bilen, Konferansa katılan işveren dele
geleri ve işçi delegeleri tarafından seçilir. 

6. Yönetim Kurulunun görev süresi 
üç yıldır. Eğer, herhangi bir nedenle, bu 
sürenin hitamında, Yönetim Kurulu se
çimi yapılmazsa, bu seçimler yapılana 
kadar Yönetim Kurulu görevini sürdü
rür. 

7. Boş yerlerin doldurulması, yedek
lerin atanmaları ve sair benzeri mesele
ler hakkında, Konferansın onayı ile, Yö
netim Kurulu karar verebilir. 

8. Yönetim Kurulu, zaman, zaman, 
kendi arasından bir başkan ve iki baş
kan yardımcısı seçer; bunlardan biri hü
kümeti temsil eden bir kimse, biri iş
verenleri temsil eden bir kimse, diğeri 
de işçileri temsil eden bir kimse olur. 

9. Yönetim Kurulu kendi çailışma 
yöntemini kendisi düzenler ve toplana
cağı zamanları kendisi tespit eder. Yö-
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Madde 8 

1'. Uluslararası Çalışma Bürosunun 
Yönetim Kurulu tarafından atanan bir 
Genel Müdürü olur ve Genel Müdür, Yö
netim Kurulunun vereceği talimat uya
rınca, Dairemin liyakatla yönetilmesinden 
ve kendisine verilecek öteki görevlerin yü
rütülmesinden sorumludur. 

2. Genel Müdür, ya da onun yardım
cısı, Yönetim Kurulunun tüm toplantıla
rına katılır. 

Madde 13 
2 
c) Uluslararası Çalışma Teşkilatının 

Bütçesinin onaylanması, tahsisatı ve tah
silatı konusundaki karar Konferansta 
(hazır bulunan delegeler tarafından) veri
len oyların üçte iki çoğunluğu ite alınır 
ve Bütçe ve masrafların Teşkilat üyeleri 
arasındaki tahsisleri ile ilgili düzenlemele
ri, onaylanmak üzere, Hükümet Temsıil-
cilerinin oluşturacağı îbir Komiteye sunu
lur. 

4. Teşkilata, malî katkılarının öden
mesinde gecikmiş borcu bulunan bir Teş
kilat Üyesi söz konusu olan gecikmiş borç 
tutarının, o zamana takaddüm eden iki 
tam yıl için tahakkuk efcmliş bulunan aidat 
tutarına eşit olması ya da bu tutarı aş
ması halinde, Konferansta, Yönetim Ku
rulunda, herhangi bir Komitede ya da Yö
netim Kurulu üye seçimlerinde oy kul
lanamaz; Ancak, Konferans, (hazır bu
lunan delegeler taraf undan) verilen oyla
rın üçte iki çoğunluk kararı tile ve Konfe-

netim Kurulundaki temsilcilerin en az 
otuzikisinin toplantı yapılmasını isteyen 
yazılı başvurusu halinde, özel toplantı 
yapılır. 

Madde 8 

1. Uluslararası Çalışma Bürosunun 
Yönetim Kurulu tarafından atanan bir 
Genel Müdürü vardır. Yönetim Kurulu bu 
atama kararını, onay için Uluslararası Ça
lışma Konferansına götürür. 

2. Genel Müdür, Yönetim Kurulu 
tarafından verilen talimat uyarınca, Büro
nun iyi bir şekilde yönetilmesinden ve 
kendisüne verilecek öteki görevlerin yürü-
tüimesindien sorumludur. 

3. Genel Müdür ya da onun yardım
cısı Yönetim Kurulunun bütün toplantı
larına katılır. 

Madde 13 . 
2. . . . . . 
c) Uluslararası Çalışma Teşkilatı 

Bütçesinin onaylanması, tahsisi ve aidat
ların tahsili konusundaki kararı Konfe
rans, verilen oyların üçte 'iki çoğunluğu 
ile alır ve bütçe ile masrafların Teşkilat 
Üyeleri arasındaki tahsisleri ile ilgili dü
zenlemeleri, onaylamak üzere, Hükümet 
Temsilcilerinden teşkil edilen bir Komite
ye sunar. 

4. Teşkilata, malî katkılarının öden
mesinden gecilkmıiş borcu bulunan bir 
Üye Ülke, söz konusu olan gecikmiş borç 
tutarlının o zamana tekaddüm eden iki 
tam yıl için tahakkuk etmiş bulunan alidat 
tutarına eşit olması ya da bu tutarı aşması 
halinde, Konferansta, Yönetim Kurulun
da, herhangi bir komitede ya da Yönetim 
Kuruluna üye seçimlerinde oy kullana
maz; Ancak Konferans, verilen oyların 
üçte iki çoğunluk kararı ile ve Üyenin 
kontrolü dışında bulunan koşullar dola-
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ransın Üyenin kontrolü dışında bulunan 
şartlar dolayısı ile ödemeyi yapamamış 
olduğuna ikna olması halinde, böyle bir 
üyenlin oy kullanılmasına müsaade edebilir. 

Madde 16 
2. Bununla birlikte, (Konferansta, ha

zır bulunan delegelerin verdiği oyların üç
te ikisinin bunların tezekkür edilmesi le
hinde olması halinde), böyle bir itirazla 
karşılaşmış olan maddeler, gündemden çı-
karılaımaz. 

3. Konferansın, (hazır bulunan dele
geler tarafından) verilen oyların üçte iki
si ile, (bir önceki paragraftan farklı ola
rak) bir karar ittihaz etmesi sureti ile her
hangi bir konunun Konferansta tezekkür 
edilmesini kararlaştırması durumunda, o 
konu, müteakip (toplantının) gündemine 
dahil edilir. 

Madde 17 
2. İşbu Anayasada aksine sarih bir 

hüküm bulunmaması halinde veya herhan
gi bir Sözleşmede ya da Konferansa yet
kiler veren diğer bir akitte, yahut da 13. 
madde gereğince kabul edilmiş malî ve 
bütçe düzenlemelerinde aksine bir hüküm 
olmaması durumlarında Konferans bütün 
konularda alacağı kararları (hazır bulu-, 
nan delegelerin) mutlak oy çoğunluğu lile 
alır. 

3. (Verilen oyların toplam sayısı, 
Konferansa katılan delegelerin sayısının 
yarısına eşit) olmaması halinde, aylama 
geçersiz sayılır. 

yısı ile ödemeyi yapamamış olduğuna ikna 
olması halinde, böyle bir üyenin oy kul
lanmasına müsaade edebilir. 

Madde 16 
2. Ancak, Konferansın, verilen oyla. 

rın üçte iki çoğunluğu ile tezekkür edilme
sine karar vermesi halinde, böyle bir 'iti
razla karşılanan maddeler, gündemden çı
karılamaz. 

3. Konferansın, verilen oyların üçte 
iiki çoğunluğu ile (bir önceki paragraftan 
farklı olarak) bir karar ittihaz ederek her
hangi bir konunun Konferansta tezekkür 
edileceğini kararlaştırması halinde, o ko
nu, müteakip oturumun gündemine dahil 
edilir. 

Madde 17 
2. İşbu Anayasada aksine sarih bir 

hüküm bulunmaması halinde veya her
hangi bir sözleşmede Konferansa yetkiler 
veren diğer bir akitte yahut da 13. mad
de gereğince kabul edilmiş malî ve büt
çe düzenlemelerinde aksine 'bir hüküm 
olmaması durumlarında Konferans bü
tün konularda alacağı kararları oyların 
mutlak çoğunluğu ile alır. (lehte veya 
aleyhte) 

3. Anayasa uyarınca, basit çoğunluk 
şartının arandığı durumlarda, kararın, 
Konferansın oturumuna katılmış bulunan 
delegelerden en az dörtte biri tarafından 
kabul edilmesi gerekir; Anayasanın, ka
rar için üçte iki çoğunluk aradığı durum
larda, kararın, oturuma katılmış bulunan 
delegelerin en az üçte ikisi tarafından ka
bul edilmesi gerekir; Anayasa, karar 
için dörtte üç oranında bir çoğunluk ara
dığı durumlarda, kararın, oturuma katıl
mış bulunan delegelerden en az sekizde 
üçü tarafından kabul edilmesi gerekir. 
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Madde 19 
2. Konferansta bir sözleşme ya da 

Tavsiye Kararının kabul edilmesi 'için ya
pılacak nihaî oylamada, her iki durumda 
da, (hazır bulunan delegeler tarafından) 
verilen oyların üçte iki çoğunluğuna ihti
yaç vardır. 

Madde 21 
1. Son müzakeresi için Konferansa 

sunulan herhangi bir Sözleşme (hazır bu
lunan delegeler tarafından) verilen oyların 
üçte ikisi 'tarafından desteklenmemiş olur
sa, bu şeklilde kabul ediılmıemiş olan .bir 
tasarı, Teşkilat Üyelerinden arzu edenler 
arasında özel bir Sözleşme konusu teşkil 
edebilir. 

Madde 36 
(Hazır 'bulunan delegeler tarafından) 

verilen oyların üçte iki çoğunluğu ile 
Konferans tarafından kabul 'edilen, işbu 
Sözleşmenin değiştirilmesine mütedair 
kararlar, (işbu Anayasanın 7 . Maddesi
nin 3. paragrafındaki hükümler uyarınca 
Yönetim Kurulunda temsil edilen baş
lıca sinaî önemi haiz on üyenin beşi da
hil1 olmak üzere) Teşkilat Üyelerinin üçte 
ikisinin onayı ya da kabulü ile yürürlüğe 
'girer. 

4. Oturuma katılmış olan ve oy kul
lanma halkkı bulunan delegelerden en az 
yarısının oylamaya katılmamış' bulundu
ğu durumlarda oylama, geçersiz sayılır. 

Madde 19 
2. Konferansta bir Sözleşme ya da 

Tavsiye Kararının kabul edilmesi için, 
yapılacak nihaî oylamada, verilen oyların, 
her iki durumda da üçte iki çoğunluğu
na ihtiyaç vardır. 

Madde 21 
1. Son müzakeresi için Konferansa 

sunulan herhangi bir Sözleşme verilen 
oyların üçte ikisi tarafından desteklen
memiş olursa, bu şekilde kabul edilmemüş 
olan bir Tasarı, Teşkilat Üyelerinden ar
zu edenler arasında özel1 bir Sözleşme ko
nusu teşkil- edebilir. 

Madde 36 
1. Bu Maddenin 2. paragrafının hü

kümleri uygulanmak kaydı ile verilen oy
ların üçte tiki çoğunluğu ile Konferans 
tarafından ka'bul edilen, işbu Sözleşme
nin değişflirilmesine mütedair kararlar, 
Teşkilat üyelerinin üçte ikisinin onayı ya 
da kabulü ile yürürlüğe girer. 

2. Herhangi bir değişikliğin aşağıda-
ıki hususlarla ilgili olması halinde, bu ka
rarlar, verilen oyların dörtte üçü oranın
da çoğunluğu sağlamadıkça kabul edil
miş sayılmaz ve Teşkilat Üyelerinin dört
te üçü tarafından onaylanmadığı ya da 
kabul edimediği sürece yürürlük kazan
maz : 

(i) Teşkilat Anayasasının Mukaddi
mesinde ve ona eklenen Hedef ve Amaç
larına dair Deklarasyonda (Mukaddime; 
madde 1; Elk) vazedilmiş mulunan, Teşki
latın temel amaçları; 
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(ii) Teşkilatın daimî kuruluşu, ona 
bağlı organların terekkübü ve görevleri, 
Anayasada belirtilen şekilde Genel Mü
dürün atanması ve sorumlulukları (Mad
de 1; madde 2; madde 3; madde 8; mad-
dte 17); 

(iii) Uluslararası Çalışma Sözleşme
leri ve Tavsiye Kararları il© ilgilıi anaya
sal ihükümler {maddeler 19-35; madde 
37) 

(iv) İşbu maddenin hükümleri. 
Yukarıda kaydedilmiş bulunan hüküm

ler, Uluslararası Çalışma Teşkilatının Ce
nevre'de yapılan ve 1986 yılı Haziran 
ayının yirmibeşinci günü kapanmış ol
duğu ilan edilen Yetmişikincıi oturumun
da ka'bul edilmiş bulunan Uluslararası Ça
lışma Teşkilatı Anayasasında yapılan De
ğişiklikle llıgili Belge (1986) nin resmî met
nidir. 

Doğruluğunu tasdik zımnında, 1986 
yılı Haziran ayının yirmialıtıncı günü olan 
bu gün, imzalarımızı atmış bulunmakta
yız. 

Burada sunulan şekli ile, Anayasa De
ğişikliği ile ilgili işbu Metin, Uluslararası 
Çalışma Teşkilatı Başkanının ve Ulus
lararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü
nün imzaları ile tasdik edilmiş metnin 
gerçek bir suretidir. 

Doğru ve tornam suret olduğu tasdik 
olunur. 

Uluslararası Çalışma Dairesi 
Genel Müdürü adına 
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