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lik Bakanı tarafından bütçe mü
zakereleri sırasında Türkiye 
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nulacağına ilişkin Başbakanlık 
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Sayfa 

c) Sahil Güvenlik Komutan- Kesinhesabı 

Sayfa 

356,396,413:415 
lığı 274,354 

1. — Sahil Güvenlik Komu
tanlığı 1989 Malî Yılı Bütçesi 274,354 

2. — Sahil Güvenlik Komu
tanlığı 1987 Malî Yılı Kesinhesa- 274,354: 
bı 356 

B) ÇALIŞMA VE SOSYAL 
GÜVENLİK BAKANLIĞI 356 

1. — Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığı 1989 Malî Yılı 356:395, 
Bütçesi 396:413 

2. — Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığı 1987 Malî Yılı 

V. — SORULAR VE CE
VAPLAR 415 

A) Yazılı Sorular ve Cevap
ları 415 

1. — Diyarbakır Milletveki
li Fuat Atalay'ın, Olağanüstü Hal 
Bölge Valiliği kapsamına giren il
lerdeki bazı okul ve sağlık ocak
larının güvenlik amacıyla kulla
nıldığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Nihat Kitapçı'nın 
yazılı cevabı (7/380) 415:416 

I. — GEÇEN TUTANAK OZETI 

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

Balıkesir Milletvekili I. Önder Kır-
lı'nın, (6/265) numaralı sözlü sorusunu 
geri aldığına ilişkin önergesi Genel Kuru
lun bilgisine sunuldu; sözlü sorunun geri 
verildiği bildirildi. 

Vaki resmî davet üzerine, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanının, refake-
tinde bir heyetle Tunus'u ziyaret etmesi
nin Başkanlık Divanınca uygun görüldü
ğüne ilişkin Başkanlık tezkeresi kabul edil
di. 

1989 Malî Yılı Genel ve Katma Büt
çeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanu
nu Tasarıları ile 1987 Malî Yılı Genel ve 
Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Ke-
sinhesap Kanunu Tasarılarının (1/496, 
1/497; 1/476, 3/666, 3/582; 1/475, 3/667) 
(S. Sayıları: 111, 112, 134, 136) görüşmele
rine devam edilerek; 

Millî Savunma Bakanlığı, 
Sağlık, ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü

dürlüğü, 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 

Kurumu Genel Müdürlüğü; 
1989 malî yılı bütçeleriyle 1987 malî 

yılı kesinhesaplarının kabul edildiği açık
landı. 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin 
kabulü nedeniyle Silahlı Kuvvetlerimize 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin sevgi, 
saygı ve güven duygularının iletilmesine 
ilişkin siyasî parti grup başkanvekillerinin 
müştereken verdikleri önerge okundu; ge
reğinin Başkanlıkça yerine getirileceği bil
dirildi. 

20 Aralık 1988 Salı günü saat 
10.00'da toplanmak üzere birleşime saat 
20.18'de son verildi. 

Başkan 

Kâtip Uye 
Kırklareli 

Cemal Ozbılen 

Başkanvekili 
Ilyas Aktaş 
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II. — GELE 
20.12. 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, 1987 yılı vergi taksidini 
geciktiren bir yükümlünün maruz kaldı
ğı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.1988) 

2. — Konya Milletvekili Ömer Şe
ker'in, Etibank Genel Müdürlüğü müfet
tişlerince Seydişehir Alüminyum Tesisle
ri Satmalma Müdürlüğünde yapıldığı id
dia edilen soruşturmaya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/296) (Başkan
lığa geliş tarihi: 19.12.1988) 

3. — Konya Milletvekili Ömer Şe
ker'in, Konya Gödet Barajı sahasında ka
lan arazilerin kamulaştırma bedellerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/297) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.1988) 

4. — Bingöl Milletvekili Haydar Bay-
laz'ın, Sivas İli Gürün İlçesi Çayboyu Ma
hallesinde inşa ettirilen afet konutlarının 
hak sahiplerine verilip verilmediğine iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/298) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 19.12.1988) 

5. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta İli Sütçüler İlçesinde
ki Sağlık Merkezi ile Koruyucu Hekim
lik Merkez Sağlık Ocağının doktor ve araç 
sorunlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/299) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.1988) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Ankara Milletvekili Tevfık Ko-
çak'ın, Başbakan Turgut Özal'ın A.B.D. 
gezisine ve Başbakan'a fahrî doktorluk un
vanı verilmesine ilişkin Dışişleri Bakanın-
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dan yazılı soru önergesi (7/436) (Başkan
lığa geliş tarihi: 12.12.1988) 

2. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül' ün, küçük esnaf kredilerine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/437) (Başkanlığa geliş tarihi: 
19.12.1988) 

3. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, Refahiye-Kuruçay karayolun
da muhtemel heyelan olaylarına karşı ön* 
lem alınıp alınmadığına ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/438) (Başkanlığa geliş tarihi: 
19.12.1988) 

4. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, askerlik süresine ilişkin Millî 
Savunma Bakanından yazılı soru önerge
si (7/439) (Başkanlığa geliş tarihi: 
19.12.1988) 

5. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, Erzincan İli Kuruçay Bucağı
na bağlı bazı köylerdeki heyelan tehlike
sine karşı önlem alınıp alınmadığına iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/440) (Başkanlığa çe
liş tarihi: 19.12.1988) 

6. — Antalya Milletvekili Zekeriya 
Bahçeci'nin, 20.8.1988 tarihinde yapılan 
öğretmen yeterlik sınavına eğitini fakül
telerinde tek dersten bütünlemeli öğren
cilerin kabul edilip edilmediklerine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/441) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 19.12.1988) 

7. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, denizcilerin çalışma güvenli
ğini ve şevklerini artıracak çalışmalar ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/442) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 19.12.1988) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 10.00 

BAŞKAN: Başkanvekili A. Hüdai Oral 
K Â T İ P ÜYELER: Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Nurhan Tekinel (Kastamonu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 48 inci Birleşimini açıyorum. 

IV. — K A N U N TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. —1989 Malî Yılı Genel ve Katma Büt
çeli idareler ve Kuruluklar Bütçe Kanunu Tasarı
ları ile 1987 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli 
idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasa
rıları (1/496, 1/497; 1/476, 3/666, 3/582; 
1/475, 3/667) (S. Sayıları: 111, 112, 134, 136) 

0) 
A) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

1. — İçişleri Bakanlığı 1989 Malt Ydı 
Bütçesi 

2. — İçişleri Bakanlığı 1987 Malî Ydı Ke-
sinhesabı 

a) Emniyet Genel Müdürlüğü 

1. —Emniyet Genel Müdürlüğü 1989 Malî 
Ydı Bütçesi 

2. —Emniyet Genel Müdürlüğü 1987 Malî 
Ydı Kesinhesabı 

b) Jandarma Genel Komutanlığı 

1. — Jandarma Genel Komutanlığı 1989 
Malî Ydı Bütçesi 

2. — Jandarma Genel Komutanlığı 1987 
Malî Yılı Kesinhesabı 

c) Sahü Güvenlik Komutanlığı 

1. — 'Sahü Güvenlik Komutanlığı 1989 
Malî Ydı Bütçesi 

2. — Sahü Güvenlik Komutanlığı 1987 
Malî Ydı Kesinhesabı. 

(1) 111, 112, 134, 136 S. Saydı Basmayazdar 
912.1988 tarihli 37 nci Birleşim Tutanağına ek
lidir. 

BAŞKAN — 1989 Malî Yılı Genel ve 
Katma Bütçe Kanunu Tasarılarıyla 1987 
Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Programa göre, içişleri Bakanlığının 
bütçesi ve kesinhesabınm görüşmelerine 
başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

içişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde 
grupları ve şahısları adına söz alan sayın 
üyelerin adlarını sırasıyla okuyorum: 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Sa
yın İsmail Köse, Sayın Hasan Namal; 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Ha
san Çakır, Sayın Rauf Ertekin; Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 
Hasan Fehmi Güneş, Sayın Erdal Kalkan. 

Şahısları adına; Lehinde, Sayın 
Mümtaz Özkök; aleyhinde Sayın Kamer 
Genç ve Sayın Tayfur Ün; üzerinde Sa
yın Recep Ergun, Sayın Kamer Genç, Sa
yın Tayfur Ün, Sayın Mümtaz Özkök. 

Şimdi, sırasıyla Doğru Yol Partisi 
Grubu adına Sayın İsmail Köse'ye söz ve
riyorum; buyurun efendim. 

DYP G R U B U ADINA İSMAİL 
KÖSE (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; İçişleri Bakanlığının 1989 
Malî Yılı Bütçesi üzerinde Doğru Yol Par
tisi Grubunun görüşlerini sunmak üzere 
huzurunuzdayım. Bu vesileyle, Yüce He
yetinizi ve İçişleri Bakanlığımızın değerli 
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personelini saygıyla selamlarım. (DYP sı
ralarından alkışlar) 

İçişleri Bakanlığı, "İçgüvenlik" de
diğimiz, ülkede huzur ve sükûnun sağlan
ması ve korunmasıyla ülkenin idarî yapı
sı, temel kamu hizmetleri olmak üzere iki 
önemli görevi üstlenen bir bakanlığımız
dır. Bu görevler ise, farklı birimler eliyle 
yürütülmektedir. 

Değerli milletvekilleri, ülkede huzur 
ve güvenliğin sağlanması, vatandaşın can 
ve mal emniyetinin korunmasını gerçek
leştirirken, aynı zamanda kanun hâkimi
yetini sağlamak, temel hak ve özgürlük
lere saygılı, halkımızın sorunlarına hızlı 
çözüm getirebilen, tarafsız ve dinamik bir 
idarenin etkin bir şekilde çalışmasını ger-
çekleştirmekj bu bakanlığın en önemli gö
revidir. 

içişleri Bakanlığı, yasa yönünden, 
1980 yılından önceki mevcut yasalara gö
re daha şanslıdır. Anayasadan Dernekler 
Kanununa, Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
Kanunundan Trafik Kanununa kadar gü
venlik kuvvetlerinin görev sahasına giren 
kanunlarda değişiklik yapılmış ya da yeni 
kanunlar çıkarılmıştır. Görevlerini yerine 
getirirken bakanlığın herhangi bir başa
rısızlığı varsa, bu başarısızlık, siyasî ikti
dara aittir. Olaylara koyduğu yanlış teş
his, ülkede uygulanan ekonomik politika, 
giderek asayiş ve emniyet kuvvetlerinin 
görevlerini zorlaştırmış, toplumda yeni 
suçların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 

Doğru Yol Partisi, prensip olarak, 
açık ve güler yüzlü idareden yanadır. Va
tandaşın Başbakana, valiye, kaymakama 
ve her kademedeki sorumluya ulaşmasını 
zorlaştıran bütün engeller ortadan kaldı
rılmalı, devlet, milletin emrine girmelidir. 
Valilerin ve kaymakamların yetkileri artı
rılmalı, ili ilgilendiren kararların önemli 
bir kısmı ilde veya ilçede alınır hale geti
rilmelidir. İlde veya ilçede teşkilatı bulu
nan bakanlık mensuplarının yönetimi ve 

koordinasyonu, vali ve kaymakamlara bı
rakılmalıdır. Bunların üst sicil amirleri de 
vali ve kaymakamlar olmalıdır. Bölge ku
ruluşları kaldırılmalı, il seviyesinde bakan
lık teşkilatları yeniden düzenlenmelidir. İl 
ve ilçe kurulması, seçimden seçime vatan
daşın üzerinde bir baskı aracı olarak kul
lanılmamalı; nüfus, ekonomik durum ve 
ülkenin coğrafî gerçekleri göz önüne alı
narak ihtiyaç hâsıl oldukça yapılmalıdır. 

1987 yılında vaat edilen il ve ilçeler 
tahakkuk etmemiş, 1988 Referandumun
da yine baskı aracı olarak kullanılmıştır. 
Görülen odur ki, 26 Mart Mahallî Seçim
lerinde, siyasî iktidar, vatandaşın karşısı
na geçerek, "Oyunuzu verirseniz sizi il ve 
ilçe yaparız" taahhüdünde bulunacaktır. 
Sayın Başbakanın Tarsus'ta yapmış oldu
ğu konuşma, buna bir örnektir. $u uygu
lamalar, seçimlerin eşit, adil ve dürüst ol
ması ilkesine gölge düşüreceği gibi, vatan
daşın hakkı olan bu gibi hizmetlerin yeri
ne getirilmemesi sonucunda, devlete olan 
itibar da zayıflayacaktır. 

Bakanlığın her biriminde çalışan per
sonel dahil, özellikle emniyet başta olmak 
üzere, jandarma ve Sahil Güvenlik Komu
tanlığı görevlileriyle vali ve kaymakamlar
dan tutun, bekçilere kadar bütün perso
nelin maaş ve ücretleri günün şartlarına 
ve yüzde 100'leri aşan enflasyonun alım 
gücünde yapmış olduğu tahribat göz önü
ne alınarak desteklenmelidir. İki yıldan bu 
yana, silah tazminatı almayan bekçileri
mizin de bu tazminatlarının alınmama se
beplerinin ve neden bugüne kadar öden
mediğinin Sayın Bakan tarafından açık
lanmasını da bu arada istiyoruz. 

Bakanlık bünyesinde bulunan ve ba
kanlığın tarihiyle birlikte güzel hizmetler 
veren mülkiye müfettişliği müessesesinin 
yeniden cazibeli hale getirilmesi lazımdır. 

Bekçiler kanunu bir an önce çıkarı
larak, bu kesimde çalışan görevliler, em
niyet sınıfına alınmalıdır. 
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Köy idaresi yeniden gözden geçiril
meli; Köy Kanunu, günün ihtiyaçları na
zara alınarak, bugünkü ve yarınki Türk 
köyünün hangi noktada olması icap edi
yorsa, kanun bu istikamette düzenlenme
li ve köylerimize imar faaliyetleri bir an 
önce girmelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
iktidarıyla, muhalefetiyle Yüce Meclis, de
mokrasinin ana prensipleri üzerinde mu
tabakat sağlamak mecburiyetindedir. Hu
kukun içinde kalarak, hukukun üstünlü
ğünü kabul eden bir hukuk devletine ya
raşır biçimde hızlı ve âdil bir adalet dağı
lımını gerçekleştirmek, devletin temel gö
revlerindendir. Kimlerin, ne haklara, han
gi yetkilere sahip olduğunun ve bunların 
nasıl kullanılacağının; kimlerin, ne yapa
cağının, ne yapamayacağının Anayasa ve 
yasalarda peşinen belirtildiği devlet, hu
kuk devletidir. Herkesin, sahip olduğu 
hakları kullanması, devletin teminatı al
tında olmalıdır. Hukuk devleti kavramın
dan, devletin bütün kuruluşlarını ve her
kesin hukuka bağlı olmasını ve hukukun 
üstünlüğünü tanımasını anlamak gerekir. 
Huzur ve sükûnu sağlamak, devletin en 
önemli görevidir. Bu, hukukun üstünlü
ğüne dayanan anayasa devletini işleterek 
sağlanacaktır. Bundan sapma, millet ira
desi üstünlüğünden, anayasa üstünlüğün
den, kısaca demokrasiden uzaklaşma de
mektir. Bunlardan uzaklaşarak sağlanan 
huzur ve sükûnun da bir süre sonra hu
zursuzluk doğuracağı unutulmamalıdır. 

Millet hâkimiyeti kavramı üzerinde 
önemle durmakta fayda vardır. Bu, Türki
ye'de yeni bir kavramdır. Zira, uzun se
neler millet, devlet idaresinde söz sahibi 
olamamıştır. Halk, Türkiye'de hep bir şey 
namına susturulmuş ve sağlanan geçici 
huzur ve suskunluk, baskının ve zorun so
nucu olmuştur. Oysa ki suskunluk, huzur 
demek değildir. "Sus, kurtul; teslim ol, 

kurtul" formülü, Pax Romana'nm artık 
tarihte kalmış sloganlarıdır. 

Hürriyetçi demokratik düzenin ayak
ta kalabilmesi ve başarıya ulaşabilmesi, 
hukuk düzeni içerisinde adaletin tam ola
rak gerçekleşmesine ve gerçekleştirilmesi
ne bağlıdır, içişleri Bakanlığının düşün
cesi bu olmalı, görevini yerine getirirken 
bu prensiplere sadık kalınmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, hukuk ve ada
let, her türlü sorunlar ve uyuşmazlıkları 
çözmede en büyük ve yegâne etkendir. İçte 
ve dışta barışı da, ancak ve sadece, hakka 
inanç, hukuk ve hukuka saygı sağlayabi
lir. Güçlü devletlerin ve tarihe mal olan 
büyük devlet adamlarının insanda ve top
lumda hak ve adalet duygularının yerleş
mesine birinci derecede önem vermeleri 
de bundandır. 

Hukuk ve adaletin egemen olmadığı 
bir yerde sadece zulüm ve giderek büyük 
bir huzursuzluk ve anarşinin egemen ola
cağı bir gerçektir. Hukukun üstünlüğüne 
dayalı devletlerde, hukuk, çatışan çıkarlan 
uzlaştırarak toplumun gelişmesini sağla
yan toplumsal bir iktidar vasıtasıdır. Fer
din çıkarlarını ve varlığını toplum içinde 
ve toplum çıkarına eritmeyen, buna kar
şılık toplumsal çıkarları da ferdin temel 
haklanna feda etmeyen, kuvvetlinin zayıfı 
sömürmediği, sosyal adalete; yani adalet
li dağılım ilkesine dayanan güçlü bir hu
kuk düzeni ve onun somut bir şekli olan 
güçlü bir hukuk devleti ancak bu anlayış 
içinde gerçekleşebilir. Bu gerçekleştiği tak
dirde de, İçişleri Bakanlığının ve güven
lik kuvvetlerinin görevleri de kolaylaşacak
tır. 

Sayın milletvekilleri; anarşinin önlen
mesi, iç ve dış güvenliğin sağlanması bir 
devlet işidir. Doğru Yol Partisi bu konu
ları partiler üstü konular olarak görür. Bir 
devlet konusu olarak kabul eder. Esas 
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olan, zihin bulanıklığına meydan verme
den, devletin bütün kuvvetlerini seferber 
ederek anarşi ile mücadele etmesi ve onu 
mağlup etmesidir. (DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Burada her sorumlu ve yetkiliye gö
rev düşmektedir. Herkes, yapanın yanına 
kâr kalmaması için elinden geleni ortaya 
koymalıdır. Anarşiyi önleyecek güç, dev
letin gücü olmalı, mazeret olarak ihtilal
lerin yapılmasına gerekçe olmamalı ve ih
tilaller ise, kurumlar ve vatandaş tarafın
dan bu gerekçe ile alkışlanmamalıdır. 
(DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkış
lar) 

Dayanışmacı bir toplumda hürriyet
lerin kullanılması kişi için yalnız bir hak 
değil, aynı zamanda bir sorumluluktur. 
Doğru Yol Partisi, anarşi ile kesin müca
delede devletin her zaman yanında olmuş 
ve yanında olacaktır. Bu mücadelenin, 
hak, hukuk ve adalet prensipleri zedelen
meden; ama kararlılıkla yapılması gereği
ne inanmaktayız. Demokrasiye hayat ve 
anlam kazandıran temel hürriyetleri, gü
venliğin düşmanı değil, güvencesi sayarız. 
Bu bakımdan, güvenlik adına hürriyetle
ri feda eden bir yaklaşım ve uygulamanın, 
sonunda güvenliği de yok edeceğine ina
nıyoruz. Doğru Yol Partisi, hürriyetçi de
mokrasi içinde anarşi ile mücadele edecek 
kurumların ancak parlamento, hükümet, 
güçlü güvenlik teşkilatı ile tesirli ve adil 
yargı mekanizması olduğu düşüncesinde
dir. Anarşiyi ezecek gücü, bütün kurum
ları ahenkle işleyen bir devlet istikrarın
da aramalıyız. 

Devletin asli görevi olan can güven
liğini sağlarken, hiçbir siyasî idareye bağlı 
kalmaması gerektiğine inanmaktayız. Gü
venlik kuvvetleri herhangi bir siyasî dü
şünce istikametinde veya siyasî iktidara 
bağlı kaldığında devlet, devlet olmaktan 
çıkar. Devletin vasfının değişmezliğine 
inanıyoruz. Bu sebeple devlet ebed ve 
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müddettir; yani sonsuza kadar vardır, var 
olmaya devam edecektir, oysa hükümet
ler gelip geçicidir. Devletin değişken olma
yan vasıfları ve fonksiyonları ile bizatihi 
kendisi değişken bir kurum olan hükümet
leri birleştirmeye kalkmanın yanlış oldu
ğu kanaatindeyiz. Ben varsam güvenlik 
var demek, devlet benim demekten başka 
bir şey değildir ki, bu büyük yanılgıdır. 

Bir siyasî iktidar, devletin güvenlik 
güçleriyle özdeşleştiği iddiasında'olur ise, 
o iktidarın icraatının faturası da o güven
lik güçlerine çıkarılır. Bu ise, güvenlik güç
lerini ve orduyu tahrip eder. Devlet hepi
mizindir, ordu hepimizindir. Devletin gü
venlik kuvvetlerinin başansı ise bütün mil
lete aittir. 

Değerli milletvekilleri, içişleri Bakan
lığının malî yılı bütçesi üzerinde konuşur
ken, bu Bakanlığın çok kapsamlı ve önemli 
görevleri yerine getirmede başarıya ulaş
ması, ülkede uygulanan ekonomik politi
kalarla, eğitim politikalarıyla, haberleşme 
politikalarıyla yakınen ilgilidir. 

Ekonomik meselelerin huzur ve gü
venlikten ayrı düşünülmesi mümkün de
ğildir. Enflasyon dediğimiz hayat pahalı
lığının kitleler üzerinde yapmış olduğu bü
yük tahribat, bu Bakanlığın görevlerini 
ağırlaştırmıştır. 

Bütçe, kamu hizmetlerini yürütmek 
için hazırlanan ve toplumun refah seviye
sini yükseltmek amacıyla, bu hizmetlerin 
toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek 
doğrultuda öncelik sırasına göre uygulan
masına aracılık eden ve bir ülkenin eko
nomik politikasının en önemli göstergesi 
olan özelliğini taşıyan bir araç olma nite
liğinin üzerinde teknik yapısı itibariyle de 
bir kanundur. 

Değerli milletvekilleri, her şey insan 
için, insanın mutluluğu için ve devletin 
ebediyete kadar var olabilmesi için düşü
nüldüğüne ve bütün bunlar da araç oldu
ğuna göre, işte bütçe de bu araçlardan 
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bir yıl içerisinde Türk insanının yüzünü 
güldürecek, Türk Devletine güç verecek 
en önemli siyasî bir olaydır. Bu özelliğin
den ötürü bütçeler, devlet idaresinin bir 
yekûnudur. Kanun hâkimiyetinin eksiksiz 
ve tarafsız sağlanması, vatandaşlara de
mokratik kuralların gerektirdiği ölçüler
de muamele edilmesi, devletin hakka hu
kuka riayet etmesi, devletin rasyonel bir 
şekilde işlemesi ve devlet fonksiyonlarını 
yerine getirip getirmediğinin muhasebe
sinin yapılması, devlet idaresinin aslî gö
revlerini teşkil eder. 

Bütçe, devletin bu görevleri içerisin
de ise onun da .en önemli yerini millî eği
tim, sağlık, millî savunma, içişleri, adalet 
ve dış politika ile kalkınma hizmetleri yer 
alır. Bütçe de, devletin bu nitelik ve nice
liklerinden dolayı yaptıklarının ve gelecek
te yapacaklarının bir göstergesi olarak ha
zırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi 
kanalı ile o ülkede yaşayanların devlete ve 
sisteme güvenmelerinin gelecekte daha ga
rantili olarak görmelerinin sağlandığı ve 
o ülkenin hangi meselelerine çare olur ko
nusuna çözüm getiren bir kanundur. Ya
ni, bütçeler, bir ülkenin siyasal huzur içe
risinde istikrarlı, ekonomik, sosyal ve kül
türel kalkınmasına hizmet eden teknik bir 
araçtır. 

Özellikle 1963 yılından bu yana, 
planlı dönem ile bütçelerin devleti idare 
edenler tarafından Anayasanın emredici 
hükümleri doğrultusunda öngörülen kal
kınma hedeflerine ulaşabilmesi için bir 
araç olarak kullanılması büyük bir önem 
kazanmıştır. İşte, bu ve benzeri nedenler
den dolayı bütçelere kamu hizmetlerinin 
toplum yararına en iyi şekilde yürütülme
sinin yanı sıra, topluma güven ve huzur 
verici bir ortamda daha geniş yaşama im
kânlarının da sağlanması gibi karakterler 
de verilmiştir. Bu özelliklerinden kaynak
lanan etkilerle, bütçeler, genel olarak dev
letin bir yıl içindeki gelir ve giderlerinin 

tahmin edildiği, bunların tahsil ve harca
malarına izin veren siyasî bir tasarruftur; 
fakat bütçelerin siyasî çıkarlar doğrultu
sunda kullanılma yetkisini de siyasî ikti
dara vermiş olmaz. Çünkü bütçelerin har
cama kalemlerinin yer aldığı kısım, kamu 
kaynaklarının ülke yararına hizmet ama
cıyla en optimal biçimde toplumdaki han
gi kesimin, hangi ihtiyacına, hangi oran
da kullanıldığını yansıtırken, gelir kalem
lerinin yer aldığı kısım ise, kamu faaliyet
lerinin finansman yükünün, topluma han
gi oranlarda yansıtıhdığını ifade eder. 

Bütçenin, tüm bu ekonomik, sosyal, 
kültürel ve siyasal özelliklerini bir arada 
ele aldığımızda, bütçe rakamlarının, he
deflerinin, genel yapısının ve politikasının, 
ülkemiz insanına ' ' işte bu bütçe ile vatan
daşlık görevim olarak devlete ödediğim 
vergiler karşılığında, devlet de benim, mil
letim ve ülkem için üstlenmiş olduğu gö
revi, yani kamu hizmetlerini hakkıyla, va
tandaşları arasında hiçbir ayırım yapmak
sızın, Anayasanın emredici hükümleri da
hilinde eksiksiz yerine getiriyor" dedirt
melidir. , 

Değerli milletvekilleri, ancak 1989 yılı 
programı ve bütçesi, yapısı ve hedefleri iti
bariyle, bu ve benzeri beklentilere cevap 
vermekten uzaktır. Gerek Anayasamızdaki 
hükümler ve gerekse dünyadaki bütçe uy
gulamaları, bütün gelir ve giderlerin dev
let bütçesi içerisinde toplanmasını ve Par
lamentoca kontrol edilmesini amirdir. 

Anayasanın 161 inci maddesi, devlet 
harcamalarının yıllık bütçelerde gösteril
mesi hususunu hükme bağlamıştır. Diğer 
taraftan, kamu giderlerini karşılamak üze
re, herkesin vergi ödemekle yükümlü ol
duğu, Anayasanın 73 üncü maddesinde 
ifade edilmiştir. Bu şekilde, bütçenin ger
çek büyüklüğünün ve açıklarının gözler 
önüne tüm açıklığı ile serilmesi ve kamu 
finansman dengelerinin kurulması hedef
lenmiştir. 
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1989 yılı bütçesinde yukarıda söz ko
nusu edilen amir hükümler gereği yer al
ması gerekli olan, devlet iç ve dış borç öde
meleriyle, fon adı altında toplanan devlet 
gelirleri ve belediye gelirleri, bütçe dışına 
çıkarılarak, Anayasanın emrettiği şekildeki 
uygulama alanının dışına taşmlmıştır. Kı
sacası, 1983 yılından bu yana, bütçe tek
niği olarak, Anayasanın 161 inci madde
sine aykırı uygulamalar devam etmekte
dir. 

Değerli milletvekilleri, 1989 yılı büt
çesi, 5 yılın acı faturasıdır. 5 yıldan bu ya
na, ekonomik uygulamalar sonucu, kamu 
kuruluşlarında çalışanlarla, işçi statüsünde 
çalışan ve sayıları milyonları aşan perso
nel harcamalarında, iktidar partisi, kısıntı 
yolunu tercih etmiş ve bu kısıntılar neti
cesinde, 1983 yılında toplam bütçe içeri
sindeki personel harcamalarının oranı, 
1989 yılı bütçesinden daha fazladır. Tabi!, 
içişleri Bakanlığı personeli de bu kısıtla
malardan, kemer sıkma politikasından na
sibini almış, memur kadrosu sıkıntıya dü
şürülmüştür. 

Değerli milletvekilleri, gerçekler 
Türkiyesi ile ekranlar Türkiyesi arasında 
çelişkiler vardır. Vali, kaymakam ve gü
venlik kuvvetleri -diğer bürokratlara na
zaran, maaş ve ücretler itibariyle, en iyi 
durumda olması icap eder- görevleri iti
bariyle, risk dolu makamlardır. Her ne ka
dar geçmişte diğer memurlara nazaran 
fazla ücret verilmiş ise de, bugün yüzde 
100'leri aşan enflasyon sonucunda, bu ke
simde çalışanların da alım güçleri zorlaş
mıştır. 

Emniyet mensuplarının mesai ücret
leri, günün şartlartna göre değerlendiril
memiştir. Türk parasının değeri bugün 
hepinizce malumdur. Saat ücreti 40-50 li
radan hesaplanarak, emniyet mensupla
rı, ayda 40 ilâ 50 bin lira arasında mesai 
ücreti almaktadırlar. Bunun da bugünkü 
şartlarda, bu kesimde çalışan devlet me

murlarımızın ihtiyacım karşılaması müm
kün değildir. Bugünkü enflasyon karşısın
da bu mesai ücretleri gülünç duruma gel
miştir artık. 

Değerli milletvekilleri, birçok zaman
larda bu konuda hatırlatma yapmıştım; 
ama, Sayın Bakanım burada olduğu için 
yeniden bu konuyu hatırlatmak istiyorum: 

Polis memurlarımızın Eryâöjan'da 
kurmuş oldukları yapı kooperatiflerinin 
yaptırmış olduğu konutların Pamukbank 
vasıtasıyla satıldığına şahit olduk. Güven
lik görevlisi devlet memurlarımızın aylık
larından biriktirerek ortak olduklan bu 
kooperatif konutlarının değerleri, bugün 
yirmi yirmibeş milyon liraya çıkarılmıştır. 
Güvenlik mensuplarının bu yirmi yirmi
beş milyon lirayı vererek evsahibi olma
ları mümkün değildir. 

Sayın Başbakanın iştirak etmiş oldu
ğu bir törenle temeli atılan bu kooperatif 
konutlarının, sonradan güvenlik mensup
larımızın ellerinden neden alınarak Pa
mukbank vasıtasıyla satışa çıkarıldığının 
sebeplerini öğrenmek istiyoruz. 

Ücretli ve kadrolu personelin duru
mu içler acısı iken, yüksek tahsilden ilko
kul mezununa kadar iş bulmak için, kapı 
kapı dolaşan işsiz vatandaşın durumu ise, 
daha da vahimdir. 

Mili! seferberlikte dahi bu yüce mil
letten, bu kadar uzun süre fedakârlık is
tenmemiştir. Esasen, her kesimdeki insa
nımız buna katlanmış, 5 yıldan bu yana 
"Ferahlayacak, rahatlayacak" diye vatan
daş avutulmuş; ancak, millet tünelin ucu
nu görememiştir. 45 milyon insanımız bu 
sıkıntıları yaşarken, 10 milyon insan, pem
be Türkiye'nin imkânlarından istifade et
mektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Türkiye'de 1950 yılından önceki uygula
malarda muhtarlar o günkü partinin köy
lerdeki uzantısı olmuş, gazyağı tenekesi
ne bulaştırılmıştır. Bugün de iktidar, muh-
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tarlan, tarafsız görev anlayışından uzak
laştırarak gerçek hak sahiplerine intikal et
tirilmesi icap eden ve Sosyal Yardımlaşma 
Fonu dediğimiz, fakir fukara fonunun is
tihbaratçısı durumuna sokmuştur. Muh
tarlar görev yaparlarken, maalesef taraf
sızlıklarını kaybetmişlerdir. 

Vali ve kaymakamlar Türk Milletinin 
tarihten intikal eden ve itibar edilen mül
kî idare âmirleridir. Bu makamlar, politi
kadan uzak ve tarafsız görev yapan mü
esseseler olarak, bütün partilerce korun
malıdır; ancak, iktidar Partisi, zaman za
man vali ve kaymakamları da zor durum
da bırakmıştır. Çıkarılan yasalar, ideal ve 
önemli olabilir; ancak, bu kanunlar, taraf
sız, süratli ve adil uygulama sonucu daha 
da önem kazanır. 

Sayın milletvekilleri, enflasyonun 
aşağıya çekilmesi maksadıyla 5 yıldan bu 
yana yapılmayan yatırımlar, özellikle 1989 
yılında durdurulmuş, vatandaş daha da sı
kıntıya sokulmuş, bugün 25 milyon insan 
12 büyük ilde yaşarken, geriye kalan 25 
milyona yakın insanımız da 55 ilde yaşa
ma durumuna sokulmuştur. 

Nüfus İşleri Genel Müdürlüğümü
zün 1980 yılından önce başlatmış olduğu 
MERNİS projesi gerçekleşmiş olur ise, şe
hirler arasındaki bu nüfus hareketliliği her 
yıl bütçe görüşmelerimizde Yüce Mecli
sin önüne gelecektir; ancak, Nüfus İşleri 
Genel Müdürlüğünün ön yıla yakın bir 
zaman önce başlatmış olduğu bu proje, 
henüz tahakkuk etmemiş olduğundan, nü
fus hareketliliğinin sonuçlan tam anlamıy
la ortaya konulamamıştır. 

Doğu, Güneydoğu, Karadeniz ve Or
ta Anadolu bölgeleri boşalmış, buralarda
ki insanımız bu 12 vilayete hücum etmiş; 
bu sebeple de, İçişleri Bakanlığının ve 
özellikle güvenlik kuvvetlerinin görevleri 
zorlaşmıştır. Hem güvenlik açısından, 
hem de şehircilik açısından Anadolu ille
rinin 10 büyük vilayete akınının durdurul

ması önemlidir. Vatandaşa kapısında iş te
min etmeli, köy cazibeli hale getirilmeli, 
vatandaş toprağından ve yakınlarından 
koparılmamalıdır. Şehirlerdeki gecekondu 
problemi de, ancak bu şekilde önlenebi
lir. 

Değerli milletvekilleri, 1984 yılından 
bu yana, Mahallî İdareler Kanunundaki 
değişikliklerle belediyeler maddî imkânla
ra kavuşturulurken, verilen yetki ve im
kânlara rağmen, hedefe ulaşılamamıştır, 
başarılı olunamamıştır. Bugün yüzde 
100'leri aşan enflasyonun sebebi mahallî 
idareler olurken, çeşitli suiistimallerin de 
kaynağı olmuşlardır. Doğru Yol Partisinin 
şehircilik yönünden hedefi, fizikî ve sos
yal ihtiyaçların önünde giden bir planla
mayı ve tedbirler hazırlama anlayışını ege
men kılmaktır. Şehrin işletilmesi, şehirci
liğin en önemli konularından biridir. Şeh
rin düzenli şekilde işletilmesi, tabiî, fizikî 
ve malî kaynakların israf edilmemesi için, 
Türkiye'nin yapısına uygun şehircilik çö
zümleri ve şehir teknolojileri üzerinde ça
lışılmalıdır. Şehir mimarisinde millî mima
rinin yansıması için tedbir ve teşvikler ge
tirilmelidir. Şehirlerimizin mimarî mira
sını oluşturan tarihî eserlerin ve tabiî 
SİT'lerin korunmasına ve değerlendiril
mesine özen gösterilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, merkezî ida
reden taşra teşkilatına yetki aktarılmalı, 
mahallî idareler hizmetlerinde geniş an
lamda yerinden yönetim -ademi merkezi
yetçilik- ilkesi uygulanmalıdır. 

Bu iktidarın, yine İçişleri Bakanlığı 
bünyesinde başarıya ulaştıramadığı en 
önemli konulardan bir tanesi de, trafik 
olayıdır. Önceki yıllarda söylediğimiz gi
bi, trafik yalnız trafik polisinin üzerinde 
bir yük olarak kaldığı müddetçe, başarı
ya ulaşılması mümkün değildir. Her yıl 
binlerce insanın ölümüne, binlerce insa
nın yaralanmasına ve yine milyarlarca li
ra maddî kayıplara sebep olan trafik olayı, 
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birçok bakanlığı ilgilendiren bir hadisedir. 
içişleri Bakanlığı, diğer bakanlıklardaki il
gili birimleri koordine ederek, altyapıda 
yapılması icap eden hizmetleri gözden ge
çirmeli, özellikle yük taşımacılığında Dev
let Demiryolları ve denizyollarına ağırlık 
veren tedbirlerin alınması için girişimler
de bulunulmalı ve bunu başarıya ulaştır-
malıdır. Bugüne kadar Sayın İçişleri Ba
kanının, bu konuda yapmış olduğu faali
yetleri de bu vesileyle öğrenmek istiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, siyasî iktidar 
sineğin yağını çıkartmak düşüncesiyle her 
vatandaşımızdan ne şekilde para tahsil 
edilebileceğinin yollarını aramış, bulmuş, 
trafik cezalarının da miktarlarını yüksel
terek, peşin ödeme yoluna gitmek suretiy
le, trafik kazalarına engel olurum düşün
cesiyle cezalarda artırım yapmıştır. Hiç
bir devletin bütçesinin gelir bölümünde 
trafik cezası diye bir geliri yoktur.. Ancak, 
Türkiye'de bugünkü siyasî iktidar bütün 
cezaları topladığınızda trilyona yakın bir 
cezalar sistemi geliştirmiştir. Bunların içe
risinde en büyük rakamı da, trafikteki pa
ra cezaları oluşturmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, trafik kazala
rı yönünden en fazla kazanın olduğu ve 
birinci sırayı teşkil eden karayolunun 
Serik-Antalya karayolu olduğu radyodan 
ve basından bildirilmiştir. Antalya'dan ha
vaalanına kadar yapılmış olan çift şeritli 
yolun bir an önce Serik ve Alanya'ya ka
dar uzatılması lazımdır. Bu yol yapıldığı 
takdirde, bu güzergâh üzerindeki trafik 
kazaları da bir noktaya kadar önlenmiş 
olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinde olaylar durmamıştır. 
Cudi Dağlarında şehit edilen güvenlik gö
revlilerimizin ıstırabı, sıcaklığını koru
maktadır. Bugüne kadar görevleri başın
da şehit olan ve anarşi terör olayları dola
yısıyla hayatlarını kaybeden bütün vatan
daşlarımızı rahmetle anıyorum. 

İç güvenliğin teminini köy koruculu
ğunda bulan düşüncenin elbette ki güney
doğu olaylarında başarıya ulaşması müm
kün değildir. Bu olaylar dış kaynaklıdır di
yoruz. Bugünkü gazetelere baktığınızda, 
Yunanistan'da PKK kamplarıyla ilgili ha
berleri görürsünüz. Güneydoğu'daki ha
diselerin kaynağı, menşei ve tezgâhlandı
ğı yerler, tamamen dışarıdadır. İktidar 
partisi, bu dış kaynaklı olan hadiseye çö
züm getirememiştir. Çözüm getiremedi
ği gibi, çok alelacele almış olduğu bir ka
rar sonucunda, peşmergeler olayı dediği
miz Irak'tan intikal eden insanların da ya
rın ülkemize getireceği maddî ve diğer 
yönlerdeki kayıpları ve başımıza getireceği 
hadiseleri de, bugünden görmek mümkün 
değildir. Ancak, maddî kayıplar, bütçemi
zin şu andaki açıklarına, vatandaşımızın 
sıkıntılarına rağmen, bir hayli yük olmuş
tur. Bu komşu ve dış düşmanların tezgâh
ladığı para, silah, araç ve gereçler ile do
nattığı bu bölücü terör olaylarını önleme
de, devletin gücünü dirayetli bir şekilde 
kullanarak son vermek mecburiyetimiz 
vardır. Bunun başarısı ise, güvenlik kuv
vetlerimizin istihbaratıyla, teknolojinin en 
üst seviyede geliştirdiği Avrupa, Amerika 
ve diğer devletlerin kullanmış olduğu araç 
ve gereçlerle donatılması ve bunları kul
lanacaklara verilecek eğitimle mümkün
dür. Polisi ortaokuldan alıp, akademiden 
mezun etmeliyiz. Jandarma gücümüzün 
içerisinde rütbeli sayısını en azından yüz
de 50'lerin üzerine çıkararak, kırsal kesim
de görev yapan bu silahlı gücümüzü de 
maddî yönden desteklemeliyiz. 

Güneydoğu ve doğu sınırlarımızın 
korunması amacıyla, Yüce Meclisimizin 
bundan bir ay kadar önce çıkarmış oldu
ğu kanun gereğince, bu bölgenin korun
ması, bir an önce Türk Silahlı Kuvvetle
rine, yani Kara Kuvvetlerimize devredil
mesi lazımdır. Bu bölgedeki koruma gö
revi, Kara Kuvvetlerine devredildiği tak-
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dirde, jandarmamız, içerdeki asayiş ve gü
venlik hizmetlerini daha rahat yerine ge
tirme imkânlarına kavuşacaktır. 

Değerli milletvekilleri, huzur ve gü
venliğin temini, uygulanan ekonomik po
litikaların yanında, toplumun eğitim ye 
kültür düzeyi ile de doğrudan orantılıdır. 
Toplumda, herkes demokrasi fikrini kav
ramış ve onun nimetlerinden faydalanma
yı bir hak olarak benimsemiş olmalıdır. 
Nasıl, ekonomideki başarısızlık adi suçla
rın artmasına, giderek de ideolojik istis
mar sonucu anarşi ve terörü gündeme ge
tirirse, toplumda eğitim ve kültür düzeyi
nin düşük seviyelerde olması da nemela
zımcı, oportünist insan tipini ortaya çıka
rır. Türk insanının yetiştirilmesi ve millî 
değerlerin korunması, örf, âdet ve gele
neklerimizin gelecek kuşaklara intikali ve 
bu yolda yapılacak eğitimler, iç güvenli
ğin sağlanmasında yardımcı olacak en bü
yük faktördür. Ülkemizin, Avrupa Ekono
mik Topluluğu'na girerken, vatandaşları
mızın sağlam karakterlerini dejenere et
meden, Türk olmanın gururuyla, bu top
luluk içerisinde haysiyetlerini ve şahsiyet
lerini koruyacak gerekli eğitim verilmeli
dir. Ancak, uygulamalarda bunu göreme
diğimizi üzülerek belirtmek isterim. Bir 
taraftan Hıristiyan misyonerler, bir taraf
tan da Türkiye Radyo ve Televizyonu, 
Türk insanının değerlerini altüst etmiştir 
ve alt üst etmeye devam etmektedir. Top
lumumuzda, hırsızlık, rüşvet, gayri ahla
kî kazanç meşruiyet kazanmış ve toplum 
bu gibi faaliyetleri tepkiyle karşılamaz du
ruma getirilmiştir. 

Değerli-milletvekilleri, bu ise, enflas
yonun tahribatından daha kötüdür. Ha
yalî ihracat, hırsızlık ve1 ahlaksızlık ölçü
lerinden çıkarılarak, ekonomik suç olarak 
düşünülmektedir. Diğer taraftan, 100 lira 
para çalan 6 ay hapsedilirken, trilyonları 
vergi iadesi olarak alan hayalî ihracatçı
lara ekonomik suçlu gözüyle bakılmakta 

ve ellerini kollarını sallayarak, sokaklarda 
dolaşmaktadırlar. Bugün bunlardan bir 
tanesi Yunanistan'da yakalanmış ve şan
taj yapmak suretiyle, vereceği haberlerle 
ülkedeki birçok meseleyi altüst edeceğini 
söylüyor. Yunan Devleti, burada eroin ve 
kokain kullanan iki Yunanlının iadesi so
nucunda ancak bu kişinin Türkiye'ye gön
derileceğini ülkemize bildirmiştir. İşte, ül
kede uygulanan ekonomik politikalar ve 
kaçakçılık suçları ile eroin ve kokain kul
lananların ülkemizde yapmış olduğu tah
ribatlar, insanımızın değerlerini altüst et
miştir. 

Değerli milletvekilleri, basında her 
gün en önemli haber, üzerinde konuşmak
ta olduğumuz 32 trilyonluk bütçe değil
dir, babalar savaşı, kara paranın aklanma
sı, eroinci ve kokainci sosyete mensupla
rıyla, hayalî ihracatçılar ve bunlann teşek
kül ettirmiş olduğu vurguncu şebekeler 
basında en önemli haberlerdir. 

Siyasî iktidar, milletin mutluluğunu 
ve kalkınmayı, dış politikayı Davos ruhu
na, iç güvenliğin sağlanmasını korucu ve 
teritoryal güce, ekonomik kalkınmayı ise, 
yüzde 100'ü aşan enflasyon ve transfor
masyona bağlamıştır. 

Değerli milletvekilleri, Batı Trakya'
da yaşayan Müslüman Türk azınlığımız, 
Davos ruhuna rağmen, fevkalade sıkıntı 
içerisindedir. Geçtiğimiz hafta içerisinde, 
Yüce Mecliste grubu bulunan bütün par
tilerin temsilcilerinin ortak iyi niyet mek
tubu, Yunanistan Başbakanı Papandreu'-
ya ulaştırılmak üzere Yunanistan Büyükel
çiliğine verilmiştir. Yunanistan'da temyiz 
mahkemesinde duruşmaya çıkarılan Dok
tor Sadık Ahmet 30 ay hapse mahkûm 
edilmiştir. Gönül ister ki, o günkü yapı
lan anlaşmalar gereğince, hiçbir günahı 
olmayan; yalnızca Yunanistan'da yaşayan 
Müslüman Türk soydaşlarımızın haklarını 
korumak suretiyle, onlara Yunanistan ka
nunlarının tanımış olduğu imkânların ve-
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rilmemesinden dolayı, bu insanların hak
larını savunmaktan başka bir günahı ol
mayan Doktor Sadık Ahmet, bu yargıla
ma sonucunda beraat etsin. Bütün arzu
muz, temennimiz budur. 

Değerli milletvekilleri, toplumumuz
da bu değerler altüst olduğundan, güven
lik kuvvetlerinin görevleri ağırlaşmış, suç 
adedi ve suç çeşidi de fazlalaşmıştır. Siya
sî iktidar güvenliğin sağlanmasında maa
lesef başarılı olamamıştır. 1984-1988 yıl
ları arasında 515 rütbeli güvenlik görevli
miz öldürülmüştür. Burada Sayın Bakan
dan, öldürülen diğer vatandaşlarımızın ve 
güvenlik kuvvetlerimiz mensuplarının sa
yısını öğrenmek istiyoruz. Özellikle 1988 
yılında, vatan hainleri tarafından, anarşi 
ve terör yoluyla öldürülen güvenlik men
suplarımızın ve vatandaşlarımızın sayısı
nı Sayın Bakandan öğrenmek istiyoruz. 
Hâlâ yakılan okullar, öldürülen öğretmen
ler vardır. Bunun yanında, karşı çıktığı
mız ve hiçbir zaman çare olmayan bölge 
valiliğinin, süper valinin ise, başarısı hangi 
noktaya gelmiştir; o da, milletvekiüerimiz 
tarafından bilinmektedir. 

Değerli milletvekilleri, mahalli idare
lere yapılan yardımlar ise, yine iktidar-
muhalefet ayırımına tabi tutulmuştur. Ya
pılan yardımların belediyelere, devletimi
zin çeşidi kuruluşları tarafından tespit edi
len yörenin nüfus ve ekonomik durumla
rına göre, yönetmeliklere uygun olarak eşit 
ve adil surette dağıtılması icap ederken, 
iktidar partisine yakın olan belediyeler, pa
ralarını her ay başında almakta, muhale
fet partisine mensup belediyeler ise, bu 
haklarını alamamaktan dolayı sıkıntıya 
girmişlerdir. 

Yine, bu kürsüden, Sayın içişleri Ba
kanına soruyorum; 1988 yılında iktidar ve 
muhalefet partili belediyelerimize ne ka
dar yardım yapılmıştır? Bu yardımlar, 
hangi ölçüler içerisinde yapılmıştır? Bun
ları da öğrenmek istiyoruz. Özellikle İçiş

leri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Mü
dürlüğü dışında, belediyelere hangi kay
naklardan para verilmiştir? Bir belediye 
başkanı geliyor, "Başbakanlıktan bize pe
şin para ödenmektedir, onu alıp 
gideceğiz" diyor; bir başka belediye baş
kanı, yani muhalefete mensup belediye 
başkanı Başbakanlığa gittiği takdirde ise, 
"Siz, muhalefet belediye başkanısınız" 
denmek suretiyle, geriye çevriliyor. Eğer, 
bu ödeme, bir örtülü ödenek ödemesi ise, 
bu, hangi ölçüler içerisinde yapılmaktadır? 
Devletimizin belediyelere ödemesi gere- y 

ken, yani yönetmelik ve kanunlarla veril
mesi icap eden haklar neden verilmemiş
tir? Sayın Bakanın, bu konuyu da bura
da açıklamasını istiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, çeşitli şikâyet
ler sonucunda görevlerinden alınan bele
diye başkanları da, yine Sayın İçişleri Ba
kanı tarafından, zaman zaman istediği 
şartlara tabi tutulmuştur. Danıştaydan alı
nan kararlar sonucunda, bazı belediye 
başkanlan hemen görevlerine iade edilir
ken, bazı belediye başkanları ise, görevle
rine iade edilmemişlerdir. Bunlardan bir 
tanesi için örnek veriyorum; İsparta İli 
Yalvaç İlçesi Çetince Belediye Başkanı, gö
revini kötüye kullanmaktan dolayı göre
vinden alınmış; fakat belediye başkanımız, 
Danıştaya kadar getirmiş olduğu dava so
nucunda, haklı olduğu ortaya çıkmıştır. 
Danıştay karan, İçişleri Bakanlığımıza ve
rilmesine rağmen, bugüne kadar bu be
lediye başkanı görevine başlatılmamıştır. 
Bu belediye başkanının göreve başlatılma
ması sebebinin de Sayın Bakan tarafından 
burada açıklığa kavuşturulmasını istiyo
ruz. 

Yine, malumunuz, kaymakamlık ve 
valilikler, devletimizin ve Hükümetimizin 
illerde ve ilçelerde hem temsilciliği, hem 
de Hükümet programlarını uygulayan 
müesseselerimizdir. Özellikle valilerimizin 
millî politikaları çok iyi bilmesi ve bölge-
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sinde ve ilinde vuku bulan, milletimizin 
ve devletimizin aleyhine vuku bulacak 
olan olaylardan anında haberdar olup, il
gili mercileri ikaz etme ve gerekli rapor
ları verme mecburiyetleri vardır. 

Malumunuz, bundan iki ay kadar 
önce, Amerika'da emekliye ayrılmış 
200-300 bin emekli Amerikan vatandaşı
nın Van ili sınırları içerisinde toprak al
ma talepleri basında yer almıştır. O ilin 
Sayın Valisi, ertesi gün çok büyük bir se
vinçle basına, "İstedikleri yerden istedik
leri toprağı satmaya hazırız; yeter ki, bu 
insanlar gelsin" demek suretiyle, Ameri
ka'da emekliye ayrılmış olan bu emekli Er
meni Amerikan vatandaşlarının hedefle
rinin ne olduğunu maalesef gözden uzak 
tutmuştur. 

İHSAN BEDİRHANOĞLU (Van) 
— Öyle bir şey yok. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — İçiş
leri Bakanlığı, bu haberler gazete de yer 
aldığı andan itibaren veya ertesi günü, 
acaba bu sayın valiye, "Amerika'da emek
liye ayrılan bu 200-300 bin Amerikan va
tandaşının istikbaldeki hedefi nedir?" di
ye, sormuş mudur? Bu beyanatı ne için 
vermiştir? Valimizin bu konudaki düşün
cesini de burada öğrenmek istiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, merkeze alı
nan valilerimizin, eğer, iki yıl fiili hizmeti 
yok ise, bunlar emekliye ayrıldığı zaman 
makam tazminattan verilmemektedir. Ta
biî, vali olan bir devlet memurunun, va
linin kazanmış olduğu bütün haklara sa
hip olmasına rağmen, maalesef, İçişleri 
Bakanlığımızın uygulaması sonucunda iki 
yıl fiili hizmet yapmayan bu valilerimiz 
makam tazminatlarını alamamaktadırlar. 
İçişleri Bakanlığımızın bu konuda bir ça
lışması var mıdır ve iki yıl fiili hizmeti ol
mayıp merkezde bulunan bu valilerimize 
bu makam tazminatlarının ödenmesi ko
nusunda Bakanlığın çalışması ne durum
dadır? 

Diğer taraftan, 12 Eylül ihtilali dola
yısıyla, re'sen emekliye ayrılan 80'e yakın 
valimizin, hiç olmazsa, emeklilikteki hak
larına kavuşabilmeleri için; o haklarının 
ellerine geçmesi bakımından Doğru Yol 
Partisi olarak bir kanun teklifi vermiş bu
lunmaktayız. İnşallah, bütün gruplarımız 
iştirak ettiği takdirde, hiç olmazsa, re'sen 
emekliye ayrılan, özellikle maddî kayıplara 
uğrayan bu valilerimizin de bu kanunun 
çıkması sonucunda haklarına kavuşmaları 
mümkün olacaktır. 

NEVZAT DURUKAN (Bolu) — 
Sayın Köse, kararname çıkacak. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Efen
dim, çıktığı takdirde teşekkürlerimizi su
nacağız. Şu anda herhangi bir çalışmanın 
olup-olmadığını bilemiyorum; ancak bu
güne kadar herhangi bir gelişme olmadı
ğı için, bizim vermiş olduğumuz kanun 
teklifinin burada hatırlatmasını yaptım. 

Değerli milletvekilleri, anarşi ve te
rör olaylarında başarıya ulaşmak ve gü
neydoğu hadiselerinde devletin güçlü ola
rak bu mesele üzerine eğilerek, bir an ön
ce, burada yaşayan insanlarımızı da tedir
gin etmeden ve oradaki vatandaşlarımızı 
ikinci sınıf vatandaş yerine koymadan; on
lara eza, cefa yapmadan; o bölgede çok tu
tarlı bir politikanın muhakkak uygulan
ması lazımdır. O bölgede yaşayan insan
lar bizim insanlarımızdır. Bu vatan için 
kanlarını akıtmış, bu toprak için canları
nı vermiş ve Yüce Devletimizin, yani 1923 
yılından bu yana, kurulmuş bulunan Millî 
Devletimizin kuruluşuna iştirak eden in-
sanlarımızdır. Bu insanlarımızı, zaman 
zaman istismar etmek suretiyle, sanki ay
rı ve farklı bir muamele yapılıyormuş gi
bi, istismar edilmesine de meydan verme
mek için, oradaki insanlarımızı sıkıntıya 
sokmayacak tedbirler almak suretiyle o 
bölgede başarıya ulaşmak mecburiyetin
deyiz. 1980 yılından önceki GAP Projesi
nin içerisinde bu meselenin de olduğunu 

— 284 — 



T.B.M.M. B : 48 20 . 12 . 1988 O : 1 

yeniden burada hatırlatmakta fayda umu
yorum. O proje gerçekleştiği takdirde Gü
neydoğu Anadolu olaylarını artık bu kür
süde de konuşma imkânımız kalmayacak
tır. Onun için, projeye yalnız, insanların 
karnını doyurmak açısından değil, millî 
güvenlik açımızdan da, millî güvenlik me
selesi açısından da bakmakta fayda vardır. 

Değerli milletvekilleri, geçtiğimiz yıl 
da söyledik, bu yıl da 1989 yılı içişleri Ba
kanlığı bütçesine baktığımızda yine yeni 
kurulmuş olan ve denizlerimizde kaçak
çıları, devlet hainlerini takip eden Sahil 
Güvenlik Komutanlığımızın ihtiyacı olan 
sahil güvenlik botları alınmamıştır; gerekli 
araç ve gereçlerle donatılmamıştır. Bugün, 
maalesef 1989 yılı bütçesinde, bunu göre
memenin üzüntüsünü belirtmek istiyo
rum. Bu bakımdan, bir an önce -diğer ka
lemlerden mi kesinti yapılacak veya ne şe
kilde bir tedbir alınacaksa- özellikle deniz
de yapılan kaçakçılığı ve anarşiyi önleme 
hareketlerinin takipçisi olan Sahil Güven
lik Komutanlığımızın da gerek personel 
ihtiyaçlarının, gerekse araç ve gereç ihti
yaçlarının bir an önce temin edilmesi ve 
bu kuvvetimizin güçlendirilmesi gerek
mektedir. 

Değerli milletvekilleri, 1989 malî yılı 
içişleri Bakanlığı bütçesinin ülkemize ve 
bakanlığımıza hayırlı olmasını dilerken, 
görevleri başında şehit olan ve çeşitli ça
tışmalarda hayatlarını kaybeden vatandaş
larımıza Allah'tan rahmet diler, yüce he
yetinizi saygıyla selamlarım. (DYP ve 
ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Köse. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Hasan Çakır; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA HASAN 
ÇAKIR (Antalya) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; sözlerime başlamadan ön
ce, Yüce Meclisinizi şahsım ve Anavatan 

Partisi Grubum adına saygıyla selamlıyo
rum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

1989 malî yılı bütçesini görüşmekte 
olduğumuz içişleri Bakanlığınca yerine 
getirilen görevler arasında, kamu düzeni
nin muhafazası, vatandaşın can ve mal gü
venliğinin sağlanması, sınır ve kıyı emni
yetinin ve karasularımızın korunması, ka
çakçılığın önlenmesi başta gelmektedir. Bu 
önemli ve hayatî görevlerin, zamanında ve 
en iyi şekilde yerine getirilmesi, içişleri 
Bakanlığının teşkilat, personel, araç ve ge
reç hizmet alanlarında güçlendirilmesine 
bağlıdır. 

İktidarı ve muhalefeti ile kamu dü
zeninin korunması, huzur ve güvenliğin 
sağlanması konularında Yüce Meclisimi
zin, tek bir kalp tek bir vücut gibi birlik 
ve bütünlük içinde hareket ettiğine, bun
dan böyle de, her zaman aynı şekilde ha
reket edeceğine samimi olarak inanıyoruz. 

Bilindiği gibi, kamu hizmetlerinin ül
ke düzeyinde, verimli ve etkili bir şekilde 
yürütülmesi, merkezî idarenin taşrada il 
sistemine göre teşkilatlanma zarureti var
dır. İl ve ilçe adını alan mülkî idare bö
lümleri, tarihî bir oluşum ve geleneksel bir 
düzen özelliğini kazanmıştır. Nitekim, 
1961 Anayasasında, "Türkiye, merkezî 
idare kuruluşu bakımından, coğrafya du
rumuna, iktisadî şartlara ve kamu hizmet
lerinin gereklerine göre, illere; iller de di
ğer kademeli bölümlere ayrılır" hükmü 
yer almıştır ve bu hüküm 1982 Anayasa
sının 126 ncı maddesinde aynen muhafa
za edilmiştir. 

Kamu hizmetlerinin ülke düzeyinde 
en iyi şekilde sürdürülebilmesi için, sos
yal ve ekonomik hayattaki gelişmelerin ta
kip edilip değerlendirilerek, mülkî idare 
taksimatımızın değişen ve gelişen şartla
ra uygun hale getirilmesi icap etmektedir. 
Bu sebeple 1984 yılma kadar 580 olan il
çe adedi, Anavatan Partimizin iktidara 
gelmesiyle birlikte başlatılan ve tamamla-
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nan çalışmalar sonunda, 1987 yılında 
693'e yükselmiştir. Kayseri Merkez Bele
diyesinin de büyükşehir belediyesi olması 
için Yüce Meclisçe kabul edilen kanun ge
reğince, Kayseri merkezinde kurulacak 
olan Melikgazi ve Kocasinan ilçeleriyle, 
toplam ilçe sayısı 695'e ulaşmış olacaktır. 

1987 yılında kurulan 111 ilçeden 
109' una gerekli atamalar yapılarak faali
yete geçirilmiş bulunmaktadır. Mülkî ida
re teşkilatımızda, ekonomik ve kültürel ha
yatımızda hızlı ve sürekli gelişmelerin ge
rektirdiği değişikliklere devam olunacağı 
şüphesizdir. 

Değerli milletvekilleri, mülkî idare 
sistemimiz, yukarıda önemini belirttiğimiz 
hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından, 
her zaman etkili olmuş ve gerekli yetki ve 
imkânlarla teçhiz edildiği zaman, bu et
kisini çok üstün düzeylere çıkarabileceği
ni ispatlamış bir sistemdir. Ancak, 5442 
sayılı İl idaresi Kanununun getirmiş ol
duğu sistemden, zaman içinde görülen 
sapmalar, mülkî idare amirlerinin yetki
lerini sınırlamaya ve bunun bir sonucu 
olarak da, mülkî idare amirlerinin yetki
lerinin tartışılmasına ortam hazırlamıştır. 
Kanaatimizce, etkin ve verimli bir yöne
tim mekanizmasının oluşturulması ve böy
lece halkımıza en iyi şekilde hizmet götür
mek durumunda olan kamu kuruluşları 
arasında işbirliği ve koordinasyon sağlan
ması, onların çalışmalarının gözetimi, de
netimi ve yönlendirilmesi, kamu kaynak
larının en etkin bir şekilde kullanılabilme
si, il ve ilçelerde huzur ve güvenin bihak- ' 
kın sağlanması, mülkî idare amirinin 
fonksiyonlarını yerine getirebilecek tered
dütlere yer vermeyen yetkilerle donatılma
sına bağlı bulunmaktadır. Bundan dola
yı, taşrada devlet ve hükümetimizin tem
silcisi durumunda bulunan mülkî idare 
amirlerinin görev ve yetkilerinin, bugün 
ve yarının ihtiyaçları da gözönünde tutu

larak düzenlenmesi gerektiğine inanıyo
ruz. 

İl İdaresi Kanunumuz ve buna bağlı 
olarak diğer kanunlarımız bu amaçla göz
den geçirilmelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
verimli ve süratli bir hizmetin temel şar
tı, nitelikli personelin yanı sıra, araç, ge
reç bakımından da idarenin gerekli im
kânlara sahip kılınmasıdır. Özellikle em
niyet ve asayişe yönelik konularda bu hu
susun ne kadar önem taşıdığı yüksek ma
lumlarıdır. Bu nedenle, İçişleri Bakanlığı 
ve bağlı kuruluşlarının araç, gereç ve teç
hizat yönünden güçlendirilmesinde, bugü
ne kadar olduğu gibi, bundan sonra da de
vam edilmesi, özellikle güneydoğudaki 
anarşi ve terörle mücadelenin başarılı bir 
şekilde yürütülmesi açısından zaruri gö
rülmektedir. Söylemeliyim ki, vatandaşın 
huzur ve güveninin maliyeti söz konusu 
olamaz; bunun sağlanması için ne gere
kiyorsa tereddütsüz alınmalıdır, tereddüt
süz yerine getirilmelidir. İçişleri Bakanlı
ğını bunun idraki içinde gördük; bu an
layış tavizsiz yürütülmelidir. 

Nitelikli personel yetiştirilmesinde 
eğitimin rolü inkâr edilemez. Taşra ida
remizde, diğer personelin de amiri duru
munda bulunmaları itibariyle özellikle 
mülkî idare amirlerinin yetiştirilmesi, di
namik bir idarenin oluşturulması için şart
tır. İçişleri Bakanlığınca içinde bulundu
ğumuz 1988 yılında, sadece mülkî idare' 
amirleri ile sınırlı kalınmayarak, belediye 
başkanları, il planlama ve koordinasyon 
müdürleri ve planlama uzman yardımcı
ları, il nüfus ve vatandaşlık müdürleri ile 
yazı işleri müdürleri vekaymakam aday
ları gibi, değişik nitelikteki personeli de 
kapsayacak şekilde toplam 9 kurs ve semi
ner düzenlenmiş ve bunlarda 616 görevli
nin hizmet içi eğitimi yapılmıştır. Ayrıca, 
faaliyete geçirilen yabancı dil laboratuva-
rı ile mülkî idare amirlerinin yabancı dil 
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bilgilerinin genişletilmesine önem veril
miştir. Bu kursları tamamlayanlardan 90 
kişinin ihtisaslarını yapmak üzere yurt'dı
şına gönderilmesi ayrı bir memnuniyet 
kaynağıdır. Son derece isabetli olan bu fa
aliyetlere bundan böyle de devam edilme
lidir. İnsan idaresi ki, sanatların en zoru, 
mesleklerin en yıpratıcısıdır; bunun için 
devletin çalışma mekanizmasını iyi bilmek 
şarttır; halkın duygularını iyi bilmek ge
rekir; sevinçlerini, kederlerini kendileri ile 
paylaşmak hünerini, kabiliyetini göster
mek gerekir. Bunun sırrı da, mülkî idare 
amirinin göreve almışından emekliliğine 
kadar belirli programlarla hizmet içi eği
timlere tabi tutulmasındadır. içişleri Ba
kanlığın bu duygular içinde görmek mem
nuniyetimizi mucip olmuştur. (ANAP sı
ralarından alkışlar) • 

Burada şu hususu belirtmekte fayda 
mülahaza ediyoruz. Senelerce emek sarf 
ederek yetişmiş olan pek çok kıymetli ida
recilerimiz, 12 Eylülden sonra çıkartılmış 
bulunan, 2559 sayılı Kanunla, hiçbir ge
rekçe gösterilmeksizin resen emekli edil
mişlerdir. 12 Eylülden önce kamu düze
ninin korunması, memleketimizin huzur 
ve asayişi için her türlü fedakarlığı yapan 
sayın valilerimizin bu şekilde resen emek
liye ayrılması kamu vicdanını sızlatmıştır. 
Bunlar içerisinde bugün yardıma muhtaç 
durumda olan valilerimiz vardır. Bunla
rın tazminat durumları, emekli durumları 
yeniden gözden geçirilmeli ve bu şekilde 
haksızlığa uğrayanların haksızlıkları en kı
sa zamanda giderilmelidir. 

İllerimizde Devlet Planlama Teşkila
tımızın taşra teşkilatı bulunmamaktadır. 
Bu sebeple, il ve ilçe kademesinde merke
zî ve mahallî nitelikteki yatırımların tek
lif edilmesi, izlenmesi görevleri valilere ve
rilmiştir ve onlara niyabeten de ilçelerde 
kaymakamlarımıza ait bulunmaktadır. Bu 
konuda ilk etapta valilerimize teknik dü
zeyde yardımcı olmak üzere İçişleri Ba-
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kanlığının illerde müdürü, uzmanı ve ge
rekli memuru ile planlama ve koordinas
yon müdürlüğü birimleri oluşturması ve 
bunların elemanlarını hizmete yatkın ola
cak şekilde periyodik aralıklarla eğitime 
tabi tutmasındaki gayretlerini olumlu gö
rüyoruz. Bakanlıkça bu yönde yapılan ça
lışmaların yanı sıra, mahallî idarelerimizle 
ilgili olarak da, bu idarelerimizin malî 
kaynak ve imkânlarla donatılarak büyük-
bir hizmet yansına sokulduklarını gördük. 
Ayrıca, Bakanlığa ait fonlardan bu idare
lerimize geçmiş yıllara oranla önemli mik
tarlara ulaşan yardımların yapılarak, ge
reken destek ve ilginin gösterilmesi de 
memnuniyetimizi mucip olmuştur. İçin
de bulunduğumuz yılın kasım ayı başına 
kadar Mahalli İdareler Fonundan beledi
yeler ve köyler için toplam 22 milyar 789 
milyon 500 bin lira yardım dağıtılmış, bu
nun 19 milyar 500 bin lirası 1 072 proje 
karşılığında 969 belediyeye dağıtılmış, ge
riye kalan 3 milyar 685 milyon lirası ise 
yardım olarak köylere intikal ettirilmek 
üzere 67 il valiliği emrine eşit olarak gön
derilmiştir. İl Özel İdareleri Ortak Fonun
dan 67 il idaresine 481 proje karşılığında 
toplam 13 milyar 574 milyon lira gönde
rilmiştir. 

Muhtaç durumdaki asker ailelerine 
yardım olarak intikal ettirilmek üzere top
lam 358 milyon 830 bin 856 Ura da, ta
lepte bulunan 32 belediyeye gönderilmiş
tir. 

Bu arada, Bakanlıkça, 15.9.1988 ta
rihinde, Mahalli İdareler Fon Yönetmeli
ğinde bir değişiklik yapılarak, önceden sa
dece nüfusu 25 binin altındaki belediye
lere yardım yapılabilmekteyken, bu yar
dım, nüfusu 50 bine kadar olan belediye
lere de yaygınlaştırılmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
3360 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, Yüce 
Meclisçe kabul edilerek 26 Mayıs 1987 ta
rihinde yürürlüğe girmişti. Kanunda, Par-
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timizin ve Hükümetimizin programları
na da uygun olarak, il özel idarelerinin 
mahallî müşterek nitelikte olan imar, ba
yındırlık, sağlık ve sosyal yardım, çevre 
sağlığı ve koruması, eğitim ve spor, tanm, 
ağaçlandırma, orman tesisi, ekonomi ve 
ticaret, haberleşme, kültür, turizm ve di
ğer çeşitli mevzuatla verilen görevleri, im
kânlar ve ihtiyaçlar göz önünde bulundu
rularak, belirlenecek öncelik sırasına gö
re yürütmeleri ana ilke olarak getirilmiş
tir. Ayrıca, il özel idaresi hizmetlerinin yıl
lık programa bağlanması, genel ve katma 
bütçeli idarelerin kendi bütçelerinde yer 
alan ödeneklerinin il özel idarelerine ak
tarılması suretiyle, hizmetin bu idareler
ce görülmesi hükme bağlanmıştır. Böyle
ce, il özel idarelerimize yeni bir programlı 
harcama anlayışının yanı sıra, malî kay
nağıyla birlikte hizmet devri de yasal hük
me bağlanmıştır. Bu anlayışın il özel ida
relerimizi daha dinamik bir tutum içine 
soktuğunu, geçen bir yılı aşkın uygulama
lardan memnuniyetle görmüş bulunuyo
ruz. 

Avrupa Konseyince hazırlanarak 15 
Ekim 1985 tarihinde üye ülkelerin imza
sına açılan Avrupa Mahallî idareler 
Özerklik Şartı içişleri Bakanlığınca ince
lenmiş ve millî mevzuatımıza aykırı bir gö
rünüm bulunmadığının anlaşılması üze
rine, ülkemizce imzalanmasının yerinde 
olacağı sonucuna varılmıştır. Bunu, ma
hallî idarelerin özerkliğine saygı konusun
da Partimizin ve Hükümetimizin samimi
yetini gösteren en yakın bir belge olarak 
görmek gerekir. 

Bugün, mahallî idarelerimizin gelir
leri, devletin desteğiyle, ülke düzeyinde 
toplam sabit sermaye yatırımlarının yüz
de 18,8'ini gerçekleştirir hale gelmişlerdir. 
1987 yılında toplam kamu tüketiminin 
yüzde 14,1'i mahallî idareler cari giderle
rinden oluşmuştur. 1988 yılında bu ora

nın yüzde 14,4 olacağı tahmin edilmekte
dir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
nüfus ve vatandaşlık işlerine ilişkin çalış
malara gelince: İçişleri Bakanlığınca da
ha önce başlatılmış bulunan ve kısaca 
"MERNİS" adıyla ifade edilen Merkezî 
Nüfus idaresi Sisteminin geliştirilmesi ve 
genişletilmesi yönündeki çalışmalar başarı 
ile sürdürülmektedir. Sistem, nüfus kayıt
larının bilgisayar makineleri ile tutulma
sına ve nüfus hizmetlerinin bu esasa göre 
yeniden düzenlenmesine yöneliktir. Bu su
retle, nüfus kayıtları eksiksiz, hatasız, gü
venilir bir hale getirilmiş olacak ve vatan
daşa daha süratli ve daha kaliteli hizmet 
verilmesi imkân dahiline girecektir. 

Tarama, kodlama ve bilgisayara ge-
~ çiş olmak üzere üç aşamada gerçekleşti

rilmesi planlanan MERNİS uygulamasın
da, ilk aşama olan tarama çalışmaları gü
nümüze kadar Türkiye genelinde yüzde 
85 oranında ve 526 ilçede tamamlanmış
tır. Tarama çalışmalarının 1989 yılında ta
mamen bitirilmesi planlanmıştır. 

Taraması yapılan ilçelerde ikinci aşa
ma olan kodlama çalışmalarına girişilmiş 
ve bugüne kadar 364 ilçede toplam 4 mil
yon 120 bin vatandaş ara formlardan ge
çirilmiştir. 

Üçüncü aşama olan bilgisayara giriş 
çalışmalarına gelince: Bu çalışmalara, 
kodlamaları büyük ölçüde ilerleme kayde
den ilçelerden başlanılmıştır. Halen 87 il
çede 9 milyon 84 bin vatandaş bilgisaya
ra yüklenmiş ve bunlardan 7 ilçenin (Çan
kaya, Mamak, Hassa, Reyhanlı, Altınö
zü, Ürgüp, Mudanya) yükleme çalışma
ları tamamlanmıştır. Halen bu 7 ilçeye ter
minal kurulması ve merkezle bağlantı ku
rulması çalışmalarının yapılmakta olduğu 
anlaşılmıştır. 

Nüfus ve vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğüne, yukarıda değinilen çalış
malara ilişkin tesis ve teçhizatı da kapsa-
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yacak biçim ve genişlikte bir hizmet bina
sının proje çalışmaları bitirilmiş ve bina 
ihaleye çıkarılarak yapımına başlanmıştır. 
Bina, Yenimahalle Belediyesi hudutları 
içerisinde 40 bin metrekarelik bir alanda 
inşa edilmektedir. 

Hükümet programları doğrultusun
da, nüfus işlemlerinde formalitelerin ba
sitleştirilmesi yönünde önemli çalışmalar 
yapılmış olduğu memnuniyetle görülmüş
tür. Bu cümleden olarak doğum ve yer de
ğiştirmelere ilişkin beyanlarda tanık mü
essesesi kaldırılmış ve vatandaşların beyanı 
yeterli kabul edilmiştir. Aynca, posta ile 
beyan usulü de getirilerek, vatandaşların 
nüfus idarelerine gelmelerinin doğurdu
ğu zaman kaybı önlenmiştir. 

Evlenme işlemi, tarafların yazılı be
yanı üzerine nüfus cüzdanı ibrazı suretiyle 
yapılır hale getirilmiştir. Bu cümleden ola
rak, uygulamada herhangi bir yararı gö
rülmemiş olan 15 günlük ilan, ikametgâh 
ilmühaberi, boşanma ilamı ibrazı gibi zo
runluluklar kaldırılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, düşman saldı
rılarının halka duyurulması, gerekli koru
ma tedbirlerinin alınabilmesini sağlamak 
amacıyla evvelce 5 yerleşim yerinde (İz
mit, Gölcük, Mersin, Kırıkkale, İskende
run) bitirilmiş olan merkezî, telsizle uzak
tan kumandalı elektronik ikaz alarm sis
temine ek olarak 12 şehirde daha (Erzu
rum, Trabzon, Samsun, Kayseri, Gazian
tep, Konya, Zonguldak, Karabük, Bursa, 
Antalya, Adapazan ve Edirne) bu sistemin 
kurulması çalışmalarına 1987 yılından 
başlanmıştır. Bu 12 şehirde sistem kuru
larak 1988 Mayıs ayında geçici kabulleri 
yapılmıştıı. Sistemin yurt düzeyinde yay
gınlaştırılması çalışmaları sürdürül
mektedir. 

Sivil savunmanın, daha etkili bir şe
kilde hizmet verebilmesini sağlamak ama
cıyla, 198;i yılında 67 il ve 291 ilçede top

lam olarak 83 276 sivil savunma yüküm
lüsünün savaş ve afet mahallerinde yapı
lacak acil yardım ve kurtarma hizmetleri 
konularında eğitimleri yaptırılmıştır. Ay
rıca, Bakanlık bünyesindeki sivil savunma 
personelinin temel eğitim ve hizmetiçi eği
timleri de programlar dahilinde sürdürül
mektedir. Sivil savunmanın araç, malze
me ve teçhizatının yurt düzeyinde tamam
lanma çalışmaları da yılı içerisinde sürdü
rülmüştür. Sivil savunma müdürlerinin 
hizmet binası ihtiyacını karşılamak üzere, 
şimdiye kadar 19 hizmet binasının satın 
alınması işlemleri tamamlanmış, 3'ünün 
işlemleri de halen sürdürülmektedir. Ay
rıca 6 ilimizde (Erzincan, Eskişehir, Mar
din, Ordu, Tekirdağ, Tunceli) hizmet bi
nası inşaatı çalışmaları sürmektedir. 

Değerli milletvekilleri, 1988 yılında, 
günümüze kadar Bakanlık denetim ele
manlarınca il, ilçe ve kasabalarda yapılan 
denetimler sırasında, toplam 210 milyon 
225 bin 73 lira tutarındaki zimmet, 1 mil
yar 57 milyon 770 bin lira tutarında taz
mini gerektiren ödeme ve 39 milyon lira 
tutannda rüşvet olayı tespit edilerek, mü
sebbipleri adlî mercilere intikal ettirilmiş
tir. Teftiş ve soruşturmalar sırasında 20 ki
şi görevden uzaklaştırılmıştır. İçişleri Ba
kanlığınca yaptırılmakta olan teftişlerin 
başında Bakanlık bünyesinde bulunan Tef
tiş Heyeti Başkanlığı ve mülkiye müfettiş
leri önemli bir yer tutmaktadır. Mülkiye 
müfettişleri, 6 sene kaymakamlık veya va
lilik yapmak ve başarılı olmak ve iki defa 
yapılmakta olan imtihanda başarı göster
mek suretiyle tespit edilmektedir. 1981 yı
lına kadar mülkiye müfettişliği, İçişleri Ba
kanlığında cazip bir meslek idi; fakat 1981 
yılında İçişleri Bakanlığında mülkiye mü
fettişlerine verilmekte olan günlük yevmi
yenin kaldırılması ve 1984 yılında da özel 
hizmet tazminatının kaldırılması üzerine 
mülkiye müfettişliği cazip olmaktan çık
mıştır. Bu sebeple, yüzde 50'ye yakın mül-
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kiye müfettişliği kadrosu boş bulunmak
tadır. Belediyelerimizi, özel idarelerimizi, 
belediye ve özel idarelere bağlı kuruluşla
rı, köylerimize bağlı kuruluşları, il ve il
çeleri denetleyen mülkiye müfettişliğinin 
cazip bir hale getirilmesi için, içişleri Ba
kanlığımızca en kısa zamanda gerekli ka
nun taslağı hazırlanmalı ve Yüksek Mec
lise sunulmalıdır. 

Mülkiye müfettişlerinden ayn olarak 
il ve ilçelerde emniyet kuruluşları kendi 
denetim elemanlarınca teftişe tabi tutul
maktadır. Jandarma Genel Komutanlığı 
ile Sahil Güvenlik Komutanlığı hizmetle
rinde denetimler kendi programları gere
ğince sürdürülmektedir. Değişik meslekî 
konularda inceleme ve araştırma yapmak 
üzere 3 mülkiye müfettişi ingiltere'ye, 4 
mülkiye müfettişi de Belçika'ya gönderil
miştir. 

1988 yılından günümüze kadar 120 
köy kurulmuş, 10 köyün tüzelkişiliği kal
dırılmış, ilçeler ve bucaklar arasında 102 
sınır çizilmiş, 34 idarenin bağlılık değişik
liği yapılmış, 73 köy ve 5 köyün bağlısı
nın adlan değiştirilmiştir. Tanıtıcı bayrak
lara ilişkin yönetmelik gereğince 370 adet 
tanıtıcı bayrağın tescili yapılmıştır. Halen, 
1988 yılı bütçesine konmuş bulunan 540 
milyon lira ile toplam 15 kaymakam evi
nin bitirilmesi çalışmalarının sürdürül
mekte olduğu görülmüştür. 1988 yılı büt
çesinde ayrılmış bulunan 492 milyon 200 
bin lira ile ihtiyaç bulunan araçların alı
mı işlemi sürdürülmektedir. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; idarede, gerçekten üstün meziyetle
re, üstün kabiliyetlere, tecrübe ve ihtisasa 
ve yetişmiş elemanlara ihtiyaç duyulmak
tadır. Türk Milleti olarak varoluşumuzdan 
bugüne kadar idare etmenin en güzel ör
neklerini vermiş bulunuyoruz. Cumhur
başkanlığımızın forsunda 16 yıldız bulun
maktadır. Bu, geçmişte Türk Milletleri ta

rafından kurulmuş olan devletleri ifade et
mektedir. Bu devletlerin sona ermesinde-
ki şartları objektif olarak tetkik ettiğimiz
de, iç düzenin, iç barışın bozulduğu, ka
mu düzeninin sarsıldığı zamanlarda bu 
devletlerin yıkılmış olduğunu görmekte
yiz. Bugün yeryüzünde müstakil devlet 
olan, tek bir devlet olan Türkiye Cumhu
riyeti Devletinin kuruluşundan bugüne 
kadar da iç düzenin sarsıldığı, iç barışın 
kalmadığı zamanlarda Türkiye büyük ba
direler atlatmıştır. 27 Mayıs 1960 harekâ
tının gerekçesinde, "İç düzenin kalmadı
ğı, Parlamentonun görevini layıkıyla ye
rinde getirmediği" ifade edilerek, demok
ratik düzene son verilmiştir. 12 Mart 1970 
harekâtıyla, aynı gerekçeyle, "Kardeşin 
kardeşe düştüğü, iç düzenin, iç barışın kal
madığı, Parlamentonun görevini layıkıy
la yerine getiremediği" gerekçesiyle de
mokratik düzen kaldırılmıştır. 12 Eylül 
1980 harekâtının başlıca gerekçesi de, "İç 
düzenin, iç huzurun kalmadığı; anarşinin, 
terörün hâkim olduğu ve Yüce Parlamento 
görevini yapamaz hale getirilerek, aylar
ca Cumhurbaşkanını seçemediği" ifade 
edilmek suretiyle, demokratik sistem sek
teye uğratılmıştır. 

İşte bütün bu sebepler göz önünde 
bulundurularak ve Yüce Parlamentonun 
üyeleri olarak, Yüce Meclis olarak, iç dü
zenin korunması, iç barışın sağlanması, 
kamu düzeninin muhafazasında bizlere 
çok büyük görev düşmektedir. Fikir ayrı
lıklarımız olabilir, ekonomik kalkınma yö
nünden değişik görüşlere sahip olmak el
bette doğaldır. Ancak, iç barışın, iç düze
nin korunmasında, kamu düzeninin mu
hafazasında ve bunlarla ilgili kavramlar
da, Yüce Meclisin bu kutsal çatısı altında 
ayrı düşünmememiz lazım. Bu konuda 
birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz 
takdirde, kamu düzeninin korunması için 
fedakârca çalışan güvenlik mensuplarımız 
bundan cesaret almış olacak ve burada 
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bu konularda birlik ve beraberlik içerisin
de hareket etmiş olduğumuzdan dolayı 
tüm vatandaşlarımız huzur duymuş ola
caklardır. 

içişleri Bakanlığına bağlı Emniyet 
Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Ko
mutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlı
ğı- ile ilgili olarak grubumuzun görüşleri
ni belirtmek üzere başka bir arkadaşımız 
huzurlarınıza gelecektir. 

İçişleri Bakanlığı 1989 malî yılı büt
çesinin tüm milletimize, Bakanlığımızın 
tüm personeline ve güvenlik mensupları
na hayırlı olmasını; 1989 yılının ve ondan 
sonraki yılların iç barış, iç güvenlik ve iç 
huzur yönünden hayırlı ve uğurlu olma
sını diliyor, Yüce Meclisimizi saygıyla se
lamlıyorum. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Çakır. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Rauf Ertekin; buyurun efendim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın Ertekin, kullanacağınız süre 
yarım saat. 

ANAP GRUBU ADINA M. RAUF 
ERTEKİN (Kütahya) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; İçişleri Bakan
lığının 1989 malî yılı bütçesi üzerinde 
Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini 
belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. 
Sözlerime başlamadan, şahsım ve parti 
grubum adına Yüce Heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Hepinizin yüksek malumları olduğu 
üzere, İçişleri Bakanlığı, yurdun iç güven
liğinin ve asayişinin sağlanması; kamu dü
zeninin ve genel ahlakın korunması; mülkî 
idare bölümlerinin kurulması, kaldırılması 
ve düzenlenmesiyle ilgili çalışmaların ya
pılması; mahallî idarelerimizin yönlendi

rilmesi; kaçakçılığın men ve takibi; yurt 
sathında sivil savunma, nüfus ve vatandaş
lık hizmetlerinin yerine getirilmesi gibi 
yurdumuz için hayatî önemi haiz görev
leri üstlenmiş bir bakanlıktır. 

Açıkça fark edileceği gibi, bu görev
leri iki anagrupta toplamak mümkündür: 

Birincisi, iç güvenlik hizmetleri; ikin
cisi ise, yurdumuzun idarî yapısına ve iş
leyişine, geleneksel kamu hizmetlerinin iz
lenmesine, koordinasyonuna ait hizmetler. 

Ben, müsaadenizle, grubum adına, 
İçişleri Bakanlığının, iç güvenlik hizmet
lerine ilişkin geçmiş çalışmalarından bah
setmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, devletin temel 
görevlerinden birisi, yurtta huzur ve gü
venliğin sağlanması, vatandaşın can ve 
mal emniyetinin korunmasıdır. Ancak asıl 
olan bunların, insanımızın temel hak ve 
özgürlüklerine saygılı bir anlayış içinde ye
rine getirilmesidir Müşahedemiz ve ka
naatimiz odur ki, İçişleri Bakanlığımız, bu 
görevlerini her türlü tesirlerden uzak ve 
tam bir tarafsızlık anlayışı içinde yerine 
getirme beceri ve başarısını geçen donem 
içerisinde göstermiştir. Aslında son dere
ce ağır ve o nispette de şerefli olan bu gö
revin, güvenlik kuvvetlerimizce üstün bir 
vazife şuuru içinde yerine getirilmekte ol
duğu, sık sık okuduğumuz, duyduğumuz 
şehit listesinden anlaşılmıyor mu? Yurdu
muzun bölünmez bütünlüğü, vatandaşla
rımızın huzuru ve esenliği uğruna yeri gel
diğinde kanlannı dökmekten, canlarını 
vermekten çekinmeyen bu fedakâr insan
lardan halen şehadet mertebesine ulaşan
lara Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, gö
revlerini büyük bir özveri ve kararlılık 
içinde yerine getirmiş ve halen de getir
mekte olanları huzurlarınızda saygıyla 
anıyorum. 

Bilindiği gibi, ülkemiz bir dönem, 
acımasız bir terörün boy hedefi olarak 
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binlerce insanını kaybetmiştir. Burada he
def, yine herkesçe bilindiği gibi, toplumu
muzun hızla yol aldığı demokratik rejimin 
sarsılarak çökertilmesi, ülkemizin parça
lanması, bölünmesidir. Zira, gün geçtik
çe güçlenen, büyüyen Türkiye bu düşün
cede olanların emellerine her geçen gün 
daha büyük engel teşkil etmektedir. Hal
buki, güçlenen bir Türkiye, aslında böl
gede istikrarın bir unsurudur. Fesat yuva
ları bir zamanlar bu hedefe, ülkede anar
şik ortam yaratmak suretiyle kitleleri kor
ku ve dehşet çemberi içine sokarak varmak 
istemişler; fakat devletimizin aldığı mües
sir tedbirlerle emelleri suya düşmüştür. 

Bugün devletimiz, içişleri Bakanlığı
mızın dirayetli tutumu ve her kademede
ki güvenlik kuvvetleri mensuplarımızın 
kendilerini feda edercesine gayretleri sa
yesinde yurtta anarşi meselesini halletmiş
tir. Güneydoğudaki yurt dışı ile irtibatlı 
ve bölücü nitelikli olaylarda da güvenlik 
kuvvetlerimiz mücadele üstünlüğünü el
de etmiştir. Şu husus iyi bilinmelidir ki, 
bu tür davranışlardan yarar umanlar, her 
devirde olduğu gibi, Türk 'ün mucizevî 
gücü ve başarıları karşısında er geç hüs
rana mahkûm olacaklardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
içişleri Bakanlığının güvenliğe ilişkin geç
mişteki hizmetine ayrıntılı biçimde bak
tığımızda, 1988 yılında, günümüze kadar 
asayişe müessir olaylarda azalma olduğu
nu görmekteyiz. Bu azalma yüzde 19,04 
nispetindedir. Toplumun rahatını kaçıran, 
düzenine tesir eden, bu nedenle zabıtayı 
icabında silah kullanmaya götürecek ted
birler almaya zorlayan bu tür suçlardaki 
azalmayı İçişleri Bakanlığının, her kade
medeki güvenlik teşkilatlarıyla büyük bir 
başarısı olarak görmemek mümkün de
ğildir. 

1988 yılının ilk 10 ayı içinde kaçakçı
lık, diğer adlî suç olayları ve aramalarda 

toplam 107 el bombası, 446 uzun namlu
lu silah, 4 479 tabanca, 182 605 muhtelif 
çapta mermi, 3 599 şarjör, 22 roketatar, 
34 roketatar sevk fişeği, 5 tüfek bombası, 
9 telsiz yakalanmıştır. Bunlardan 105 uzun 
namlulu silah, 3 el bombası, 127 tabanca 
ve 149 057 mermi kaçakçılarından yaka
lanmıştır. 

Yurdumuzda anarşi ve terörün, geç
miş yıllarda açtığı yaraları ve yaptığı tah
ribatı da dikkate alarak, içişleri Bakanlı
ğımız bunlar için yardımcı unsur olan si
lah ve mermi kaçakçılığının üzerinde has
sasiyetle durmaktadır. Yurdumuzda anarşi 
ve terörün denetim altına alınmış olması, 
silaha olan talebi gittikçe azaltmaktadır. 
Artık, Türkiye, uluslararası silah kaçak
çıları için bir pazar değildir. 

Yurdumuzda ve dünyada evvelce 
uyuşturucu konusu üzerinde, insanları sa
dece fizyolojik yönden zehirleyen sosyal bir 
tahrip aracı olduğundan dolayı duruluyor
du. Bu, tabiatıyla bugün için de geçerli
dir; ancak, bunun ticareti günümüzde di
ğer tahripkâr düşüncelerin harekete geçi
rilmesine de kaynaklık teşkil etmektedir. 
Artık, uyuşturucu kaçakçılığı, gizlisilah te
minine kaynak olarak aynı zamanda anar
şi ve terörü de besleyen bir unsur haline 
gelmiştir. Yani, günümüzde yıkıcı ve bö
lücü odaklar, kendilerine parasal kaynak 
sağlamak için dünya narkotik trafiğini yü
rüten yeraltı teşkilatlarıyla yakın işbirliği 
içindedirler, içişleri Bakanlığımız, uyuş
turucu kaçakçılığı ile işin aynı zamanda 
bu yönünü de göz önünde bulundurarak 
savaşmaktadır ve bunda başarılı olmakta
dır. Diğer ülkelerin ve milletlerarası ku
ruluşların dahi takdirlerini kazanan so
nuçlar elde etmiştir. 

1988 yılının ilk 10 ayında toplam 549 
uyuşturucu madde kaçakçılığı olayında 
5 133,5 kilogram esrar, 1 023 kilogram 
çroin, 50,5 kilogram baz morfin, 12 kilo-
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gram afyon, 288 kilogram asit anhidrat, 
808 gram kokain ve 3 187 696 tablet uyuş
turucu hap yakalanmıştır. Bunlar, toplam 
6,5 ton uyuşturucuya tekabül etmektedir. 
Bu, 9,5 ton civarındaki geçen yılki rakam
lara göre, 3 ton bir azalma demektir ki, 
bu da gerçek bir başarıdır. Ülkemiz için, 
biraz önce silah için değindiğimiz gerek
çeyi, uyuşturucu kaçakçılığı için de söy
leyebiliriz. Artık, her kademedeki görev
lisiyle güvenlik güçlerimiz, insanlığı zehir
lemeye ve tahrip etmeye yönelik bu uyuş
turucu madde kaçakçılığı olayları üzerine 
cesaretle gitmektedir. 

Değerli milletvekilleri, ülkemiz için 
güvenlik konularına ilişkin bu genel açık
lamadan sonra, Olağanüstü Hal Bölge Va
liliğimiz hakkında birkaç söz söylememek 
mümkün değildir. Bilindiği gibi, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan 
11 ilimizi kapsayan bu yeni mülkî yöne
tim biçimi, 1984 yılından itibaren yeni bir 
şekil ve boyutta ortaya çıkan bölücü terö
rist eylemlerle mücadele için ihdas edil
miştir. Bu suretle, mücadelede aksamala
ra meydan verilmediği gibi, ordumuz da 
aslî görevlerine bir an önce dönmesi im
kânı sağlanmıştır. Bölge Valiliğinin kuru
luş tarihi olan 19 Temmuz 1987 tarihin
den itibaren, bölgede sıkıyönetim uygula
masına da son verilmiştir. 

Bilindiği gibi, Olağanüstü Hal Bölge 
Valiliğinin kuruluşu ile birlikte bölgede 
Jandarma Asayiş Komutanlığı da kurula
rak, bölücü nitelikteki terörist harekederle 
mücadelede ikisi birden devreye sokulmuş
tur. Mücadele, polis timlerimizle de güç
lendirilmiştir. bölgede terörizmle mücade
lede bugüne kadar başarılı sonuçlar elde 
edilmiştir. Bölge Valiliğimiz, emrindeki fe
dakâr güvenlik kuvvetlerimizle birlikte, 
bölgede terörizmi yok etmeye yönelik gö
revlerini büyük bir feragat ve kararlılık içe
risinde bugüne kadar sürdürmüştür. 

Güvenlik kuvvetlerimiz, bölgede üs
tün bir işbirliği anlayışı içinde görevleri
ni de sürdürmektedir. Bölge Valiliği, aslî 
görevi olan bölücü terörist hareketlerle 
mücadele ederken, bölgenin iktisadî, sos
yal ve kültürel kalkınmasına yönelik çalış
malar da yapmaktadır. Bölgede özellikle 
altyapı yatırımları başta olmak üzere ge
rekli yönlendirmeler yapılmakta ve aksa
malar belirlenerek giderilmeleri için ted
birler alınmaktadır. 

Güvenlik kuvvetlerimizin Güneydo
ğuda geceye hâkim olmasında yararlı olan 
araç ve gereçlerin alımları da sürdürül
müştür. Bu cümleden olarak, toplam 38 
milyar lirayı aşan ödenekle bölgede haber
leşme etkinliğini sağlayacak telsiz sistemi 
kurulmuştur. Tüfek ve mühimmat, zırhlı 
araç ve taktik aracının alımı yapılmıştır. 
Ayrıca, yeteri kadar el ve sabit telsiz satın 
alınarak, bölgede hassasiyet arz eden 6 ilin 
kırsal kesimlerinde hizmete sokulmuştur. 

Bölge Valiliği sorumluluk sahasında 
meydana gelen olayları, bölge asayiş ve 
güvenliğini ilgilendiren bilgi ve verileri de
polamak ve gerektiğinde süratle değerlen
dirmek maksadıyla, Bölge Valiliği merke
zinde geniş kapasiteli bir bilgisayar siste
mi kurulmuştur. Bölgede yürütülen terö
rizmle mücadele açısından önem ar/ eden 
bölük, karakol ve emniyet komiserliği hiz
met binaları inşaatları da hızla sürdürül
mektedir. Bu cümleden olarak, günümü
ze kadar toplam 101 inşaat başlatılmıştır. 
Bunlardan 61'i bitirilmiş, 40'ının inşaatı 
da halen sürdürülmektedir. 

Bölgenin arazi şartları itibariyle sarp 
ve dağlık olan kesimlerinde güvenlik kuv
vetlerinin hareket ve kontrolünü artırmak, 
olaylara anında müdahale etmek amacıy
la, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği emrin
deki helikopter filosunun takviyesine ge
rek duyulmuştur. Bu maksatla 1988 yılın
da 4 adet helikopterin alımı gerçekleşti-
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rilmiş ve Bölge Valiliğine tahsis edilmiş
tir. Helikopter Filosu Amirliği hizmet bi
naları ve hangarlarının halen projeleri ha
zırlanmaktadır. İnşaatın 1989 yılında hiz
mete sokulması planlanmıştır. 

Teröristlerin kırsal kesimdeki faaliyet
lerini gece şartlarında asgarî düzeye indir
mek, böylece geceleri girişebilecekleri kat
liamların önüne geçmek amacıyla termal 
kamera sistemli hava gözetleme aracının 
alım işlemleri de sürdürülmektedir. Hem 
güvenlik güçlerimize ve hem de bölgede 
yaşayan vatandaşlarımıza hizmet vermek 
üzere bir seyyar hastanenin hizmete sokul
ması düşünülmüştür. Ameliyat ünitesi, 
röntgen, laboratuvar ünitesi, dahiliye üni
tesi, kadın doğum ve çocuk ünitesi, yoğun 
bakım ünitesinden oluşacak bu seyyar has
tanenin en kısa zamanda faaliyete geçiri
leceği anlaşılmıştır. 

Olağanüstü Hal Bölge, Valiliği, 1988 
yılında normal görevlerine ek olarak, 
Irak'tan ülkemize sığınan kişilerle de meş
gul olmak mecburiyetinde kalmıştır. Ül
kemize sığınmak zorunda kalan bu insan
ların, kış şartlarından etkilenmeyecek tarz
da iskânlarına kadar geçen birçok safha
da Bölge Valiliğinin, aynı zamanda dün
yaya .karşı yüzümüzü ak çıkartan üstün 
gayretleri olmuştur. 

Bu çalışmalar, ilgili il valilikleri ve di
ğer kamu kuruluşlarının katkılarıyla Böl
ge Valiliğinin fiilî koordinatörlüğünde ger
çekleştirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, emniyet ve asa
yiş hizmetleriyle diğer mülkî hizmetlerde, 
İçişleri Bakanlığına bağlı olan Jandarma 
Genel Komutanlığı, ülke yüzölçümünün 
yüzde 92'sini kapsayan sorumluluk saha
sı içinde emniyet ve asayiş ile kamu düze
nini sağlamak, korumak ve kollamak; ka
çakçılığı men, takip ve tahkik etmek; ce
za infaz kurumlan ve tutukevlerinin dış 
korumalarını yapmak; suç işlenmesini ön

leyici tedbirleri almak; işlenmiş suçlarla il
gili olarak kanunlarda belirtilen işlemleri 
ve bunlara ilişkili adlî hizmetleri yerine ge
tirmekle yükümlüdür. 

Jandarmamız, Kara Kuvvetleri Ko
mutanlığına devredilinceye kadar aynı za
manda toplam 2 753 kilometre uzunlu
ğundaki kara sınırlarımızın Suriye, Irak 
ve İran'la olan 1 334 kilometrelik kısmını 
da korumakla görevlidir. 

Bu normal görevlerine ek olarak Jan
darmamız, Güneydoğu Anadolu Bölgemi
zin, daha ziyade kırsal kesiminde yoğun
laşan bölücü nitelikteki terör olaylarıyla da 
mücadele etmekle yükümlü kılınmıştır. 

Jandarma birlikleri, geleneksel disip
lin anlayışına bağlı kalarak, kendilerine 
tevdi edilen görevleri azim, kararlılık ve 
başarıyla sürdürmektedir. Jandarma bir
lik ve kuruluşları arasında mesaj alıp ve
rişini günün modern cihazlarıyla daha sü
ratli yapabilmek için PTT'den kiralanan 
teleks cihazlarıyla, Jandarma Genel Ko
mutanlığı Karargâhından başlayıp tugay, 
bölge, alay komutanlıklarını içine alan ve 
bazı taburlara kadar uzanan teleks haber
leşmesi tesis edilmiştir. Bugüne kadar jan
darma birlikleri için planlanan 130 adet 
teleks irtibatından 127 adedi açılmış, 3 
adet teleksin de 1989 yılı içerisinde açıl
ması planlanmıştır. 

PTT'den kiralanan uzun hat devre-
leriyle, Jandarma Genel Komutanlığından 
başlayıp tugay, bölge, alay ve ilçe jandar
ma birliklerine kadar uzanan bir telli irti
bat tesisi hedef alınmış ve bu irtibatın alay 
seviyesine kadar olan bölümünün tümü, 
ilçe jandarma birliklerine kadar olan bö
lümü ise kısmen tesis edilmiş, bunun da 
tamamlanması planlanmıştır. 

İl jandarma alay komutanlıklarına 
kurulan telsiz sistemi ile bu alaylar, en kü
çük jandarma birimleriyle telsiz irtibatı
na kavuşturulmuş, 1988 yılı içinde bütün 
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illerimizde telsiz sistemi kurularak, hedef 
yüzde 100 oranında gerçekleştirilmiştir. 

055 numaralı "Polis imdat" telefo
nu gibi, jandarma bölgesinde de 056 nu
maralı "Jandarma imdat telefonu" ihdas 
edilerek, tehlike anlarında vatandaşlarımı
zın jandarma kuvvederimize ulaşması ko
laylaştırılmıştır. 

Jandarma sınır birlikleri için temin 
edilen VVHF/FM alt bant telsiz sistemi, 
devriye seviyesine kadar ulaştırılmıştır. 

Çoğunluğu Olağanüstü Hal Bölge
sinde olmak üzere, muhtelif illerde toplam 
59 yeni jandarma karakolu faaliyete geçi
rilmiştir. 

Askere alman acemi erlerden okuma 
ve yazma bilmeyenlere, okuma - yazma 
öğretmek amacıyla jandarma eğitim bir
liklerinde kursların açılması usul haline 
getirilmiştir. Video - kitaplıklar kurularak, 
personelin eğitim ve öğretime ilgisi artı
rılmıştır. Ayrıca, Jandarma Okulunda ka
palı devre video sistemi gerçekleştirilmiş
tir. Jandarma'Genel Komutanlığı bünye
sinde, önceki yıllarda olduğu gibi, 1988 yı
lında da açılan 122 kursa toplam 563 su
bay, 1 228 astsubay, meslekî bilgilerini ar
tırmak maksadıyla iştirak etmişlerdir. 

Hudutlarımızda, eşkiyanın giriş ve 
çıkışını önlemek ve daha iyi hudut koru
ması sağlamak için, modern elektronik 
gözetleme ve ikaz sistemleri üzerinde bir 
seri inceleme ve araştırmalar yapılmış; 
1987 yılında bu projenin başlangıcı olarak 
4 adet portatif termal kameranın alımı 
gerçekleştirilmiştir. 1988 yılında da 8 adet 
portatif termal kameranın daha alımı iş
lemlerinin sürdürülmekte olduğu anlaşıl
mıştır. 

Jandarma Genel Komutanlığı birlik
lerinin hareket yeteneğini ve görev etkin
liğini artırmak maksadıyla, önceki yıllar
da olduğu gibi 1988 yılında da 259 adet 

muhtelif cins ve mikdarda motorlu araç 
tedarik edilmiştir. Ayrıca, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesindeki birliklerin ihtiyacı 
için 35 adet zırhlandırılmış taktik aracın 
satın alınması gerçekleştirilmiş olup, araç
ların 1989 yılı içerisinde teslim alınacağı 
anlaşılmıştır. 

Jandarma birliklerinin gece ve gün
düz görüş imkân ve kabiliyetini artırmak 
maksadıyla 1988 yılında 475 adet gece gö
rüş gözlüğü, 475 adet hedef noktalayıcı, 
15 adet çift tüplü gece görüş gözlüğü, 150 
adet portatif el projektörü, 1 000 adet el 
dürbünü ve 5 adet gece görüş el dürbünü 
tedarik edilmiştir. Ayrıca, 20 adet görüş 
el dürbününün tedarik işlemlerinin sür
dürüldüğü anlaşılmıştır. 

Jandarma teşkilatının 1984 Ağusto
sunda başlayan ve geçen günlerde 8 per
sonelinin şahadetiyle süregelen Güneydo
ğu olaylarında, jandarmanın yaptığı can
siperane görev ve elde edilen başarıları her 
türlü takdirin üzerindedir. Bu görevin bi
hakkın yerine getirilmesi için, teşkilatça, 
belli bütçe imkânlarına rağmen, günün ve 
vazifenin gerektirdiği modern araç, gereç 
ve teçhizatı temin çalışmaları, yukarıda sı
raladığım gibi, müşahede edilmiş, gelecek 
yıllarda da bu doğrultudaki planların tat
biki için gerekli desteği azamî ölçüde sağ
lamanın gerekliliğine canı gönülden ina
nıyoruz. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; jandarma teşkilatımızda evvelce mev
cut olan uzman jandarma kademesinin, 
1963 yılında lağvedilmiş olduğu malum
larıdır. Geçen zaman içinde yurdumuzda 
meydana gelen sosyoekonomik gelişmele
re paralel olarak, suç ve suçluların nitelik 
ve niceliğinde gelişmeler hâsıl olmuş, bu 
nedenle, asayiş hizmetlerinin tecrübesi ve 
uzmanlık özelliği olmayan, kısıtlı hizmet 
süresine tabi erbaş ve erlerce yeterince yü
rü tülemeyeceği ortaya çıkmıştır. Hizme
tin. müstakil karar verme yeteneğine 
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sahip, daha iyi eğitilmiş ve görevde uzun 
süre kalacak elemanlarla yürütülmesi zo
runlu hale gelmiştir. Beliren bu yeni ihti
yaçlar karşısında, içişleri Bakanlığınca ha
zırlanan kanun tasarısının bu sene Mayıs 
ayında kanunlaşması üzerine, uzman jan
darma yetiştirilmesine yönelik hazırlıkla
ra girişilmiş, Ankara'da 850 kişi kapasi-
telik Uzman Jandarma Okulu 19 Eylül ta
rihinde eğitime başlatılmıştır. Emirdağ'
da açılması kararlaştırılan ikinci okul da 
15 Mart 1989 tarihinde faaliyete geçirile
cektir. Böylece, uzman jandarma kayna
ğının yeniden ihdası ile Türk jandarma
sının personel yönünden daha büyük bir 
etkinlik içine gireceği umulmaktadır. 

Buna paralel olarak, jandarma per
sonelinin bellibaşlı suçlarda uzmanlaşması 
ve özel ihtisas branşlarına ayrılması bü
yük önem taşımaktadır. Mevcut Jandar
ma Okulunun, tüm bu ihtiyaçlara cevap 
yerecek kapasitede olmaması nedeniyle, 
yeni ve çağın gereklerine uygun, 2000'li 
yılların ihtiyacına cevap verecek bir okul 
projesinin geliştirildiği ve programa alın
dığı memnuniyetle müşahede edilmiştir. 

Her meslekte olduğu gibi, eğitim ve 
öğretimin yeterli seviyede olması, zabıta 
güçleri için de kaçınılmaz bir zarurettir. 
Bu nedenle, yeni jandarma okullar komu
tanlığı projesi de geleceğe dönük en önem
li adım olarak değerlendirilmektedir. 

Sınırlarımızdan kaçakçıların ve bölü
cü eşkiyanın giriş ve çıkışlarına mani ol
mak amacıyla yapımı karalaştırılan fizikî 
güvenlik sisteminin 16 kilometrelik kısmı 
tüm unsurlarıyla bitirilmiştir. Bundan ayrı 
olarak, Nusaybin'den itibaren, doğuda, 
192 kilometrelik sınır hattında, devriye yo
luyla sınır aydınlatması yapılmış, gözetle
me kuleleri dikilmiş, tel engellerin büyük 
bölümü tamamlanmıştır. Nusaybin'den 
batıya doğru 262 kilometrelik sınır hattın
da ham devriye yolu açılmış, devriye yo

lu, sınır aydınlatması ve engel tesis çalış
malarının sürdürülmekte olduğu anlaşıl
mıştır. 

Muhterem milletvekilleri, Emniyet 
teşkilatımız, kendi görev sahasında, huzur 
ve güvenin temini, vatandaşın tasarruf 
emniyeti ve mesken masuniyetini koru
mak, halkın ırz, can ve malını muhafaza 
ve ammenin istirahatini temin gibi vazge
çilmez görevlerle yükümlü kılınmıştır. Po
lisimiz bu görevlerle, kanunların yüklediği 
diğer görevleri yapabilmek, bunların üs
tesinden gelebilmek için, kendisine tanı
nan imkânlarla hizmetlerini en iyi şekil
de yerine getirme gayreti içindedir. Ülke
nin birlik ve bütünlüğü, anayasal düzene, 
Atatürk ilke ve inkılaplarına saygı, bu gö
revleri sürdürürken polisimizin izlediği 
vazgeçilmez unsurlardır. 

Emniyet teşkilatımızı da, Jandarma
da olduğu gibi, hükümet programlan, beş 
yıllık kalkınma planları ve yıllık program
larla belirlenen esaslar çerçevesinde iyileş
tirme, personel, silah, araç ve gereç açı
sından güçlendirme çalışmaları devam et
mektedir. Geçen dönem içinde bu çalış
malardan bazılarını aşağıda bilgilerinize 
arz ediyorum. 

Terör konusunda mücadelenin arz et
tiği önem nedeniyle, evvelce merkezde, 
yurt genelinde hizmet verecek şekilde ku
rulmuş bulunan Terörle Mücadele ve Ha
rekât Daire Başkanlığına ek olarak, yine 
merkezde bulunan İnterpol Şubesi, daira 
başkanlığına dönüştürülmüştür. 

"Teşkilat - Malzeme - Kadro" plan
laması ile bütün ilçelerimize emniyet teş
kilatı kuruluşu hedeflenmiş, bu amaçla, 
halen teşkilatı bulunmayan 144 ilçeden, 
durumları öncelik arz eden 56'sında teş
kilat kurulması için Bakanlık kuruluş ona
yı alınmış ve süratle teşkilatlanmaya gidil
mesi için valiliklere talimat verilmiştir. 
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Trafik işlemlerine ilişkin hizmetleri 
halkımızın ayağına götürmek için 110 il
çemizde trafik tescil ve denetleme büro
ları faaliyete geçirilmiştir. Bunlann 16' sı 
1988 yılında faaliyete geçmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Ertekin, konuş
ma sürenizin bitimine 5 dakika kalmıştır; 
onu size hatırlatmak istedim efendim, 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) -
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Bunu, hizmetleri halka yaklaştıran 
çok önemli bir davranış olarak görüyor ve 
sürdürülmesini bekliyoruz. 

Hükümetiemizin ilk kurulduğunda 
teşkilatta çalışan personel sayısı 79 329 
iken, şu anda bu sayı 112 537 kişiye ula
şarak, 33 208 kişilik net personel artışı 
sağlanmaştır. 190 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnameyle sağlanan yeni kadrolarla 
teşkilatta kadro tıkanıklığı giderilmiş, per
sonelin kadro dereceleri yükseltilmiştir. 

Artık polis memurluğuna bir süreden 
beri en az lise ve dengi okul mezunları 
alınmaktadır. Bunun emniyet teşkilatında 
her geçen gün belirli bir kalite yükselme
sine yol açtığını memnuniyetle öğrenmiş 
bulunuyoruz. Bugün emniyet teşkilatında 
emniyet hizmetleri sınıfı personelden 
3 942'si yüksekokul, 35 663'ü lise ve dengi 
okul, 44 494'ü ortaokul ve sadece 1 485'i 
ilkokul mezunudur. Bugün ortaokul me
zunlarının meslek içerisindeki sayısı top
lam sayının yüzde 51,9 oranına, ilkokul 
mezunlarının sayısı da yüzde 1,7 oranına 
düşmüştür. Sürdürülen yeni göreve alma 
sistemiyle, teşkilatta kalitenin her geçen 
gün daha da yükseleceği şüphesizdir. 

İçişleri Bakanlığını, görevinde yararlı 
hizmet veren personeli hemen takdir etti
ği gibi, kusurlu hareket edeni de tecziye 
etmekten çekinmeyen bir tutum içerisin
de gördük. Bu tutum içinde 1988 yılında 
337 personele takdirname verilmiş, 671 
personel de parayla ödüllendirilmiştir. 

Bunun yanında çeşidi tutum ve dav

ranışlardan dolayı 132 personel meslekten, 
13 personel devlet memurluğundan ihraç 
edilmiş, 61 personelin, aldıkları mahkûmi
yet kararları nedeniyle memuriyetleri so
na erdirilmiş, 474 personel soruşturmalar
da görevden uzaklaştırılmışlardır. 

Teşkilat mensuplarının çocuklarının 
yararlanabilmesi amacıyla, İstanbul ve 
Ankara'da evvelce hizmete sokulmuş bu
lunan 2 öğrenci yurduna ilaveten, 1988 yı
lında da yine İstanbul'da bir ve Bursa'da 
bir öğrenci yurdu faaliyete geçirilmiştir. 
Bunlara ek olarak Eskişehir ve İzmir Bor
nova polis okullarının bünyelerinde geçi
ci olarak yurtlar açılmış, halen bu yurt
lardan 713 öğrenci yararlanmaktadır. 

Emniyet teşkilatı hizmetlerinde sürat, 
verimlilik ve iyileştirmenin artırılması 
amacıyla planlı, programlı ve rasyonel bir 
eğitim sisteminin uygulanmakta olduğu 
gözlenmiştir. 

Teşkilata üst kademe amir yetiştiren 
polis akademisinin kapasitesi artırılmış, 
Gölbaşı' ndaki Polis Eğitim Merkezi, po
lis akademisinin ek ünitesi, haline dönüş
türülmüştür. 

Polis Akademisinin öğrenci kaynağını 
oluşturan polis kolejlerinin sayısı, en son 
Kayseri ve Adana'da açılan polis kolejle-
riyle 5'e çıkarılmıştır. 

Muhtelif branşlarda uzmanlaşmayı 
temin etmek, bilgilerini tazelemek ve yü
rürlüğe giren yeni mevzuatı öğrenmek 
maksadıyla, 1988 yılında toplam 21 239 
muhtelif kademedeki personel meslekî eği
timden geçirilerek hizmete sokulmuştur. 

Meslekî bilgi ve görgülerini artırmak 
için toplam 79 görevli bir yıl süreyle yurt 
dışına gönderilmiştir. 70 görevlinin, ya
bancı dil öğrenmek için yabancı dil eği
tim merkezlerine devamı sağlanmıştır. 

Evvelce inşaasma başlanan 78 hizmet 
binası ve 2 134 lojman tamamlanarak hiz
mete sokulmuştur. 
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Şehir içinde ve il merkezleriyle ilçe
ler arasında telsiz muhaberesini sağlayan 
FM telsiz sistemini takviye amacıyla 1 150 
el telsizi tedarik edilerek hizmete sokul
muştur. Ayrıca Güneydoğu Bölgesinde bu
lunan özel harekât timlerinin, kırsal alan
daki telsiz muhaberesini sağlamak için 800 
adet VHF/FM el telsizi, 22 adet HF/SSB 
sabit telsiz, 100 adet sırt telsizi, 30 adet oto 
telsizi satın alınarak hizmete sokulmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Ertckin, lütfen 
toparlayınız efendim. 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) -
Diyarbakır'da bir (FM) bölge polis rad
yosu faaliyete geçirilmiştir. Böylece polis 
radyolarının sayısı 3'e çıkarılmıştır. Bun
ların, polis-halk ilişkilerini geliştirmede, 
trafik ve asayiş konularında halkı aydın
latmalarında büyük etkileri olduğuna 
inanmaktayız. 

1988 yılında tamamlanan lojman sa
yısına yukarıda değinmiştim. Müsaadele
rinizle bu lojman konusuna daha geniş bi
çimde değinmek istiyorum. 1983 yılında 
polisimizin istifadesine sunulan lojman sa
yısı 3 676 iken, son 5 yıl içerisinde 15 758 
adet lojman hizmete sokularak, bu mev
cut 19 434'e yükseltilmiştir. Ayrıca, Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığı ile 4 750 adet loj
manın alımı protokole bağlanmıştır. 

1988 yılında, eski yıllardan devreden 
inşaatlarla birlikte 44 emniyet amirliği, 11 
trafik hizmet binası, 15 karakol, 8 diğer 
hizmet binası olmak üzere, toplam 78 hiz
met binası tamamlanarak hizmete açıl
mıştır. 

Uluslararası nitelik taşıyan, başta 
uyuşturucu madde kaçakçılığı, terörizm, 
kalpazanlık ve sahtekârlık olmak üzere, di
ğer tüm suçlarla, daha etkili bir şekilde 
mücadele etmek ve ülkemizde çeşitli tarih
lerde işledikleri değişik suçlardan dolayı 
arandıkları sırada, yurt dışına kaçan sa

nık ve hükümlülerin İnterpol'de üye ül
keler nezdinde araştırılarak, yakalanma
larını ve ülkemize iadelerini temin etmek 
amacıyla kurulmuş bulunan İnterpol Şu
be Müdürlüğü -yukarıda da değinildiği 
gibi- daire başkanlığı haline getirilmiştir. 
Böylece, ülkemizde suç işleyerek, yurt dı
şına kaçanlarla, yurt dışında suçlu duru
ma düşerek, ülkemize kaçanlann takiple
rinde daha büyük etkinlik sağlanmıştır. 

Mevcut kriminal polis laboratuvarla-
rı, alınan makine ve teçhizatla, daha ve
rimli çalışır hale getirilmiştir. Sağlık üni
teleri için sağlık malzemeleri, bakım ve 
onarım kademeleri için muhtelif cinste 
makine ve tezgâhlar, eğitim malzemeleri 
gibi, teşkilatın güçlenmesine yardımcı ola
cak araç - gereçler satın alınarak, hizme
te sokulmuştur. 

Sayın milletvekilleri, zaman zaman 
hepimize üzüntü veren, karayollanmızda-
ki trafik olaylarının asgariye indirilmesin
de, İçişleri Bakanlığını, sürekli bir gayret 
içinde gördük. Mesela, ilk defa 13 Ekim 
1983 tarihinde kabul edilen 2918 sayılı Ka
rayolları Trafik Kanunu, birisi 16 Ekim 
1984 tarihinde, diğerleri de 28 Mart 1985 
ve 3 Kasım 1988 tarihlerinde olmak üze
re, üç defa değişikliğe tabi tutulmuştur. 
Ayrıca, bu kanuna ilişkin yönetmelikler
de de, yeri geldikçe, değişikliklere gidilmiş
tir. Bunlar, Bakanlıkça, trafik meselesine 
çare arama çabalarının samimî ifadeleri
dir. Örneğin, son yapılan değişiklikle, tra
fik kurallarına uymada biraz daha kayıt
sız olan sürücüler için, caydırıcılık yönü 
ağır basan müeyyidelere öncelikle ağırlık 
verilmiştir. Bu cümleden olarak, trafik po
lisine, evvelce olduğu gibi, peşin para ce
zası tahsil etme yetkisi verilmiştir. 

Trafik para cezaları, günümüz şart
larına göre yeniden düzenlenmiştir. Özel
likle, seyir halinde iken hatalı sollama, aşı
rı hız, alkollü araç kullanma, kırmızı ışık 
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ihlali gibi kusurlu hareketleri yapanlar için 
daha ağır müeyyideler getirilmiştir. 

Sürücüler için ceza puanı uygulama
sına, hukuken başlama imkânları elde 
edilmiş've uygulamanın 1 Ocak 1989 ta
rihinden itibaren başlayacağı öğrenil
miştir. 

Getirilen bu hükümlerin, sürücüleri
mizi dikkate davet etmede etkili olacağı
na, böylece, kanun hâkimiyetinin karayol
ları üzerinde sağlanarak, vatandaşlarımı
zın can ve mal kayıplarının asgarî düzeye 
ineceğine inanmaktayız. 

Bunun dışında, trafik kuruluşlarının 
personel yönünden daha eğitilmiş eleman
larla takviyesi için, mevcut polis okulların
dan birisinin, sadece trafik branşına tah
sisi, yük ve yolcu taşımacılığını yapan oto
büs, kamyon ve çekici türü araçlarda ta-
kograf uygulamasına başlanması, trafik 
kuruluşlarının sürat yapabilen yeni araç
larla takviyesi, özellikle, E-5, E-23 ve E-24 
gibi transit trafiğe de açık olan karayolla-
rımızda... 

BAŞKAN — Sayın Ertekin... 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — 
Toparlıyorum efendim. 

BAŞKAN — Siz toparlamıyorsunuz 
efendim, lütfen... 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — 
Toparlıyorum efendim, bitiriyorum. 

Bu karayolları mı zda helikopterlerle 
havadan denetimine hız verilmesi, polis 
radyolarında sürücülere yönelik eğitici ve 
uyarıcı yayınlara ek olarak, Türkiye rad
yoları ve televizyonunda da trafik konulu 
yayınlara ağırlık verilmesi, otobüslere si
vil kıyafetli denetim elemanları bindirile
rek yapılan denetimlerin yaygınlaştırılma
sı, aslında genelde, fakat mevsimlik trafik 
hareketliliğine bağlı olarak da, özelliği 
olan bazı anayollarda trafik kontrollerine 

2 

daha da ağırlık verilmesi gibi önleyici ted
birlerin, İçişleri Bakanlığınca sürekli bi
çimde uygulanmış ve uygulanmakta olma
sı, dikkatimizden kaçmamıştır. Dileğimiz, 
bunların, trafik kazalarını asgariye indir
mede müspet sonuçlar vermesidir. 

Değerli milletvekilleri, kıyılarımızın 
korunması yanında... 

BAŞKAN — Sayın Ertekin toparla
yınız efendim. 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — 
Toparlıyorum efendim... 

BAŞKAN — Yok efendim, böyle to
parlama olmaz!.. Sözünüzü keserim efen
dim. Lütfen... Size gösterdiğim müsama
hayı, bütün arkadaşlarıma göstermek du
rumundayım. Bakın, sizin geçirdiğiniz 
müddeti, hepsine ilave edeceğim. Olur 
mu? 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — 
İki cümleyle toparlıyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Lüt
fen cümleyi tamamlayın... Lütfen cümle
yi tamamlayın... 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — 
Kıyılarımızın korunması yanında, ülke
miz yüzölçümünün takriben 1/6'sına te
kabül eden 150 bin metrekarelik karasu
larımızda, denizyoluyla yapılan her türlü 
kaçakçılığın men ve takibinden de sorum
lu olan Sahil Güvenlik Komutanlığı, bu 
ana görevleriyle birlikte, sualtı eserlerimi
zin, deniz ürünlerimizin korunmasına, de
nizde arama ve kurtarmaya, denizin kir
lenmesine ve sahillerde yasak kum çıka
rılmasına engel olma gibi görevleri de, ka
nun sınırları içerisinde yerine getirmekle 
yükümlü bir güvenlik kuruluşumuzdur. 

Komutanlık, kuruluşundan bu yana ge
çen kısa süre içerisinde, sahillerimizde ve ka
rasularımızda caydırıcı gücünü kanıtlamayı 
başaran bir kanun kuvveti haline gelmiştir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
buraya kadar, içişleri Bakanlığı ve bağlı 
kuruluşlarının bütçe tasarıları vesilesiyle 
görüş ve düşüncelerimizi açıklamaya gay
ret ettik. 

Özetlemek gerekirse : içişleri Bakan
lığını, güvenlik sorunlarının üstesinden 
gelinmesi yönünde yoğun ve istikrarlı bir 
gayret içinde görmek bizleri mutlu kıl
mıştır. 

Bu çalışmaların bundan böyle de sür
dürülmesini ve içişleri Bakanlığı ile bağlı 
kuruluşların bütçelerinin, memleketimize, 
milletimize, Hükümetimize hayırlı olma
sını Cenabı Allah'tan diler, hepinize say
gılar sunarım. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Ertekin. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Hasan Fehmi Güneş; buyu
run efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA HASAN 
FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; İçişleri Bakan
lığı, devlet yapımız içinde önem ve önce
liği olan bir bakanlıktır, içişleri Bakanlı
ğının görevleri, toplumsal yaşamımızın 
bütün alanlarını ilgilendiren, toplumsal 
ilişkiler dokumuzu yönlendiren, biçimlen
diren, etkileyen görevlerdir. Bu nedenle, 
biz, İçişleri Bakanlığına ayrı bir önemle 
yaklaşmak istiyoruz. 

Sayın milletvekileri, İçişleri Bakanlı
ğının görevlerini, yasa, "Kamu düzenini 
korumak, anayasal hak ve özgürlükleri ko
rumak ve kullanılmasını sağlamak suç iş
lenmesini önlemek" gibi ifadelerle tarif et
mektedir. 

Aslında, bu görevler; demokratik, 
sosyal, hukuk devletinde; demokratikleş
menin, sivilleşmenin, özgürleşmenin çer
çevesini de çizmektedir. 

Şunu söylemek istiyorum : Bu görev
ler, özüne uygun biçimde yerine getirile
bilirse, bu görevler, kâğıttan yaşama ge-
çirilebilirse; kişiler özgürleşir, hak elde et
me özgürlükleri ve hakları kullanma giri
şimleri desteklenir; toplumsal barışı kur
mak, korumak, sürdürmek mümkün olur; 
demokrasi somutlaşır, demokrasi kalıcıla-
şır, demokrasi pratikte işler hale gelebilir. 

Öyle ise, içişleri Bakanlığının ödev
leri, aynı zamanda, toplum olarak karar 
verdiğimiz, niyet ettiğimiz demokrasinin 
kurulabilip, kurulamamasıyla da ilgilidir. 
Öyle ise, demokrasinin bütün sorunları
nı, toplumsal yaşantımızın bütün sorun
larını bu bakanlık bütçesinin görüşülme
si içinde tartışabiliriz. 

Öyle sanıyorum ki, Bakanlığın büt
çesi görüşülürken, çağdaş yaklaşımlar ve 
yeni öneriler getirecek gayretlere girmek, 
birtakım rakamlar üzerine takılıp kalmak
tan daha yararlı olabilir. 

Değerli milletvekilleri, yasalarımızın 
özü ve içişleri Bakanlığına verilen görev
lerin ana doğrultusu, özgür, örgütlü, ba
rışık bir toplum yaratmak idealinden esin
lenmektedir. 

Demokrasi ana hedefimizdir. Devle
te ve devleti somutlaştıran İçişleri Bakan
lığı örgütüne, bu konularda, yasalar aktif 
sorumluluk vermiştir, aktif sorumluluk 
yüklemiştir ve "Hak ve özgürlüklerin ki
şiler tarafından kullanılması için, kolay
laştırıcı, özendirici, uygun koşullar yara
tıcı ve koruyucu önlemler geliştirmeli
siniz" demiştir. 

Anayasamız, devletimizi "Demokra
tik, sosyal hukuk devleti" diye tarif etmiş
tir. Sosyal devlette, güçsüzü ezilmekten ko
rumak, emekçinin ulusal gelirden uygun 
pay almasını sağlamak, hak arama, hak 
elde etme, yönetime katılma ve yönetim
de etkili olmak için uygun koşullan hazır-
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lamak ve teşvik etmek devletin görevlerin
dendir. Sosyal devlet, kişiyi, bu konular
da hem koruyacaktır, hem girişimlerini 
kolaylaştıracaktır. Böylece, toplumsal den
ge kurulacaktır, sağlıklı toplum kurulacak
tır ve kamu düzeni kurulacaktır. 

Değerli milletvekilleri, içişleri Bakan
lığına görev olarak verilen kamu düzeni 
kavramı, çağımızda boyut kazanmıştır... 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Sa
yın Başkan, ayakta konuşanlara müdahale 
etsenize... 

BAŞKAN — Sayın Güneş, bir daki
ka efendim... 

Ayakta olan arkadaşlarımız lütfen 
otursunlar. Sesler buraya kadar geldiği 
için, hatibin konuşmasını etkileyebiliyor. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan biz uyarmadan siz niye 
uyarmıyorsumız; siz uyarınız... 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, görevi
mizi yapıyoruz efendim, lütfen... 

Buyurun Sayın Güneş. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devam
la) — Kamu düzeni kavramı, günümüz
de içerik değiştirmiş ve geliştirmiştir. Kla
sik polis devletinin geleneksel kamu dü
zeni kavramı, artık yerini çağdaş devletin 
kamu düzeni kavramına bırakmıştır. Kla
sik ve geleneksel -bizde de hâlâ geçerli ol
duğunu gördüğümüz- kamu düzeni kav
ramında, zabıta olayları,asayiş durumu, 
ceraim raporları gibi, sadece pür güven
lik açısından kamu düzeninin ölçümlen-
mesi yapılmaktadır ve güvenliğe indirgen
miş bir kamu düzeni anlayışı hâkimdir. 
Burada devlet, genellikle kuşkulu, yasak
çı, tek boyutlu tos otoriterdir. Oysa, bugün 
kamu düzeni kavramının ulaştığı boyut 
Anayasadaki tüm hak ve özgürlüklerin ba
rış içinde kullanılması olanaklarının yük
sekliği ile ölçülmektedir, örgütlenme ora

nı ile ölçülmektedir ve toplumların örgüt
lülük oranı ile ölçülmektedir. Bu, çağdaş 
devletin kamu düzeni kavramının içeriği
dir ve ana özelliği ise özgürlükçü ol
masıdır. 

Değerli milletvekilleri, bu görev İçiş
leri Bakanlığına verilmiştir. Yasalar, İçiş
leri Bakanlığına demiştir ki, "Örgütlü si
vil toplumun oluşmasını sağlayacak ikli
mi, koşullan yaratmalısın." Çünkü, de
mokrasinin güvencesi, demokrasinin ka
lıcı ve sürekli olabilmesi, ancak onu tes
lim edebileceğimiz örgütlü bir halk gücü
nün bulunmasına bağlıdır. Toplumun ör
gütlü gücü, ancak demokrasiyi kalıcı kı
labilir, ebedî kılabilir, dokunulmaz kılabi
lir. Demokrasiyi emanet edebileceğimiz 
başka bir güç yaratmak ve beklemek, de
mokrasiye inanmamaktır. Öyleyse, örgü
tümüzü olabildiğince yasal örgütlemeli; 
örgütlemeyle sivilleşme ve bilinçlenme be
raber geleceği için, güçlenen bu bilinçlen
me, güçlenen bu halk örgütlülüğüne de
mokrasimiz teslim edilmelidir. Bu görev, 
bu ağır görev, bu ciddî görev, bu gerçek
ten demokrasimiz açısından güvence sağ
layacak görev de içişleri Bakanlığının gö
revleri arasındadır. 

Değerli arkadaşlarım, kitle inisiyatif 
ve yaratıcılığına inanıyorsak, kitlenin ini
siyatif ve yaratıcılığını en verimli düzeye 
yükseltmenin tek yolu, bütün çağdaş top
lumlarda uygulanan tek yolu onu örgüt
lemektir, onu sağlıklı ve alabildiğine öz
gürlükçü örgütlemektir. Burada, örgütle
me, örgütlenme özgürlüğünün önemi or
taya çıkmaktadır. Örgütlenme, gerçekten, 
bilinçlenme demektir, güçlenme demektir, 
sorumluluk alma demektir. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde he
nüz örgütlenme özgürlüğünün öneminin 
bu derece anlaşılabildiğini söylemekte 
güçlük çekiyoruz. Genç örgütlenebilmeli-
dir, işçi örgütlenebilmelidir, tüm çalışanlar 
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örgütlenebilmelidir, tüketiciler örgütlene-
bilmelidir; yasal sınırlar içinde örgütlene
bilmelidir, yasal sınırları zorlamadan ör
gütlenebilmelidir. Yaşadık ve gördük ki, 
örgütlenmeyi kısıtlamak, örgütlemeyi ya
saklamak, örgütlemeye sınırlar getirmek, 
yasal örgütlemeye sınırlar getirmek, yasa
dışı örgütlenme heveslerini gündeme ge
tirmektedir. Yasadışı örgütlenme hevesle
rini kırmanın, önünü kesmenin yolu, ya
sal örgütlenmeleri sağlamak ve ona yeterli 
boyut sağlamaktır. (SHP sıralarından al
kışlar) 

Değerli milletvekilleri, içişleri Bakan
lığına verilen ödevlerin bir başka amacı, 
bir başka hedefi, toplumsal barışı sağla
maktır; çünkü, suç işlenmesini önlemek 
göreviyle kamu düzenini kurmak ve ko
rumak görevi birlikte yorumlandığında, 
bu, apaçtk toplumsal barış özleminin ifa
desidir. Yasalar, toplumumuzun barış için
de yaşamasını, banş içinde gelişmesini is
temekte ve bu ödevi de içişleri Bakanlığı
na vermektedir. Gerçekte de demokrasi ve 
toplumsal barış, birbirini içeren, birbiri
ni tamamlayan iki kavramdır. İnsanoğlu
nun toplumsal mutluluğu yakalamak için 
yürüdüğü yolda, ulaşabildiği en yüce duy
gulardan birisi, kuşkusuz barış duy
gusudur. 

Değerli milletvekilleri, bugün bütün 
dünyada hâkim olan bir yumuşama esin
tisi, yumuşama önerileri görmekteyiz. Bü
tün dünyaya yaygınlaşan bu yumuşama
nın, bizim iç sorunlarımızda, toplumsal 
sorunlarımızda da egemen olmasını sağ
lamak için hepimiz, elimizden geleni yap
malıyız. Şunu söylemek istiyorum : Barış 
önündeki, iç barış önündeki, toplumsal 
barış önündeki bütün engelleri elbirliğiy
le kaldırmalıyız. Bu, kuşkusuz içişleri Ba
kanlığına belki pratiği verilmiş bir görev
dir; ama, bu toplumda barışı özleyen her
kesin pay alacağı bir görevdir de. 

Toplumsal barış için sunmak istedi
ğim ilk öneri, af önerisidir. Toplumumuz, 
ciddî, boyutlu sarsıntılardan geçmiştir; ya
ralar kanamaktadır. Onarıma muhtaç tah
ribatlara uğradık. Toplumsal barışa ulaş
mak için bunlar birer engeldir. Af olayı
na, doktrinde çok karşı, olanlar bile, an
cak olağanüstü dönemlerden sonra top
lumsal barışı sağlamak için, bir onarım 
aracı olarak, affı kabul etmektedirler. Biz 
bu noktadayız değerli milletvekilleri. Top
lumsal onarım aracı olarak iyi düşünül
müş bir af, toplumsal barışımızı sağlaya
cak araçlardan, önemli araçlardan biri 
olacaktır; bunu, elbirliğiyle, hep beraber 
düşünmenin zamanıdır. 

içişleri Bakanlığını da ilgilendirdiği 
için, bu konuda bir noktaya daha değin
mek istiyorum. Geçtiğimiz dönemlerde, 
yargısız, sorgusuz, 1402 sayılı Yasayla, 
2559 sayılı Yasayla (Resen Emeklilik Ya
sasıyla) görevleri dışına çıkarılmış çok de
ğerli kamu görevlileri vardır. Bu insanla
rımızın uğradıkları haksızlıkların gideril
mesi zamanının geldiğini, özellikle mülkî 
idare amirlerine ve tabiî başka kamu gö
revlilerine de hatırlatmak isterim. Onla
ra uygulanacak formülü, "Af" diye ifade 
etmek, onlara haksızlık olur; o formülün 
adı, "Haklarının, itibarlarının, onurları
nın iadesi" diye ifade edilebilir. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

Toplumsal barış konusunu kapama
dan, barışa en çok gereksinme duyulan bir 
bölgeyi de dile getirmek istiyorum; olağa
nüstü hal bölgesini... 

Değerli milletvekilleri, o konudaki 
görüşlerimizi, başka zeminlerde ve başka 
konular tartışılırken sık sik tekrarladık; 
bugün söylemek istediklerim şunlardır : 

Biliyoruz ki, olağanüstü hal bölgesin
de henüz sorun duyarlılığını sürdürmek
tedir. Bölgede koşullar hafiflememiştir. Gi-
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derek maalesef kullanılan, yanlış olarak 
kullanılan 12 Eylül öncesine dönme özle
mi, o bölge halkında gündeme gelmeye 
başlamaktadır. Aslında, 12 Eylül'ü her ve
sileyle kullanmamalıyız; korkarım ki, bo
yutunu küçültüyoruz, basite indirgiyoruz, 
ana sorunu göremeyecek noktalara düşe
ceğiz; ama o bölgede halk, 12 Eylül önce
si dönemi arar, özler hale gelmek üzeredir. 

Değerli milletvekilleri, şunu söylemek 
istiyorum : O bölgede, daha uzun süre ba
şarısızlık devam edemez. O bölgede, za
man yitirmeden, devlet kadirse, muktedir-
se, hemen soruna bir çözüm bulunmalıdır. 

Bunun birinci sebebi şu : Bölge hal
kı, kendisini muhtemel suçlu olarak gören 
bir uygulamaya tahammül edemez nokta
lara gelmektedir. Bölge halkı, daha özgür 
yaşamak istemektedir, başka bölgelerin in
sanları gibi yaşamak istemektedir, gece so
kağa çıkmak istemektedir, gece de çama
şır sermek istemektedir, el feneri kullana
bilmek istemektedir, ıslık çalmak istemek
tedir, Bunların yasaklandığı bölgede, bu 
durum uzun süre devam edemez. Kamu 
görevlisi güvenlik timine de ikramda bu-" 
lunmak istemektedir, diğer konuklarını da 
misafir etmek istemektedir. O bölgenin 
halkı, bunları istemekte haklıdır. Öyley
se, bu koşullar, zaman yitirilmeden ger
çekleştirilmelidir ve o bölgedeki hayat, 
normal düzene gelmelidir; o insanlar, 
yurtlarını, tarlalarını terk etmemeli, iste
dikleri saatte komlanna, ahırlarına gide
bilmelidirler. 

Değerli arkadaşlarım, derhal önlen
mesi için bir başka sebep-şudur : Bu so
runlar, uzun süre çözümsüz kalamaz. Çö
zümsüzlük ve çaresizlik inancı yaygınla
şırsa, yalnız, gelmez, beraberinde daha 
sert önlemler ve öneriler getirir; "Bununla 
çözemiyoruz, öyleyse daha sert şu önlemi 
getirelim" diye karşınıza çıkarlar, *'Sıkı
yönetim ilan edelim" derler. Ona bir baş

larsanız, o bölgede kalmaz, yaygınlaşır, 
tüm ülkeye yaygınlaşır, sonra tebliğler, sor
gulamalar; filmi başa sarmak istemiyor
sak gecikmemeliyiz. Bölgede acil çözüm 
beklememizin bir başka sebebi şudur : O 
bölgede zorla, terörle, şiddetle dayatılan 
taleplerin devlet tarafından kabul edileme
yeceği kamtlanmalıdır. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

M. ALİ EREN (İstanbul) — Beyler, 
kuliste oturun, konuşun. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 
Köy kahvesine çevirdiniz. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) - r 
Başkan, lütfen uyaralım. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 

Değerli arkadaşlarım, lütfen, konuş
mayı Genel Kurul salonunda değil, eğer 
gerekiyorsa dışarıda yapabilirsiniz. 
Lütfen... 

Buyurun efendim. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devam
la) — Değerli arkadaşlarım, bazı arkadaş
larım için, dinlemeye değecek çok önemli 
şeyler söylediğim kanısında değilim; ama 
sadece benim burada konuşma özgürlü
ğüme saygı gösterilirse çok sevinirim, bu
rada bari onu kullanmalıyım. (SHP sıra
larından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, o bölgedeki so
runların bir an önce çözülmesini önerme
mizin bir diğer sebebi, bir diğer nedeni 
şudur : 

Böylece, Türk ulusundan, Türk Mil
letinden terörle, şiddetle, zorla, silahla hiç
bir ödün alınamayacağı kanıtlanmış olma
lıdır. (SHP sıralarından alkışlar) Kanıtlan
mış olmalıdır ki, demokrasimize toplum
sal yaşantımıza yönelecek hevesler, caydı-
rılabilsin, söndûrülebilsin. Bu, sadece o 
bölgeyi değil, tüm demokrasimizi ve top
lumsal yaşantımızı ilgilendirmektedir. 
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Değerli milletvekilleri, İçişleri Bakan
lığında bizim genel olarak sunmak istedi
ğimiz yenileşme, çağdaşlaşma önerisidir. 
Biz içişleri Bakanlığında bazı erozyonlar 
olduğu, aşınmalar olduğu görüşündeyiz. 
Örneğin, mülkî idare amirliklerinde 
önemli bir yetki kaybı gözlenmektedir. 
Biz, mülkî idare amirlerinin, etkin, yetkin 
ve saygın konumunun mutlaka korunma
sından yanayız. Ayrıca, polis örgütünde 
bazı yenileşmelere gitmenin zamanı geç
mektedir. 

Cumhuriyetin ilk yıllarındaki polis 
devleti anlayışına göre kurulmuş örgütün, 
ana iskeletini ve ana görüşünü bugünkü 
değişen dünyada devam ettiremeyiz. Po
lis çağdaşlaştırılmalıdır. Bu, daha çok po
lis, daha çok silah, daha çok araç, daha 
çok yetki demek değildir; daha çağdaş eği
tim demektir; çağdaş polis demektir, çağ
daş polis örgütü demektir, çağdaş polis an
layışı demektir; gücünü silahından, yetki
sinden değil, bilgisinden, saygınlığından 
alan polis demektir. (SHP sıralarından al
kışlar) 

Bu konuda sekiz yılın biraz boşa ge
çirildiğini söylemek istiyorum. Sekiz yıl 
içinde polisimiz maalesef askerleştirildi. 
Halbuki polis asker olmamalı; polis, po
lis olmalı. Sanıyorum ki o dönemin başın
da, askerî yönetim döneminin hemen ba
şında polise tek şey verildi, pantolonunun 
kenarına bir şerit takıldı. 

Değerli arkadaşlarım, 12 Eylül döne
minden sonraki olağanüstü uygulamalar
da, bazı olumsuzlukların günahı da polis 
örgütüne fatura edildi. Bu haksızlıktır; 
ama gerçektir. Türk polisinin yetenekle
rine, vatanseverliğine, fedakârlığına biz 
inanıyoruz; ama haksız bir faturayla, it
hamla Türk polisi ve Türk toplumu ara
sındaki güven, hiç inkâr etmeyelim ki, cid
dî sarsıntı geçirmiştir. Polis örgütümüzle 
toplumumuz arasındaki güveni yeniden 

kurmak zorundayız, yeniden oluşturmak 
zorundayız; bu nedenle de polis asıl gö
revlerine dönen, sorgulama yapmayan, 
sorgulamayı esas sahibi olan savcılara bı
rakan, çağdaş, yeniden örgütlü, yüksek is
tihbarat gücü olan önleyici bir kuvvet, iç 
güvenlik kuvveti olarak görev yapacak bi
çimde donatılmalıdır. 

Sözlerimin sonunda jandarmayla il
gili bazı önerilerde bulunmak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, jandarma, kır
sal alanda görev yapan bir güvenlik örgü
tümüz; ama kabul edelim ki geçtiğimiz 
dönemde, idare amirleri memur düzeyi
ne gelirken, polis askerleştirilirken, jandar
ma daha çok askerleştirildi. Yani jandar
ma, bir anlamda, sivil otoriteye karşı 
özerklik kazandı. Şimdi jandarmada sicil 
konusu, kaymakam, vali gibi mülkî idare 
amirlerinin elinde değildir; ona emir ver
me, onu göreve koşma yetkisini haiz olan 
ve de Devleti temsil etme yetkisini haiz 
olan vali, sicil verme yetkisini haiz değil
dir. Bunu anlamak mümkün değildir, bu 
doğru da değildir. Atama konusunda si
vil otoritenin yetkileri son yönetmelikte 
daraltılmıştır, azaltılmıştır; görev konu
sunda da daraltılmıştır. 

Sivil otoriteyi reddeden; ama sivil 
otoriteye bağlı bir güvenlik gücü olmaz. 
Ya sivil otoritenin emrinde olur, ya dışın
da olur. İkisi de olabilir; ama ikisinin ara
sı, o olmaz. Özerkleşme, bağımsızlaşma, 
askerleşme yolunda bir jandarma, kendi
sine verilen görevleri yeterince yerine ge
tiremez. Ne yapmak lazım? Önerimiz şu
dur : Kırsal alanda sivil, profesyonel yeni 
bir güvenlik örgütü kurmalıyız : Sivil, 
profesyonel; polis gibi. Kırsal polis diye
biliriz, başka bir şey de diyebiliriz. Özel
liği sivil olması, profesyonel olması, mes
lek olarak bu işi yapması ve sivil otoriteye 
tam bağlı olması; Emniyet Genel Müdür
lüğü gibi; belki Emniyet Genel Müdürlü-
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ğü bünyesinde olacak bir örgüt. Bu düzen
leme, kırsal alandaki güvenlik konusunu, 
sivil otoritenin sorumluluğuna ve yetkisi
ne tam olarak sokacaktır. Hedef bu olma
lıdır, buna gitmeliyiz. Jandarma uygula
ması yapan Batılı ülkeler, buna ya da ben
zer uygulamaya çoktan gittiler. Bizim de 
gidiş yolumuz budur. 

Sayın içişleri Bakanlığının uygula
makta olduğu, uzman çavuşların kadro
da tutulması yoluyla bir yenileşme olayı, 
bizim modelimize uymamaktadır. Çünkü 
biz, ana özelliği sivil olan bir örgüt öneri
yoruz ve sivil -otoriteye bağlı olan bir ör
güt öneriyoruz. Böylece güvenlik güçleri
nin birliği, vahdeti de sağlanmış olacaktır. 

Bu noktada bir konuyu da açıklama
mız gerekir : Henüz çok net, çok açık gö
rülmemekle birlikte, basındaki tartışma
lardan anladığımız kadarıyla, teritoryal 
sistemi oluşturulduğunda, bu sistemin 
jandarmaya bağlanacağı söylenmektedir. 
Tasarıda var mıdır, yok mudur, onu check 
etme imkânımız olmamıştır. Eğer doğru
su buysa, eğer böyleyse bizim modelimi
ze uymamaktadır. Çünkü, biz, kırsal po
lis modelimizle sivil bir örgüt öneriyoruz. 
Orada, ulusal güvenliği ilgilendiren bir 
ünitenin bulunması, onun bağlanması 
mümkün değildir. 

Kaldı ki, bugünkü sistemde de yeri
ne çok oturduğu tartışılabilir; çünkü, biri 
iç güvenlik örgütüdür, diğeri ulusal savun
maya yönelik bir birimdir, böyle bir fonk
siyonu yerine getirecektir. Onu bile düşün
mek lazım. 

Bu, teritoryal savunma sistemiyle il
gili şematik bir eleştiridir. Tasarıyı tam gö
remediğimiz için, çok insanın aklına ge
len, Özel Harp Dairesi çağrışımları, 
kontrgerilla benzetmesi, çağrışımları, net 
bir öneri önümüzde olmadığı için, kuşku
suz dile getirilmemektedir. 

Beni dinlediğiniz için çok teşekkür 

eder, saygılar sunarım. (SHP ve ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Güneş. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Erdal Kalkan; buyurun efen
dim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA ERDAL 
KALKAN (Edirne) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; Yüce Meclisi saygıy
la selamlıyorum. 

Sayın Güneş'in, içişleri Bakanlığı 
hakkındaki güzel ve içerikli konuşmasın
dan sonra, ben de kısaca, hukuk devleti 
kavramından söz edeceğim. 

1982 Anayasasında siyasal rejimimiz, 
demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti 
olarak belirtilmiştir; ancak, bu anayasal 
belirleme, siyasal sistemimizi, demokratik 
hukuk devleti olarak kabul etmemize yet
memektedir. Önemli olan, iktidarların dü
zenleme ve icraatlarıdır. Nitekim, bu be
lirlemeye karşın, Avrupa, ülkemizdeki si
yasal rejim konusunda çeşitli iddialar ile
ri sürebilmektedir. Bizce de 5 yıllık icra
at, çağdaşlık ve demokratiklik açısından 
olumsuzdur. Çünkü, iktidarı eline geçirip 
kullanmakta olan ANAP'm, sivilleşme ve 
demokratikleşme konusunda herhangi bir 
niyet ve girişimi söz konusu değildir, ak
sine, ANAP İktidarının 5 yıllık tutum ve 
davranışları, mevcut yasal çatının olduğu 
gibi sürdürülmesi, hatta bunlara 1982 
Anayasasının da gerisinde ve antidemok
ratik düzenleme ve uygulamaların eklen
mesi doğrultusundadır, gerçekleştirilme
si yönündedir. 

İktidarın bu icraat ve düzenlemeleri 
nedeniyle, ülkemizde hukuk devletinin 
varlığı halen tartışma konusudur. 

Değerli milletvekilleri, en genel an
lamıyla hukuk devleti nedir, insanoğlu hu-

— 305 — 



T.B.M.M. B : 48 

kuk devletine nasıl gelebildi, hukuk dev
letini nasıl koruyup geliştirebildi? İnsan
lık, binlerce yıl, tarihi boyunca, hakları 
uğruna savaştı. Adım âdım, kölecilerin, 
despotların, derebeylerin, imparatorların, 
tekelci sermayenin emek üzerindeki koşul
suz ve kuralsız diktatörlüğü kabul edilen 
faşist devletin baskılarını kırarak, hukuk 
Bevleti anlayışına erişti ve bugün dünya
mızdaki ırk ayırımına, gelir dağılımında
ki adaletsizliğe, açlığa, soğuk savaşa ve sos
yal haklardaki dengesizliğe rağmen, hu
kuk devleti anlayışı gelişti, kökleşti, boy 
attı. 

Buna karşın, despotların, diktatörle
rin ve cuntaların birer birer sonu geliyor. 
Bunun en son ve en çarpıcı örneğini Pa
kistan yaşadı. Ziya-ül Hak'la yaşadı; şimdi 
de Benazir Butto örneğini yaştyor. 

Değerli milletvekilleri, 1982 Anaya
sası, hukuk devletini, kavram olarak be
nimsemiştir. 21 inci Yüzyıla giren Türki
ye'de, aksi anlayışı benimsemek pek de ko
lay değildi zaten. Çünkü, hukuk kavra
mında haklılık vardır. Haklılık, hukukun 
özünden ayrılamaz. Eğer hukuk varsa, 
hak vardır. Bunun içindir ki, eğer yasalar 
haksız iseler, hukuk, haksız yasalara da 
karşıdır. 

Hukuk devletinde, yönetenler, önce
likle hukuka bağlı olmak zorundadırlar. 
Hukuk devletinde, yönetilenler, hukukun 
güvenliğini sağlayan çağdaş devlet düze
ni içerisinde yaşarlar. Hukuk devletinde, 
devletin bütün organ ve kurumları, cum
hurbaşkanı, başbakanı, bakanları, parla
mentosu, polis ve jandarması icraatların
da anayasaya, yasalara, hukukun üstün
lüğü kurallarına uymakla yükümlüdürler. 
Aksi düşünce tarzı ve icraat, bizi polis dev
leti anlayışına götürür. 

Değerli milletvekilleri, bu kısa tanım
lamadan sonra dönüp ülkemize bir baka
lım, içişleri Bakanlığının bugüne kadarki 
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icraatlarını hatırlayıp, daha sonra da ön
yargısız bir karara varalım. Türkiye Cum
huriyeti devleti, Batıdaki anlamıyla ger
çek bir hukuk devleti midir, yoksa polis 
devleti midir, veya bir başka devlet yapı
sına mı sahiptir? 

Vaktinizi almadan ve detaya girme
den, başlıklarla, bazı uygulamaları kısa
ca gündeme getirmek istiyorum. Amacım, 
salt eleştiri değildir. Bazı olayların hatır
lanmasında, kıyas yapma açısından yararlı 
olabileceği kanaatindeyim. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Bakan, 
Türkiye insanının kaygıdan ve kuşkudan 
uzak yaşarnası en doğal hakkıdır. İnsan
lık, savaş, nükleer tehlike, işsizlik ve açlık 
ve gelecek korkusunu yok etmeye çalışır
ken, sakıncalı ilan edilen 300 bini aşkın 
yurttaşımızı fişlemeye, bu nedenle açlığa, 
işsizliğe mahkûm etmeye devletin ne hakkı 
vardır? 

Okuduğu gazetesi, üye olduğu der
neği, sendikası, akrabası, arkadaşı yüzün
den insanlarımız daha ne kadar zaman sa
kıncalı sayılacaktır? 

Ayrıca, bu fişleme, devlet güvenlik 
güçleri tarafından sadece sol tandanslı 
yurttaşlara uygulanmakta olup; ırkçı ide
olojiyi benimseyenlere, laik devleti yok 
edip teokratik devlet düzeni kurmaya ça
lışanlara hiçbir zaman uygulanma
maktadır. 

İşkence, imzaladığımız uluslararası, 
sözleşmeye rağmen gerilememiştir; çünkü, 
insanlığın en büyük ayıbı olan işkence, ar
tık kurumlaşmıştır; bir sorgulama yönte
mi, bir baskı aracı haline getirilmiştir. Bu 
konuda Sayın Bakan ne gibi önlemler al
mıştır? Niçin hükümet, kararlı olarak iş
kence ve işkenceciler üzeı;ine gitme 
mektedir? 

Pasaport Yasasının 22 nci maddesi, 
polise geniş yetkiler verdiği için, binlerce 

ı̂ l seyahat özgürlüğünden yoksun bıra-
kpıraktadır, keylî olarak yoksun bırakıl
makladır 
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Bu ülkenin en saygın yazarları, en 
saygın sanatçıları, en saygın bilim adam
larının seyahat özgürlükleri yıllarca kısıt
lanmamış mıdır? 

İstanbul Barosu eski Başkanı mer
hum Orhan Apaydın, uluslararası üne sa
hip sanatçımız merhum Ruhi Su, yurt dı
şına çıkışlarındaki gecikmelerden tedavi 
edilemeyip vefat etmemişler midir? 

Sayın Bakan, bu keyfî uygulamayı 
kaldırmayı; yani Pasaport Yasasının 22 nci 
maddesini değiştirmeyi düşünüyor musu
nuz? Şayet düşünüyorsanız, bu konudaki 
teklifim Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına aylar önce verilmiştir. 

Sayın Güneş ' in de belirttiği gibi, bu 
ülkede binlerce kamu görevlisi, hiçbir da
yanağı olmadan, haklarında verilmiş yargı 
kararı bulunmadan, 1402 sayılı Yasa ile 
görevlerinden uzaklaştırıldılar. Hükümet, 
bu kişilerin'haklarını iade etmek için 5 yıl
dır ne bekliyor? Bu insanlarımız daha ne 
kadar mağdur edilecektir? 

Değerli milletvekilleri, bir konuya da
ha değinmeden edemeyeceğim : Hepini
zin bildiği gibi, idam cezası, kişinin biyo
lojik olarak yok edilmesini, vatandaşlıktan 
çıkarma veya vatandaşlığı kaybettirme iş
lemi ise, kişinin hukukî olarak yok edil
mesini sağlamaktadır. Haksız olarak ve 
hiçbir yargı kararına dayanılmadan, va
tandaşlığı kaybettirilen yüzlerce yurttaşı
mızın ve yakınlarının yaraları ne zaman 
sarılacakta*? 

Tuzla örneğinde olduğu gibı$ devle
tin güvenlik güçleri, aynı anda ve birlik
te, hem savcı, hem yargıç, hem infaz me
murluğu görevini daha ne kadar zaman 
sürdürecektir? 

Sansür, bilim ve sanatın, bilim adam
ları ve sanatçıların tepesinde Demoklesin 
kılıcı gibi daha ne kadar duracaktır? Yurt
taşlarımız, gece yarıları evlerinden alınıp, 
hiç sorgusuz yargısız, bilinmeyen yerlere 

daha 4 yıl polisçe götürülecek mi? Gözal
tı uygulaması, tutuklama ve işkence aracı 
olarak daha ne kadar kullanılacak? Tutuk
lu ve hükümlüler cezaevlerinden alınarak, 
işkencehanelerde daha ne kadar zaman 
sorguya çekilecektir? Bu konudaki yasal 
düzeltme ne zaman sağlanacaktır? Yoksa 
"geçmişte aynı şeyler yapıldı" mantığı ile, 
bu çağ dışı uygulamaya göz mü yumula
cak? Sanatçılarımızın konserlerini yasak
layan valilerle mi, çağdaş sivil ve demok
ratik b i r ,kamu yönetimi kuracaksınız? 
Film, plak, kaset ve kitap yasaklayarak mı 
sivil toplumu yaratacaksınız? 

Değerli milletvekilleri, bu sorunlar 
ülkemizin temel sorunlarıdır; acı da olsa 
bizim sorunlarımızdır; çözümlenmediği 
için korku bugün bir karabasan gibi top
lumun üzerine çökmüştür. İnsanlarımız 
korkmaktadırlar; devletten, onun ajanla
rından ciddî bir biçimde korkmaktadırlar. 
Bu nedenle, en doğal haklarını bile ara
yamaz olmuşlardır. 

Nitekim, siyasî partilerimizden biri
nin genel başkanı, Anadolu'yu gezip gör
dükten sonra, Ankara'da aynen şunları 
söyleyebilmiştir : "Dağa taşa korku sin-
mış. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye 
1923-1950 yıllarının Türkiye'si değildir. 
1950'lerin Türkiye'si ile 1990'ların Tür
kiye'si iki ayrı ülke gibidir. Türkiye hızla 
değişiyor, nüfusumuz yer değiştiriyor. İn
sanlarımız daha iyi yaşamak, iş bulabil
mek, çocuklarının yazgısını değiştirmek 
için topraktan kopuyorlar, kentlerin çev
relerine akıyorlar, kentlileşiyorlar. 1950'li 
yıllarda nüfûsumuzun yalnız yüzde 7'si 
doğduğu yerin dışında yaşarken, bugün 
her 4 kişiden biri doğduğu yerin dışında 
yaşıyor. Kısaca ülke hızla kentleşiyor. 
Mevcut kentler olağanüstü bir biçimde 
büyüyor. Bu büyük değişim, çarpık da ol
sa, sanayileşmenin doğal sonucudur. Sa
nayileşme yeniden yerleşmeyi zorunlu hale 
getirirken, insanlarımızın değer yargıları
nı, alışkanlıklarını, gelenek ve görenekle-
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rini altüst ederek yeniden yapılandırıyor. 
1990'ların insanı böyle bir Türkiye'de ya
şıyor. Geleceğin insanı, geleceğin toplumu 
işte bu kentlerden doğacak; çünkü, köy
lülük artık göçüp gidiyor. 

Değerli milletvekilleri, bir ülke böy
lesine büyük ve köklü değişimleri yaşıyor
sa, o ülkenin siyasal yaşamını, ekonomik 
ilişkilerini, kamu ve yerel yönetimlerini 
1923'lerin yasalarıyla, 1950'lerin yöntem 
anlayışlarıyla çağdaşlaştıramayız; ama, 
maalesef, ülkemiz bugün, 1950'ler döne
minin yasal çatısı ve yönetim anlayışı ile 
yönetilmektedir. Sorunun temeli burada
dır, çözümsüzlük ve bunalım burada yat
maktadır. 1923-1950 Türkiye'si oldukça 
durağan, köylülük yapı ve ilişkilerinin ege
men olduğu bir Türkiye'dir. 1950 yılların
da dahi, nüfusu milyonun üstünde yerle
şim birimi yoktur. Nüfusu 100 binin üze
rindeki kent sayısı sadece 5'tir. O günle
rin Türkiye'si tek parti Türkiye'sidir. Ço
ğulculuğun hiçbir alanda yaşatılmadtğı ve 
merkezciliğin olabildiğince güçlendirilme
ye çalışıldığı bir toplumdur. Bu nedenle, 
1923-1950 döneminin yasal çatısı yukarı
dan aşağıya doğru işleyen merkezî, tota
liter bir siyasal sistemi yerleştirilmek için 
oluşturulmuştur. Ama yönetenler yıllarca 
bu değişimi görmemekte ısrar ettiler. 
ANAP iktidarı da inatla bu ısrarı sürdü
rüyor. Bunun doğal sonucu olarak da, si
yasal çatıyı ve yönetim anlayışımızı değiş
tirmek gereğini duymadan; yani, yeni an
layışlar üretmeden, yıllarca demokratik 
rejimi işletmek istedik; bugün de istiyoruz. 
Sonunda topluma kök salmadan, yalnız 
yukarıda işleyen, merkezde işleyen, bu ne
denle her 10 yllda bir askıya alınan, ya
saklı, sansürlü, sıkıyönetimli, sadece sağ 
ayağı üzerinde durmaya çalışan, insan 
haklarına saygısız bir demokrasi kurduk. 

Halen, dört beş yılda bir sandık ba
şına gidip temsilcileri seçmenin, seçtikten 

sonra tribünlerde oturup, seçtiklerimizi 
beş yıl seyretmenin demokrasi olamaya
cağını öğrenemedik. Yaşanılmadan seyre
dilen demokrasiler... (SHP sıralarından al
kışlar) Yaşanmadan seyredilen demokra
siler, dünyanın başka ülkelerinde olduğu 
gibi ülkemizde de sık sık kesintiye uğru
yor. Her kesinti ise, binbir emek ve çiley
le oluşturduğumuz birikimlerimizi alıp 
götürüyor. 

ANAP İktidannın, artık şunu bilme
si, şu bilimsel gerçeği öğrenip içine sindir
mesi gerekiyor : Demokrasi, çoğunluğun 
azınlığa hükmetmesi değildir; demokrasi, 
sadece özgür seçim, gizli oy açık sayım da 
değildir; demokrasi, halkın, en alt biri
minden başlayarak, parlamentoya kadar 
her aşamada yönetime katılımıyla başla
yan ve yaşama geçtiği ölçüde devamlılık 
kazanan bir yönetim biçimidir. Bunun 
içindir ki, bugün Türkiye'nin gündemin
de sivil toplum ve demokratikleşme en te
mel sorun olarak durmaktadır. Çünkü, 
bazı yasa ve kurumların tümü, bazı yasa 
ve kurumların önemli bir bölümü eskimiş
tir, uygulanamaz hale gelmiştir. Eski yö
netim anlayışları kanıksanmış, yetersiz 
kalmış, ancak, yerine yenileri konamamış
tır. Bu nedenledir ki, bugün herkes ken
dine göre bir yol, kendine göre bir yön
tem aramaya, bulmaya başlamıştır. Artık, 
kimileri sorunlarını kendi kapalı dünya
larında geleneklerine, törelerine göre, ki
mileri kaba kuvvete dayanarak kendi çı
karları doğrultusunda, kendilerine özgü 
bir zor dünyası kurarak çözüyor. Büyük 
bir sessiz çoğunluk ise suskun, tedirgin ve 
öfkeli bir çaresizlik içinde sorunlarına tep
kisizce çözüm bekliyor. Bunun için, aci
len, kamu yönetimimizin sivilleştirilip de
mokratikleştirilmesi, yerel yönetimlerimi
zin vesayetten kurtarılıp, üretken hale ge
tirilmesi gerekmektedir. 

Sivil ve demokratik toplum, her şey
den önce bir katılım, bir örgütlenme, bir 
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çağdaş eğitim sorunudur. Sorun, heyecanlı 
kalabalıklarla değil, örgütlü ve bilinçli top
lum kesimlerinin yönetime katılımıyla çö
zümlenebilir. Toplum kesimlerinin yöne
time katılmadığı toplumsal yapılarda, bu
nu çözmek imkânsızdır. Yoksa, çağdışı, to
taliter, her şeye el atan, her şeye kendisi 
karar veren, tüm işleri Ankara'da topla
yan, yerel yönetimleri vesayet altında tu
tan bu eskimiş, bu köhnemiş kamu yöne
timi, ne sivil toplumu yaratabilir, ne de
mokratikleşmeyi tamamlayabilir ve ne de 
sorunlara köklü çözümler getirebilir. 

Değer milletvekilleri, Batı toplumla
rı, Batı demokrasileri, bu süreci, kentleri 
demokrasinin gelişme alanı, hayat alanı 
görerek ve en başta da buna göre yerel yö
netimleri yeniden düzenleyerek tamamla
dılar. Türkiye'deki yerel yönelimlerin bu
günkü yapısı ise, yönetime katılmayı sağ
lamaya, sorunları kavramaya, sorunları 
çözmeye yetmiyor. Demokrasiyi en alt bi
riminden başlatmak ve işletmek için, 
semt, mahalle, köy meclisinden başlayıp, 
belediye meclisleri ve il genel meclislerin
de gelişen ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisine kadar uzanan bir temsil yapısını, ül
ke genelinde yaymamız gerekmektedir ve 
zorunludur. Seçilenler ile seçenler arasın
da uçurum olmayan, onbinlerce temsilci
siyle aşağıdan yukarıya işleyen bir yerel 
yönetim ve kamu yönetim zincirini, vakit 
geçirmeden yaşama geçirmek zorundayız. 
Çünkü, kaynağını geniş toplum kesimle
rinin örgütlere bilinçli katılımından alma
yan, yalnız parlamentonun kalın duvarları 
içine kendini kapatmış bir yapı, hangi de
mokratik talepleri olursa olsun, tuzaklar
la başa çıkamaz, insan haklarına sahip çı
kamaz, temel hak ve özgürlükleri koruya
maz, 12 Eylül'de olduğu gibi beş general 
tarafından bir gecede alt edilebilir, bir ge
cede tepelenebilir. Demokrasinin bir ge
cede alt edilmemesi, bu Parlamentonun el
lerindedir. Bu Parlamento, eskimiş bu ya-
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pıyı değiştirebilir. Bütün toplum birimle
rinde işleyen onbinlerce yerel temsilcisi ve 
seçmeniyle kaynaşmış, gerçeklik kazan
mış, örgütlü ve katılımcı bir demokrasiyi 
ve buna dayalı yönetimleri oluşturabilir. 
O zaman demokrasiyi bir gecede kimse alt 
edemez, yenemez, yok edemez. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, ancak böyle 
bir yeniden yapılanma süreci, Türkiye'de, 
yönetimin, yeniden yerleşmenin, kentleş
menin, kentlileşmenin, yenileşmenin so
runlarını kavrayabilir. Konut, altyapı, ula
şım, trafik, çevre korunması ve benzeri so
runlar, asıl sahiplerinin katılımıyla sağlıklı 
çözümlere kavuşabilir. Yoksa, bugün ya
pıldığı gibi, seçilmişleri görevden alarak, 
ayrıcalıklı inşaat şirketlerini kayırarak, ye
rel yönetimlerdeki doğal olağanüstü yol
suzluklara göz yumarak, hiçbir sorunu çö
zemeyiz. 

Bugün belediye adayları çoğalmıştır. 
Bu, hizmet anlayışı için değildir; bu, hır
sızlıklar özendirildiği için olmuştur. (SHP 
sıralarından alkışlar; ANAP sıralarından 
gürültüler) 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Hem de demokrasiden bahsediyorsun!.. 
Nasıl Demokrasi anlayışı bu? 

N U H M E H M E T KAŞIKÇI (Kay
seri) — Belediyeler hizmet veriyor; amme 
hizmeti veriyor. Hırsız diyemezsin. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 

N U H M E H M E T KAŞIKÇI (Kay
seri) — Sayın Başkan, müdahale edin, be
lediyelere hırsız diyemez. 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Sizdekiler de mi öyle? 

ERDAL KALKAN (Devamla) — 
Nitekim, bugün kentlerin çevrelerinde, ge
cekondularda kümelenen 5 milyonu geç
kin insanlarımıza, doğru ve sağlıklı örgüt-



T.B.M.M. B : 48 20 . 12 . 1988 O : 1 

lenme hakkı verilmediği için, bu insanlar 
acımasız kent yaşamına karşı direnebil-
mek ve kprunabümek içgüdüsüyle, artık 
eskimiş, tutarsız kalıplara; akrabalık, hem-
şerilik, mezhepçilik ve tarikatçılık kalıpla
rına sığınıyorlar. 

ABDÜLBAKİ ALBAYRAK (İstan
bul) — Mezhepçilik sizde, SHP'de. 

ERDAL KALKAN (Devamla) — 
Sağlıksız sağ ve sol yapılanmalar, bilinç
sizce oluşmuş bir savunma duygusunun 
dürtüsüyle, bu yörelerde çoğu kez suç ör
gütlerine, terör örgütlerine dönüşebiliyor. 

BAŞKAN — Sayın Kalkan, bir da
kika efendim... 

Değerli arkadaşlarım, içtüzük hü
kümlerine göre, hatibe bulunduğunuz yer
den, oturduğunuz yerden müdahale et
mek mümkün değildir. Hatip kürsü öz
gürlüğünü istediği gibi kullanabilir. Siz de 
gelirsiniz, size de aynı konuşma hakkını 
tanınm. 

ABDÜLBAKİ ALBAYRAK (İstan
bul) — Ö da doğru konuşsun. 

BAŞKAN — Ama, müdahale eder
seniz, o müdahaleyi de kesmek duru
mundayım. 

Buyurun devam edin. 

ERDAL KALKAN (Devamla) — 
Bu kalıplar, işçileri, emekçileri ve işsizleri 
bölüyor, ayrılıkları körüklüyor; umarsız
lığı ve kaderciliği artırdığı için de ANAP 
Dctidarınca destekleniyor, çağ dışı kurum
lar ayakta tutulmaya çalışılıyor. 

Değerli milletvekilleri, Anadolu insa
nı bunlara layık değildir. Yunus Emre'yi, 
Şeyh Bedrettin'i, Pir Sultan'ı yaratmış bu 
halk, bağımsızlıkçı, barışçı, özgürlükçü ve 
eşitlikçi bir eğitim politikasıyla... 

MEHMET KAHRAMAN (Erzu
rum) — Şeyh Bedrettin'in Yunus Emre ile 
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kıyaslanacak tarafı yok. (SHP sıralarından 
gürültüler) 

İLHAMİ BİNİCİ (Bingöl) — Çık da 
kürsüden konuş. 

ERDAL KALKAN (Devamla) — ... 
vesayetten kurtulmuş; demokratik, üret
ken ve katılımcı yerel yönetimlerle, 
yurttaş olmanın bilincine erişebilir ve tüm 
sorunları çözebilir. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kalkan, bir da
kika efendim... 

Çalışma süremiz bitmek üzeredir. 
Ancak, hatibin konuşmasının bitimine ka
dar çalışma süresinin uzatılmasını oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Devam edin efendim. 

ERDAL KALKAN (Devamla) — 
Ancak, bugünkü yapısıyla belediye ve be
lediye meclisleri göstermelik kurumlar ni-
teliğindedirler. Sayıları son derece sınırlı, 
statüleri belirsizdir. Belediye meclis üye
lerinin sayıları bütün birimlerde, en kü
çük belediyelerde 9, en büyük belediyeler
de 55 rakamıyla sınırlıdır. Böyle, belli ra
kamın altına sıkışmış belediye meclisleriy
le, yüzbinlerin yaşadığı kentlerin hangi so
runları yakalanabilir, hangi sorunları kav
ranabilir, çözümleri için kalıcı kararlar na
sıl oluşturulabilir? Bu sınırlı sayılarla, 
kentlerde oturan hangi siyasal, kültürel, 
düşünsel eğilimler yansıma olanağı bula
bilir? Bu nedenle, belediye meclislerinin 
üye sayısı, nüfus ve diğer büyüklük ölçüt
lerine göre, vakit geçirilmeden ciddî oran
da artırılmalıdır. 

Yine, Seçim Kanunundaki yüzde 
10 baraj kaldırılarak, belediye ve il genel 
meclislerinde demokratik katılım ve tem
silin yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. 
Çünkü, bugünkü yapısıyla belediye, ço
ğunluk grubunun tahakkümü altındadır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Baş
kanlık Divanından başlayarak, her organ 
ve her birimde grupların nispî temsil esa
sı kabul edilmişken ve yaşanırken, beledi
yelerde bu kurallar işlememektedir. Bele
diyelerde başkanlık divanından başlaya
rak, bütün organ ve komisyonlarda göre
li bir katılımın sağlanması, demokratikleş
me ve temsil için zorunludur ve ön şarttır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
ayrıca, belediye meclisinin, kendilerini se
çen kaynaklarla bağlan da bugün kesilmiş
tir. Oysa, mahalle örgütlenmelerinin be
lediyelere yansıması ve giderek, meclis 
üyelerinin mahalle temsilcileri olarak se
çilmeleri, ciddî olarak düşünülmelidir. 

Bugün, yürürlükte olan 1580 sayılı 
Yasanın mantığı, seçilmişlere güvensizlik
tir. Belediye encümeninde, atanmışlar, se
çilmişlerden fazla olup, anakent belediye 
encümeninde seçilmiş tek üye yoktur. 
Atanmışlar ve başkan, yürütmeye ege
mendir. Bu değerlendirmemiz, atanmış
ların güvence altına alınmaması anlamı
na gelmesin; onların güvenceye kavuştu
rulması esastır; ama bu, onlara, seçilmiş 
insanların önüne geçme geçme hakkını 
vermemelidir. 

Değerli milletvekilleri, sözlerimi bi
tirirken, S H P olarak mahalle birimlerin
den başlayıp gelişen bir katılım ve beledi
ye ile ilgili bütün işleri herkesin izlemesi
ne olanak tanıyan bir açıklık ve bu açık
lık için yapılacak tüm yasal düzenlemeye 
hazırız. Yeter ki, iktidar teklif getirsin. Yi
ne, SHP olarak kent çevresinde toplanan 
yüzbinleri, milyonları ucuz emek olarak 
görmeyen, iş sahibi ve toplum yaşamında 
vazgeçilmez yer sahibi, kısaca yurttaş ola
rak gören; sorunların, yani dengesiz kal
kınmanın, yani, çarpık sanayileşme ve 
kentleşmenin, yani, adaletsiz gelir dağılı
mının çözümü için yeni kentlilere, yeni bir 
eğitim anlayışı ve kültür vererek, onların 
karar organlarına örgütlü katılımını des
tekleyecek her çeşit icraatın destekleyicisi 
olduğumuzu belirtir, Yüce Meclise saygı
lar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Kalkan. 

Görüşmelere kaldığımız yerden de
vam etmek ve saat 14.00'te toplanmak 
üzere, Birleşime ara veriyorum. 

K a p a n m a Saati : 13.02 
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İKINCI OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvckill A. Hüdai Oral 
KÂTİP ÜYELER : Cemal Özbilcn (Kırklareli), Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 48 inci Birleşiminin İkinci Oturu
munu açıyorum. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. — 1989 Malî Yılı Genel ve Kalma Büt
çeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu İhsan
ları ile 1987 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli 
idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasa
rıları (1/4%, 1/497; 1/476, 3/666, 3/582; 
1/475, 3/667) (S. Sayısı: 111, 112, 134, 136) 
(Devam) 

A) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Devam) 

1. — İçişleri Bakanlığı 1989 Malî Yılı 
Bütçesi 

2. — İçişleri Bakanlığı 1987 Malî Yılı Ke-
sinhesabı 

a) Emniyet Genel Müdürlüğü 

1. —Emniyet Genel Müdürlüğü 1989 Mdî 
Yılı Bütçesi 

2.—Emniyet Genel Afüdürlüğü 1987 Malî 
Yılı Kesin/ıesabı 

b) Jandarma Genel Komutanlığı 

1. — Jandarma Genel Komutanlığı 1989 
Malî Yılı Bütçesi 

1. — Jandarma Genel Komutanlığı 1987 
Malî Yılı Kesin/ıesabı 

c) Sahil Güvenlik Komutanlığı 

1. — Sahil Güvenlik Komutanlığı 1989 
Malî Yılı Bütçesi 

2. — Sahil Güvenlik Komutanlığı 1987 
Malî Yılı Kesin/ıesabı 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığı

mız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mıştır. 

Efendim, şahısları adına söz isteyen 
arkadaşlarımızı tekrar okuyorum: Lehin
de, Sayın Mümtaz Özkök; aleyhinde, Sa
yın Kamer Genç ve Tayfur Ün; üzerinde, 
Sayın Mehmet Kahraman ve Sayın Recep 
Ergun. 

Şimdi, Sayın Mümtaz Özkök'e söz 
veriyorum. Buyurun Sayın Özkök. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

MÜMTAZ ÖZKÖK (Sakarya) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İçiş
leri Bakanlığının Bütçesinin lehinde ko
nuşmak üzere huzurunuza gelmiş bulunu
yorum. Bu vesileyle Yüce Heyetinizi say
gılarımla selamlarım. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

İçişleri Bakanlığının idareler ve va
tandaşlık ile ilgili görevleri; vatandaşın 
sosyal ve ekonomik gelişmesine, asayişle 
ilgili görevleri; güven ve huzuruna, can ve 
mal emniyetine yöneliktir. Personel itiba
riyle, en çok personele sahip bakanlıkla
rımızdan biridir. Görevleri ve yapısı itiba
riyle kritik bir bakanlıktır. Bu nedenle, 
İçişleri Bakanlığı ile ilgili politik görüşle
ri ileri sürerken, sorumluluğumuzu iyi he
sap etmek durumundayız. 
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Bakanlık, görevleri itibariyle, vatan
daşın tam olarak güven duyması gereken 
bir bakanlıktır. Türkiye'yi idare eden si
yasî kadrolar, hangi partiye mensup olur
larsa olsunlar, bu hususu gözden uzak tu
tamazlar. içişleri Bakanlığı bütçeleri gö
rüşülürken, zaman zaman ağır ve haksız 
ithamlarla karşılaşılmaktadır. Bu, özellikle 
1984 bütçesinden bu yana böyledir. Türk 
toplumunun, günlük hayatta pek iltifat et
mediği bu tenkitler, maalesef iç ve dış düş
manlarımıza malzeme olmaktadır. Türk 
Devletini, örgütlü suç işleyen bir devlet gi
bi takdim eden bu anlayış, bilerek veya bil
meyerek, millî bir suç işlemektedir. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Devletle hükümeti karıştırma. 

MÜMTAZ ÖZKÖK (Devamla) — 
Ve bizzat, Türk Milletini manevî işkence 
altında bırakmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Türkler, tari
hin hiçbir döneminde mazlumlara ve hat
ta düşmanlarına bile işkenceyi reva gör
memişlerdir. Hıristiyan mezaliminden ka
çan Yahudiler, en büyük hüsnükabulü Os
manlıdan görmüştür, ikinci Dünya Sava
şında, Nazilerden kaçan Yahudilere de, 
bütün siyasî risklerine rağmen, Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti kucak açmıştır. İşte, 
tarihin iki ayrı kesiti, bunun en güzel ör
neğidir. Türk Milletinin, devlet olma yo
lundaki güzel vasıfları, dün de, bugün de 
birçok misaliyle gözler önündedir. Mün
ferit hadiselerden hareket ederek bir ge
nelleştirmeye gitmek, bu güzel vasıfları bir 
başka türlü'sergilemek, boş ve zararlı bir 
gayrettir; bu gayret içinde olanların, da
hilde bir siyasî başarı sağlamalarının 
mümkün olmadığı ortadadır. 

Burada, bir noktaya dikkatinizi çek
mek isterim. Eğer, münferit bazı'yanlış 
uygulamaları en asgarî seviyeye indirmek 
istiyorsak, Meclis olarak, iktidarıyla mu
halefetiyle yapacağımız bir şeyler vardır 

Bunların başında, polise sorgulama yet
kisi veren kanun maddelerinin değiştiril
mesi gelmektedir. Sorgulama görevi adli
yenindir, savcının olması lazım gelir. (SHP 
sıralarından alkışlar) Polis, olaylarda zan
lıyı yakalamak ve delil toplamakla yüküm
lü olmalıdır; şahsî kanaatim, vicdanî ka
naatim budur. (SHP sıralarından alkışlar) 

İkinci nokta, asayiş kuvvetlerimizin 
iyi eğitilmesi ve gerekli araç ve gereçle do
natılması meselesidir. Meslekî eğitimin or-
taeğitimde başlaması, meslek mensubiyeti 
Şuurunun genç yaşta verilmesi gerek
mektedir. 

Değerli milletvekilleri, İçişleri Bakan
lığımızın, Hükümetimiz döneminde ma
hallî idarelere verdiği önem, nüfus ve va
tandaşlık işlerinde gösterdiği gelişme, in
kâr edilemez gerçeklerdendir. Bu konuda, 
rasyonel çalışmalarıyla sürekli bir gelişme 
temin eden, başta Hükümetimiz olmak 
üzere, bütün Bakanlık yetkililerine teşek
kürü bir borç biliriz. ' 

Nüfusu 55 milyonu aşan Türk Mil
letinin asayiş ve güveninden sorumlu olan 
jandarmastyla, polisiyle bütün güvenlik 
görevlilerinin, görevlerini tam manasıyla 
yapmaya çalıştıklarına inanmaktayım. Bu 
nedenle, şu anda evimizde, işyerimizde, 
bütün yurtta güven ve huzur içinde yaşa
mamızı temin eden İçişleri Bakanlığımı
zın mensuplarına, gösterdikleri başarıdan 
dolayı, Türk Milleti adına teşekkürlerimi 
arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bu arada, görev sırasında çalışama
yacak duruma, malul hale gelenlerin, da
ha iyi ekonomik ve sosyal imkânlara ka
vuşması gereğinin göz ardı edilmemesini, 
şehit ailelerinin geride kalanlarının -aynı 
şekilde- yasal imkânlarının artırılması ge
reğini vurgulamak isterim. Yeri gelmişken, 
görevleri esnasında şehit olan bütün İçiş
leri mensuplarının ruhlarının şadolması-
nı Ulu Tanrıdan niyaz ederim. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 
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Sayın Milletvekilleri, üzerinde hassa
siyetle durduğumuz konu, bir millî mese
ledir. Bugün, Hükümetimizin uyguladığı 
politika, devletimizin uyguladığı içişleri 
politikası, hiçbir zaman, devlete, millete 
bir zulmetme politikası değildir ve şuna 
inanıyorum ki; bu gün muhalefette olan 
partileri de, olur da bir gün bu mevkilere 
geçerlerse, rakipleri için dahi olsa, aynı 
düşünce içinde olmaları mümkün değil
dir. Bu sorumluluk mevkiine gelen, dev
letin yönetimine talip olan ve hükümet 
olan hiçbir hükümetin, bilerek, bilmeye
rek (ki, bilmeyerek olması mümkün değil
dir; hükümet noktasına gelen insanlar, 
hükmetme noktasına gelen insanlar Türk
iye'de her şeyi bilmek durumundadırlar) 
hiçbir zaman milletlerine zulmetmezler, 
idare ettikleri insanlara zulmetmezler. He
le bu, Türk Devletini idare edenler için, 
hiçbir dönemde mümkün olmamıştır. 
(ANAP sıralarından alkışlar) Dolayısıyla, 
hassasiyetle üzerinde duracağımız konu, 
devletimizin örgütlü olarak bu şekilde ha
reket etmediği noktasıdır. Bu noktayı mu
halefet de atlayıp geçemez; çünkü, bugü
ne kadar bu konuda yaptıkları bütün 
Meclis görüşmelerinin, basında yaptıkla
rı bütün açıklamaların neticesi, dahilî po
litikada kendilerine en ufak fayda sağla
madığı gibi, kendileri üzerinde tereddüt 
ve şüpheler doğurmaktadır toplumda ve 
bunlar, ancak ve ancak iç ve dış düşman
larımıza malzeme vermek noktasından 
öteye gitmemektedir. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

İLHAMI BİNİCİ (Bingöl) — Mal
zemeyi konuşmacı bize kendisi veriyor. Se
nin hakaret etme yetkin yok orada. 

MÜMTAZ ÖZKÖK (Devamla) — 
Buraya birçok konuşmacı sayın milletve
kili geliyor, fikrini ortaya koyuyor; kendi
leri bir fikir ortaya koyduğu sürece, değerli 
bir fikir ortaya koyduğu sürece, sükûnet

le dinliyoruz. Lütfen, bu da benim fikrim-
dir; sükûnetle dinleyin. Kimseye hakaret 
etmiyorum, kimseyi hiçbir şekilde taciz et
miyorum, zaten öyle bir yapım yoktur. 
Ancak, sayın milletvekilleri, bazı millet
vekilleri gelip burada dönüyor ve diyorlar 
ki, "Ey ANAP milletvekilleri, siz şöyle 
davranmalısınız, siz şunu yapıyorsunuz, 
şunu yapmamalısınız" gibi, benim parti
min, grubumun milletvekillerine akıl ver
meye çalışıyorlar ve birçok hakaretler edi
yorlar. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) T- Bizim aklımız onlara yeter. 

MÜMTAZ ÖZKÖK (Devamla) — 
Arkadaşlar, burası hakaret kürsüsü değil
dir. Bizim bulunduğumuz mevkiler, haka
retlerle politika yapmamıza müsaade et
mez. Bizim yapacağımız iş, bulunduğu
muz mevkiin sorumluluğuna uygun, se
viyeli politika yapmaktır. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Ortalığı karıştırma hadi, efendi efendi 
konuş. 

MÜMTAZ ÖZKÖK (Devamla) — 
Bu noktada, İçişleri Bakanlığımız Bütçe
sinin Yüce Türk Milletine hayırlı ve uğur
lu olmasını diler, hepinize saygılarımı su
narım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Özkök. 

Aleyhinde, şahsı adına, Sayın Kamer 
Genç; buyurun. (SHP sıralarından al
kışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; biz, memleketin 
belirli problemlerini dile getirirken, bazı 
iktidar sözcüleri; bizi güvenlik güçlerinin 
düşmanı ve onlara karşıymış gibi bir po
zisyona sokmak istiyorlar. Aslında, güven
lik güçlerinin düşmanı kendileri; bakın, si
ze ispatlayacağım. (SHP sıralarından al
kışlar) 
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Bizim istediğimiz, kanuna saygılı, 
hukuka saygılı, insan haklarına saygılı gü
venlik kuvvetlerinin saygınlığını memleke
te yaymaktır. 

Eğer siz, 1985 yılında Muğla'da, si
zin partideki vatandaşları içeriye alıp da, 
karakollarda kadınların ırzına bile geçen 
bir Ali Şahin'i, siz güvenlik kuvvetleri için
de tutmasaydınız. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Olur mu? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, Yargıtay kararı ile sabit. Biraz gaze
teleri okuyun, gazetelerdeki hadiseleri 
okuyun. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Senin bilgilerin gazete bilgileridir. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Gü
venlik kuvvetleri arasında tutmasaydınız; 
yine, insanlara büyük işkenceler yapan 
Fehmi Altmbilek'i güvenlik kuvvetleri ara
sında tutmasaydınız; yine "yakala ve öl
dür" emrini veren Osman Çitin'i güven
lik kuvvetleri arasında tutmasaydınız, gü
venlik kuvvetlerinin elbette ki saygınlığı 
artacaktı. Bakın, bundan bir süre önce 
Tuzla yolunda 4 tane vatandaşımız öldü
rülüyor, sizin İçişleri Bakanınız çıkıyor, ne 
diyor?.. "Bunlar TKP-ML üyeleridir. Sa
yın milletvekilleri, bunları mı koruyorsu
nuz?" diyor. Bu kimin zihniyeti biliyor 
musunuz? "biz, sokakta yakaladığımız te
röristleri, bir de içeride mi besleyelim?" 
zihniyetinin bir devamıdır. 

Bir içişleri bakanı, masum yere öldü
rülmüş 4 tane vatandaşın, burada çıkıp 
da, masum olarak öldürüldüğünü kabul 
etmiyorsa ve o insanların hakkının aran
maması için her türlü tertibe giriyorsa ve 
o suçluluları örtbas ediyorsa, o içişleri ba
kanı, Türkiye Cumhuriyetinin İçişleri Ba
kanı olamaz. Burada ona düşen görev; 
"Bu vatandaşları biz haksız yere 

öldürdük" demek ve o vatandaşların ana
sından babasından Özür dilemekti. 

ABDÜLKADİR AKSU (Diyarba
kır) — Bu konu adliyeye intikal etti, bu
rada konuşulmaz. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Be
yefendi, adliyeye intikal etti, fakat bu ko
nu, gensoru önergesinin görüşülmesi sıra
sında da konuşuldu. 

Değerli milletvekilleri, bir devletin 
bakanlarının evvela en büyük saygınlığı, 
onların dürüst cevap vermelerinden kay
naklanıyor. içişleri Bakanına bir soru so
ruyorum; "Siz, Pülümür İlçesinde bir va
tandaşı üç gün üç gece içeri almışsınız, so
yup, soğuk suya koymuşsunuz" diyorum; 
bana cevabında diyor ki, "Yaptığımız 
araştırmalarda, vatandaşın aldığımız sa
mimi ifadesinde, o vatandaşın orada içeri 
alınmadığı anlaşılmıştır." 

Plan ve Bütçe Komisyonunda da sor
dum, şimdi de sizin huzurunuzda soruyo
rum; eğer o vatandaş içeri alınmamışsa, 
ben milletvekilliğinden istifa edeceğim; 
ama eğer içeri alınmışsa, bu İçişleri Ba
kanı istifa ediyor mu? (SHP sıralarından 
alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, eğer, devleti, 
temsil eden insanlar yalan söylerlerse, ger
çekleri tahrif ederlerse, o devlette saygın-
lık kalmaz. Devlet devamlıdır, devletin de
vamlılığı, devletin saygınlığından kaynak
lanır. Eğer, İçişleri Bakanı, hesabını vere
meyeceği bir hata işlemişse, o zaman ba
kanlıktan istifa eder, yerine dürüst bir in
san gelir, o görevini ifa eder. (ANAP sıra
larından gürültüler) 

ABDÜLKADİR AKSU (Diyarba
kır) — Bakanlarımız dürüsttür. 

KAMER GENÇ (Devamla) — O 
halde, devletin devamlılığı buradan kay
naklanıyor. (ANAP sıralarından "Ayıp" 
sesleri, gürültüler) 
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Efendim, delil veriyoruz size, açıklı
yoruz; gelsin buraya bize cevap versin. 
(ANAP sıralarından "Verir" sesleri, gü
rültüler) 

Belediye başkanlarını görevden alı
yorsunuz, mahkemeler iade ediyor. Baş
bakanınızın sayın eşi diyor ki, "Efendim, 
biz suçlu belediye başkanlarım görevden 
alıyoruz, ama mahkemeler iade ediyor." 
arkadaşlar, Sayın Başbakanın eşinin tem
yiz mercii olduğu nerede görülmüştür, 
hangi kanunda yazılıdır? Türkiye Cum
huriyeti vatandaşlarının suçlu olup olma
dığına Başbakanın ailesi mi karar verecek, 
yoksa, yüksek yargı mercileri mi karar ve
recek? Onu da sizden öğrenmek istiyo
rum. (ANAP sıralarından gürültüler). 

GALİP DEMİREL (Malatya) — 
Her vatandaş fikrini söyleyebilir. 

MEHMET KAHRAMAN (Erzu
rum) — Siz de Ali Şahin hakkında bura
da söz söylüyorsunuz. 

KAMER GENÇ (Devamla) — 
Mahkeme kararları var. Eğer siz Ali Şa
hin olayının peşine gidiyorsanız; onun suç
larını örtbas etmeye çalışıyorsunuz. Eğer, 
siz Ali Şahin'i görevden alsaydtnız, Sıddık 
Bilgin gibi nice masum insanlar Ali Şahin 
tarafından öldürülmeyecekti. Bunlar mah
kemeye intikal eden olaylar. 

MEHMET GEDİK (Bursa) — Ha
yal görüyorsun. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

KAMER GENÇ (Devamla) — "De
mokrasiden yanayız" diyorsunuz; "De
mokrasiden yanayız" demek, işkenceyle, 
insanların hak ve özgürlüklerine tecavüz 
eden, insanların kapılarını gece çalarak kı
ran, mesken masuniyetini tanımayan; so
kaklarda rasgeldiği belirli hüviyetteki in
sanları içeri alıp da sorgusuz sualsiz 25 -
30 gün içeride bırakan; yine, Sakarya 
Caddesinde Filistin Kurtuluş Örgütü le 

hine slogan attı diye 5 tane genci 8 yıl 4 
ay hapseden zihniyetinizin demokrasiyle 
ilgisi var mı? (ANAP sıralarından 
"Adalet" sesleri, gürültüler) 

"Adalet" dediğiniz, Devlet Güvenlik 
Mahkemesi; hükümetin emrindeki hâkim
ler. (ANAP sıralarından gürültüler) 

ABDÜLKADİR AKSU (Diyarba
kır) — Yanlış! ' 

KAMER GENÇ (Devamla) — İşte, 
sizin içinizdeki Recep Ergun, diyor ki, 
"Ben, asker! hâkimlere emir vermedim." 
Gazetelerde çıkıyor; Millî Selamet Parti
si davasında tahliye kararını veren hâkim
leri çağırıp da, "Bunları niye tahliye 
ettiniz" dedi mi, demedi mi? 

Yine, belirli yerlerde yakalanan kişi
lere işkence edenler için, "Bunlara ceza 
vermeyin" diye, kendi kumandasındaki 
hâkim ve savcılara emir verdi mi, verme
di mi? Siz buna ne yaptınız?.. 

GALİP DEMİREL (Malatya) — 
Şahsiyat yapma. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Siz 
de, bunu getirip partinizin listesinin ba
şına koydunuz ve Grup Başkanvekili yap
tınız. Sizin hangi demokrasiyle ilginiz var? 
(ANAP sıralarından "Yalan konuşuyor
sun" sesleri, gürültüler) Sizin demokra
siyle ne ilginiz var? Sizin demokrasiyle il
giniz olsa, siz, demokrasi düşmanlannı ge
tirip de en başınıza oturtur musunuz? 
(ANAP sıralarından "Şahsiyat yapma" 
sesleri) Oturtmuyorsunuz... O halde, si
zin demokrasiyle hiçbir ilginiz yoktur. 
(ANAP sıralarından "Doktora ihtiyacın 
var" sesleri, gürültüler) Doktora ihtiyacı 
olan Recep Ergun'dur, benim hiç ihtiya
cım yoktur. O, insanlara o kadar zulmet
miştir; aslında onun bu Mecliste bulun
ması, bu Meclis için büyük bir zaaftır, hele 
sizin başınızda bulunması, en büyük za
aftır. (ANAP sıralarından gürültüler) 
6 — 
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ALİ ER (İçel) — Onun burada ol
ması değil, senin burada olman zaaftır. 

ABDÜLKADİR AKSU (Diyarba
kır) — Sayın Başkan sataşıyor. 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen büt
çe üzerinde konuşmalarınıza devam 
ediniz. 

KAMER GENÇ (Devamla) —Sayın 
Başkan, bütçeyle ilgili... 

BAŞKAN — Bütçe üzerinde 
efendim... 

MEHMET GEDİK (Bursa) — Biz 
senin neler yaptığını çok iyi biliyoruz. 

ABDÜLKADİR AKSU (Diyarba
kır) — Sataşıyor. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Müdahale etmeyiniz efendim. 

Bütçe üzerinde, buyurun efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — De
ğerli milletvekilleri, tabiî, benim burada 
olmamı demokrasi düşmanları hakikaten 
içlerine sindiremiyorlar. Eğer demokrasi
ye siz taraftar olsaydınız, ben de sizin gi
bi burada çıkıp, işkence edenlere yağ çe
kip, kendime bir makam, mevki temin 
edebilirdim; ama ben işkenceyle mücadale 
ederek buraya geldim. (ANAP sıraların
dan gürültüler, SHP sıralarından alkışlar) 

MEHMET GEDİK (Bursa) — Mü
teahhitlere evrak çıkardığını çok iyi bi
liyoruz. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Be, 
nim ne yaptığımı siz bilmezsiniz, siz da
ha dünkü çocuksunuz. 

MEHMET GEDİK (Bursa) — Mü
teahhitlere evrak çıkardığınızı çok iyi bi
liyoruz. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Han
gi evrakı çıkarmışım? 

MEHMET GEDİK (Bursa) — Biz 
senin neler yaptığını çok iyi biliyoruz. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Han
gi evrakı çıkarmışım?. Varsa, şikâyet et. O 
evrakları siz yapıyorsunuz; bakanlarınız
dan, milletvekillerinizden, Hükümetiniz
den bize sıra gelmiyor ki... Başbakanınız 
gibi, devletle milyarlarca lira taahhüde gi
rişmiş olan müteahhitlerin Nirvana yat
larında gezmiyoruz biz. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

ABDÜLKADİR AKSU (Diyarba
kır) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Genç, bir dakika 
efendim... Bir dakika efendim... 

Sayın Genç, size bütçe üzerinde söz 
verdim. Bütçenin dışında, karşılıklı konuş
malar için bu kürsüyü size kullandı it
mam; bir. 

İkincisi, kürsü özgürlüğü demek, 
karşılıklı sataşma demek değildir. 

Sayın üyelerden de rica ediyorum, 
kürsüdeki hatibe sataşmak suretiyle tah
rik ederek, kendinize sataşma yolunu aç
mayınız. 

Devam ediniz efendim. 

MEHMET SAĞDİÇ (Ankara) — 
Siz müdahale ederseniz, kimse sesini çı
karmaz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Uya
rıyorum... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkan, ANAP İktidarının, bu mem
leketi demokrasi ile idare etmeye ne cesa
reti vardır, ne gücü vardır. Çünkü, ANAP 
İktidarının menfaati, bu memlekette dik
ta rejiminin yerleşmesine bağlıdır. Eğer bir 
memlekette gece yarıları insanların kapı
ları çalınarak alınıp, sorgusuz sualsiz mah
kemelere götürülüp, onbcş gün içende kal
dıktan sonra bırakılıyorsa; bir memleket
te, insanlar belirli bir hüviyet taşıdığı için 
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alınıp içeriye tıkılıyorsa; eğer bir memle
kette idare, kendisini mahkemenin yerine 
koyuyorsa ve bir memlekette, masum in
sanlar güvenlik güçleri tarafından öldürül
düğü halde hakları aranmıyorsa, o mem
lekette faşizm vardır. Faşizmin de kime ya
rayacağı belli olmaz; faşizm özlemi için
de olanların, faşizmin tuzağına düşecek
lerini, iyice aklınıza koymanızı diliyorum. 

MEHMET GEDİK (Bursa) — Sa
na yarar, sana. 

KAMER GENÇ (Devamla) — De
ğerli milletvekilleri, elimde bir telgraf var. 
Her vesileyle burada söylendi; ' 'Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu'da yaşayan birtakım 
insanlar zorla korucu yapılmak isteniyor" 
denildi. Diyarbakır Milletvekili Fuat Ata-
lay arkadaşımıza, Lice'nin, Arıklı Köyü ile 
Çağdaş Köylerinde bazı vatandaşlarımız 
-isterseniz isimlerini de okuyayım- "İste
ğimiz dışında, bizi mecburen korucu yap
mak istiyorlar" diye yazmışlar. 

Bu arada doğu ve güneydoğuda mey
dana gelen olaylara da değinmek istiyo
rum. Biraz evvel bu kürsüden konuşan 
Grup Sözcümüz Sayın Hasan Fehmi Gü
neş, "Eğer bu olağanüstü hali böyle de
vam ettirirseniz, bu, alışkanlık haline ge
lir ve daha da sert tedbirleri meydana 
getirir" dedi. Bunları anlamak lazım; 
ama, bunları anlamak için de insanların 
demokrasi kafasına sahip olması lazım. 
Sokakta konuşulanları düşünmek lazım; 
ama, sizler olayları hep böyle hafifletirse
niz, bu olmaz. 

Bugün Doğu ve Güneydoğu Anado
lu'da okullar, yollar kapalı, hiçbir kamu 
hizmeti gitmiyor, sağlık ocaklarının büyük 
bir kısmı kapalı; peki size soruyorum : 
Hangi hizmeti götürdünüz? "Şu hizmet
leri götürdük" diye söyleyin burada. Bu 
hizmetleri yerine getirmeyen bir iktidar, 
eğer "iktidarız" derse, ben o iktidarın ak
lına şaşarım arkadaşlar. 

Muhalefet partisine mensup millet
vekilleri olarak birtakım sorulan en çarpıcı 
şekilde kürsüde dile getiriyoruz; ama, ma
alesef bakanlarınız, sanki dilleri kesilmiş 
gibi, çıkıpta sorularımıza yanıt vermiyor
lar. Peki, biz muhalefet görevimizi nasıl 
yapacağız? Bize her gün gelen binlerce 
dertli insanların hakkını kimin yanında 
koruyacağız? 

MEHMET GEDİK (Bursa) — Sa
na hiç kimse gelmez. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sen 
nereden biliyorsun?.. 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen ce
vap vermeyin. 

Lütfenl.. Arkadaşlar, karşılıklı konuş
maya yol açmak suretiyle, hem süresi do
lan arkadaşımız konuşmasına devam edi
yor, hem de sizler sataşmaya devam edi
yorsunuz. 

Sayın Genç, toparlayın efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — De
ğerli milletvekilleri, temsilcisi.bulundu
ğum ilin nüfusunun büyük bir kısmı göç 
etmiştir. Bu göç şu şekilde ortaya çıkmak
tadır : Güvenlik kuvvetleri mensupların
dan bazıları, zaman zaman dağda gezen 
teröristlerin kılığına girmekte ve vatandaş
tan ekmek istemektedir. Tabiî, silahsız 
olan vatandaşlar, bunlara ekmek vermek 
zorunda kalıyor. Ekmeği alan bu kişiler, 
ertesi gün yine gidiyor, "Dün buraya te
röristler geldi mi?" diye soruyorlar, vatan
daş, "gelmedi" diyor. Vatandaşı sıkıştır
maya devam ediyorlar ve diyorlar ki "Biz 
geldik ya..." İnanınız ki, bu suretle, köy
de ve kırsal kesimde genç insan bula
mazsınız. 

Yine, özellikle Tunceli doğumlu olan 
vatandaşların hüviyetine bakılarak, Tür
kiye'nin hiçbir yerinde kamu görevine 
alınmamaktadır. Hatta, yazılı imtihanlar
da doksan yüz puan alan birçok gencimi-
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ze mülakat imtihanlarına gittikleri zaman 
"Nerelisin?" diyorlar, genç, "Tuncelili
yim" dedikten sonra, imtihan edilmekten 
vazgeçilmekte ve kendisine imtihan kazan-
dırılmamaktadır. Şimdi, size sorarım; bir 
devlet, kendi vatandaşını işe almaz, her 
gördüğü yerde ezer, ona insan hak ve öz
gürlüklerini fazla görürse, o vatandaş ya
şama hakkını nerede bulur, hangi demok
ratik ortamda kendi yaşama hakkını bu
lur? Hakkını nereden arayacaktır? Bunu 
ben öğrenmek istiyorum; bunu lütfen bu
radan yetkili kimse açıklasınlar... 

BAŞKAN — Süreniz bitti efendim, 
lütfen tamamlayın. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ta
mam, bağlıyorum zaten Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, biraz önce ANAP 
Grup sözcüleri 8 dakika fazla konuştular. 

BAŞKAN — Hayır efendim, lütfen... 
15 dakika oldu efendim. 

Buyurun toparlayın. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 
Kamer'e biraz tolerans tanıyın. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, müdahale de ettiler. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim; 
onu takdir etmek Başkanlık Divanına ait. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Biz 
bunları çıkıp burada söylediğimiz zaman, 
bizden sonra konuşan bakanlar diyorlar 
ki, "Bu bir senaryodur." Senaryoysa, bu
yurun; varsa yiğitliğiniz televizyona çıka
lım, bunları delilleriyle kamuoyuna açık
layalım. Görelim bakalım; senaryo mudur, 
gerçek midir... 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — 
Basın burada, yazarsa yazsın. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sizin 
Türkiye'de neler yaptığınızı halkın gözle
ri önüne serelim; ama, siz bizim sesimizi 
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kısarsanız, bizim konuşmalarımız basına 
intikal etmezse, vatandaşa televizyondan 
intikal etmezse, elbette ki bu konuşmalar 
bu dört duvar arasında kalınca, siz, üstün 
duruma geliyorsunuz; ama sizi her yerde, 
seçimlerde halka gittiğimiz zaman yaptık
larınızı tek tek anlatacağız, şikâyet edece
ğiz ve göreceksiniz ki, önümüzdeki seçim
lerde halk size gerekli dersi verecektir. 

Ben, burada yaptığım konuşmalara, 
sorduğum suallerime cevap istiyorum. 
Böyle kaytarma olmaz; bakanlar burada 
bize cevap vermek zorundadır. 

Hepinize saygılar sunarım efendim. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Genç. 

Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; İçişleri Ba
kanlığı ve bağlı kuruluşlarının 1989 yılı 
bütçesiyle ilgili sözlerime başlarken, hepi
nizi şahsım ve Bakanlığımız camiası adı
na saygıyla selamlıyorum. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

Bu görüşmeler sırasında serdettikle-
ri değerli görüş ve tavsiyeleriyle, bundan 
sonraki çalışmalarımıza ışık tutacak olan 
sayın milletvekillerine de içten teşekkür
lerimi sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, konuşmamın 
hemen başında, müsamahanıza sığınarak 
bir tespiti yapmak istiyorum. Bu Yüce 
Mecliste; işkence; gayri insanî muamele 
ile ilgili iki konvansiyonu görüşerek kabul 
ettik; birisi Avrupa, birisi de Birleşmiş 
Milletler Anlaşmaları. Ne yazık ki, kabul 
ettiğimiz bu metinler, Sayın Kamer 
Genc'in her gün bu kürsüye çıkıp, bu 
Meclise işkence etmesine mani olamıyor. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
benden önce burada konuşan sayın mil
letvekillerinin sözlerinden de anlaşılacağı 
üzere, Bakanlığım son derece ağır ve o 
nispette önemli görevleri üstlenmiş bulun
maktadır. Bu görevlerin başında, ülkenin 
huzur ve güvenlik içinde yaşamasını sağ
lamak, zamanında doğru kararlar alarak, 
süratle uygulayabilecek güçlü bir taşra 
mülkî idaresini sürdürmek; mahallî ida
relerimiz açısından yön verici düzenleme
lerin yapılması, nüfus ve vatandaşlıkla il
gili işlerin yerine getirilmesi ve sivil savun
ma hizmetleri gelmektedir. Bu sebepledir 
ki, devletin diğer önemli görevleri yanın
da, Bakanlığımızın görevleri konusunda 
da, bütün hükümetlerin programlarında 
geniş şekilde tartışma açılmış, geniş görüş
lere yer verilmiştir. Hükümet programla
rı da, tıpkı bütçe tasarıları gibi, gelecekte 
dikkate alman hedeflere işaret ederken, 
aynı zamanda, ulaşılan merhaleleri de be
lirler. Bu sebeple, nereden nereye geldiği
mizi anlatmaya yardımcı olabilmesi açı
sından, geçen dönemlerin hükümet prog
ramlarında Bakanlığımızın temel görev
leriyle ilgili açıklamalara değinmek is
tiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
hemen ifade edeyim ki, bu açıklamalara 
değinmekten maksadım, bir tenkit değil, 
samimi bir tespittir. 

Dördüncü Demirel Hükümetinin 
Yüce Mecliste, 6.4.1975 tarihinde okunan 
programında şöyle söyleniyor : "Hükü
metimiz, komünizme, her çeşit anarşiye, 
Anayasa ve kanun dışı eyleme, millî bü
tünlüğümüzü zedeleyici ve Cumhuriyeti 
tahrip edici her türlü faaliyete karşı, dev
letin Anayasa düzeni içinde kendisini sa
vunmasını ve bu çeşit tehlike ve faaliyet
lerle etkili şekilde mücadele edilmesini ke
sin bir zaruret saymaktadır. 

İç güvenliği, asayişi ve kanun hâki
miyetini sağlamakla görevli devlet kuru-

— 3 

luşlartnın ve güvenlik kuvvetlerinin, gö
revlerini tarafsızlıkla, azim ve kararlılıkla 
yerine getirebilmeleri için, Hükümet, ge
rekli her türlü ihtimamı gösterecektir. 

Mülkî ve Mahallî idarelerin yetki ve 
sorumlulukları artırılacaktır. İç huzur ve 
barışın sağlanmasına büyük dikkat göste
rilecektir. Güvenlik kuvvetlerine, layık ol
dukları yer ve önem verilecek, bunların 
vazife onuru korunacak, maddî ve mane
vî bakımdan gerekli güce sahip olmaları 
sağlanacaktır. 

Büyük bir dert halini alan trafik ka
zalarının önlenmesi ve trafikte şikâyet ko
nusu olan hususların düzeltilmesi önem
le ele alınacaktır. 

Bu dönem, anarşinin ve iç kavga kış
kırtıcılığının himaye gördüğü değil, kar
deşliğin, kanunlara saygının, kanun hâki
miyetinin teşvik gördüğü ve sağladığı bir 
dönemdir." 

İkinci Ecevit Hükümetinin 28.6.1977 
tarihinde okunan programında; "Ger ide 
bıraktığımız ikibuçuk yılın yaraları iyileş
tirilmeden, bölünmeleri, kavgaları sona 
erdirilmeden, yıkıntıları onarılmadan, 
sağlıklı bir geleceğe yönelme olanağı yok
tur. Türkiye, bir kargaşalıklar, çatışmalar, 
siyasal cinayetler ülkesi durumuna gelmiş
tir. Çoğu genç ve çocuk olmak üzere, yüz
lerce yurttaşımız siyasal cinayetlere kur
ban gitmiştir, binlerce yurttaşımız yara
lanmıştır, on binlerce genç ve çocuk, can 
güvensizliği nedeniyle ya da yasal hakları 
çiğnenerek okullara alınmadıkları veya 
okullardan atıldıkları için, öğretim olana
ğından yoksun bırakılmıştır. 

Hükümetimizce, iç güvenlik kuvvet
lerinin kesin tarafsızlığı ve demokratik hu
kuk kuralları içinde etkinliği sağlanacaktır. 

Eğitim kuruluşlarında, öğrenci yurt
larında, kamu kuruluşlarında ve genellikle 
işyerlerinde etkin ve sürekli güvenlik ön-
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lemleri hemen uygulanacaktır. İç güven
lik kuvvetleri, devlet gücünü, hükümet 
aracılığıyla olmaktan çok, doğrudan doğ
ruya yansıtır duruma getirilecektir. Bunun 
için gerekli yetkilerle ve güvencelerle do
natılacaktır. 

Polislik, gerek saygınlığıyla, gerek 
maddî olanakları ve çalışma koşullarıyla 
çekici'bir meslek durumuna getirilecektir. 

Belediyelerin yetkileri artırılırken, ye
ni kentleşme alanlarında etkin bir kamu 
yönetimi kurulacaktır. Hükümetimiz, ön
celikle can güvenliğini ve öğrenim özgür
lüğünü sağlayacaktır. Sokaklarında çocuk
lar, gençler vurulmayan bir Türkiye; ana
ların, babaların, çocuklarını okula, üniver
siteye, yurtlara korkusuz gönderebilecek
leri bir Türkiye, Hükümetimizin ilk he
defi olacaktır." denilmektedir. 

27.7.1977 günü Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde okunan Beşinci Demirel 
Hükümetinin Programında ise, Bakanlı
ğımızın görevleriyle ilgili olarak şu satır
lara yer verilmiştir : "Türk devleti ve hür
riyetçi demokratik nizam, can ve mal gü
venliğini tehdit, okuma ve çalışma hürri
yetlerini ihlal eden anarşiye karşı korun
masız ve savunmasız değildir. Devlete ve 
rejime, huzura ve can güvenliğine yöne
len tehditlere karşı koruyucu ve caydırıcı 
ilk müessese olarak, kanunların bekçisi 
emniyet kuvvetlerimizi görüyoruz. 

Günün şanları içinde yeni hüviyet 
kazanmış, suçlara karşı caydırıcı ve önle
yici görev yapan güvenlik teşkilatını, em
niyet ve asayiş kuvvetlerini en modern teç
hizata kavuşturarak güçlendireceğiz. Bu 
teşkilatın yetki ve sorumluluklarını günün 
şartlarına intibak ettireceğiz. 

Ülkemizde cereyan eden şiddet hare
ketlerinin ve anarşik olayların arkasında, 
rejimi yıkma kavgası vardır. Devletimiz, 
uluslarararası komünizmin çeşitli yönler
den gelen saldırısı ile karşı karşıyadır. 

Bütün bu faaliyetlerin yanısıra, genel 
asayişle ilgili olarak kanun dışı olaylar, 
memleket huzurunu ihlal etmektedir. İç 
güvenlik, asayiş ve kanun hakimiyeti ke
sin şekilde sağlanacaktır. 

Güvenlik kuvvetlerinin, görevlerini 
tam bir eşitlikle, adaletle ve süratle yeri
ne getirebilmeleri için, gereken gayret ve 
titizlik gösterilecektir. 

Devleti, vatandaşa hizmet sunan, 
emniyet sağlayan, güven veren, saygı ve 
sevgi duyulan bir varlık haline getirebil
mek için gerekli düzenlemeleri yapacağız. 
Bu açıdan, mülkî ve mahallî idarelerin im
kân, yetki ve sorumluluklarını yeniden dü
zenleyeceğiz. 

Bir millî felaket halini almış bulunan 
trafik kazalarının azamî derecede önlen
mesi için her türlü teknik, idarî ve kanu
nî tedbirleri süratle almak kararındayız. 

Mahallî idarelerin finansman ihtiyaç
larını daha adil ve sağlam kaynaklarla te
min etmeleri için gerekli tedbirleri 
alacağız. 

Kaçakçılığı önleyici kanunî tedbirle
rin yanı sıra, belli merkezlerde serbest pa
zarlar kurarak, ekonomik tedbirler 
alacağız. 

Şehirlerimizin müstakbel gelişme 
projeleriyle, gecekondu ıslah bölgelerinde 
yol, su, elektrik ve kanalizasyon gibi alt
yapı ihtiyaçları süratle tamamlanacaktır. 
Belediye hudutları dahilinde yolların ya
pım ve bakım çalışmalarını hızlandırmak 
için gerekli tedbirler alınacaktır." denil
mektedir. 

Üçüncü Rcevit Hükümetinin, 
12.1.1978 günü okunan programında ise 
şöyle söyleniyor : "Hükümetimiz, düşün
ce ve inanç özgürlüğünü her türlü baskı
dan kurtarmak için, çalışmaya olduğu ka
dar, can ve mal güvenliğini tehlikeye so
kacak boyutlara ulaşan kamu düzenini ve 
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güvenini temelinden sarsan, hür demok
ratik rejimi, devletin ülkesini ve milletin 
bütünlüğünü tehdit eden olaylarla, de
mokratik hukuk devleti kuralları içinde et
kin biçimde mücadele etmeyi de, öncelik 
taşıyan ödevlerden saymaktadır. 

Hükümetimizin yönetiminde iç gü
venlik kuvvetlerinin kesin tarafsızlığı ve 
demokratik hukuk devleti kuralları için
de etkinliği sağlanacak, o amaçla bu kuv
vetler gerekli yetki ve güvencelerle dona
tılacaktır. İç güvenlik kuvvetleri, etkinli
ğini yurttaşlarda uyandıracağı saygı ve gü
ven duygusu olacak biçimde eğitilecektir. 
Polislik, gerek saygınlığıyla, gerek maddî 
olanakları ve çalışma koşullarıyla çekici bir 
meslek durumuna getirilecektir. Jandar
manın yeterli düzeyde eğitilmesine ve ge
rekli olanaklarla bir an önce donatılması
na önem verilecektir. 

Belediyelerin yetki ve gelirleri artırı
lacaktır. Parasal yönden bugün içinde bu
lundukları çıkmazdan hızla kurtarılmaları 
için, yerel yönetimlerin Hazineye olan 
borçlarının bağışlanması sağlanacaktır. 

Eğitimde, Hükümetimiz, öncelikle 
can güvenliğini ve yönetim özgürlüğünü 
sağlayacaktır. Öğrenci yurtları birbirine 
düşmün ve kapalı kaleler veya ideolojik sa
vaş alanları durumundan çıkarılacaktır. 
Görüşleri ve inançları ne olursa olsun, 
Türk gençlerini kurşunlanmaktan, ana ve 
babaları, evlatlarının can güvenliğiyle il
gili kaygılardan kurtarmak, Hükümetimi
zin başta gelen bir görevi olduğu gibi, bu
na yardımcı olmak da her kuruluş ve her 
devlet organı, hatta yurttaş için bir borç
tur." 

Aynı konuyla ilgili olarak Altıncı De-
mirel Hükümetinin, 19.11.1979 günü Yü
ce Mecliste okunan Hükümet Programın
da da şu hususlara yer verilmiştir : "Ka
sım 1979'da Türkiye'nin genel durumu
nu tasvir eden tablonun ana hatları şun

lardır : Vatandaş can derdine düşmüştür. 
Can ve mal güvenliğinin, kanun ve nizam 
hâkimiyetinin, huzur ve sükûnun, vatan
daşın korkusuz yaşama hakkının sağlan
ması, önemli meseleler içinde en başta ge
lenidir. Anarşi çok büyük boyutlara ulaş
mış, cinayetler, yangınlar, sabotaj ve soy
gunlar birbirini takip etmiş, Cumhuriyet 
tarihinde görülmemiş olaylar vuku bul
muştur. Toplumun huzuru olağanüstü bir 
şekilde bozulmuştur. Devletin varoluş se
bebi olan can. ve mal güvenliğinin, korku
suz yaşamanın sağlanması hususu geniş 
çapta zedelenmiştir. Pek çok olayın faili 
meçhul kalmıştır. On aya yakın bir za
mandan beri 19 ilimizde uygulanan sıkı
yönetime rağmen olaylar durmamış, azal
mamış; bölücülük, yıkıcılık, anarşi ve te
rör, milleti derin endişelere sevk etmiştir. 
Vatandaş devleti arar haldedir. Militan çe
telerin, ülkenin çeşitli köşelerinde büyük 
şehirler etrafında meydana getirdiği kur
tarılmış bölgeler, terörün boyutlarını gös
termektedir. Devletten, belediyelerden, 
kooperatiflerden maaş alan kişilerin ara
sında, anarşi ve şiddet olaylarını sevk ve 
idare edenler de bulunmaktadır. 

Kasım 1979'da Türkiye, huzur, gü-
, ven, kanun ve nizam hâkimiyetini arayan 
bir ülkedir. 

İçinde bulunduğumuz şartların ağır
lığını ve bunun gerektirdiği sorumluluğu 
tamamıyla müdrik bulunan Hükümeti
miz, ülkenin fevkalade hal olarak vasıflan
dırdığı durumu muvacehesinde, en başta 
gelen meselenin, can ve mal güvenliğinin, 
huzur ve sükûnun, kanun ve nizam hâki
miyetinin mutlaka sağlanması olduğu dü
şüncesindedir. Can ve mal güvenliği mut
laka sağlanacaktır. Kanun ve nizam hâ
kimiyeti mutlaka sağlanacak, özellikle, so
kakta, okulda, işyerinde, devlet dairesin
de ve her yerde huzur ve sükûn tesis edi
lecektir. Huzur ve sükûn yeniden hissedi
lir bir şekilde tesis edilinceye kadar, sıkı-
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yönetime devam edilecektir. Sıkıyönetim, 
hiçbir müdahale olmaksızın, Anayasa ve 
kanunlarla verilen yetkilerin hepsini kul
lanacaktır. 

Cumhuriyetin polisinin, ideolojik 
şartlanmalara ve içinde bölünmelere ma
ruz kalması kesinlikle önlenecektir. Cum
huriyetin polisi, her türlü imkânlarla teç
hiz edilecek, eğitim, disiplin ve moral ba
kımından fevkalade yüksek bir durumda 
olması sağlanacaktır. 

Anayasanın 123 üncü maddesiyle ge
tirilen olağanüstü hallerle ilgili tedbirlere 
ek olarak, bir fevkalade haller kanunu çı
karılacaktır. Bu kanun, kamu düzenini 
ciddî bir şekilde tahribe yönelecek, can ve 
mal güvenliğini telafisi imkânsız zararla
ra uğratacak tehlikeler karşısında idareye 
fevkalede tedbirler alma imkânı 
sağlayacaktır" denilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
konuşmamın başında da belirttiğim üze
re, hükümet programları gibi, bütçe ka
nun tasarılarının Yüce Meclisimizde gö
rüşülmesi de, yapılanların muhasebesi ve 
yapılacaklara, yeni hedeflere işaret edilme
si açısından büyük önem taşır. Bu sebep
le, benden evvel Bakanlığımız bütçeleri se
bebiyle Meclisimizde yapılan bir iki ko
nuşmaya değinmekte yarar görüyorum. 

Bakınız, 22.5.1974 tarihinde zamanın 
içişleri Bakanı şöyle söylüyor : "Ülkemiz
de son yıllarda meydana gelen ve hepimiz
ce bilinen olaylar, devletin başta gelen gö
revinin, kamu düzen ve güvenliğini sağ
layıp korumak olduğunu bir kere daha 
açıkça ortaya koymuştur. Bu sebeple, her 
şeyden önce ve her ne pahasına olursa ol
sun, iç barışın sağlanmasının gerektiğine 
inanıyorum. Bu temel görüşün ışığı altın
da, zabıtamızın personel, araç, gereç ve 
eğitim imkânlarının takviyesi yönündeki 
çalışmaları daha da artırarak devam ettir
me azmindeyiz..." 
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Aradan beş yıl geçtikten sonra bu
gün, SHP Grubu adına Bakanlığımız büt
çesi üzerinde konuşan zamanın içişleri 
Bakanı Sayın Hasan Fehmi Güneş Beye
fendi de, Bakanlığımız bütçesi ile ilgili ola
rak 20.2.1979 tarihli konuşmalarında, po
lisin dernek kurmasının ve derneklere üye 
olmasının anayasal hakkı olduğunu belir
terek, şöyle devam etmektedir : "... De
ğerli arkadaşlar, bugün benim polisim, 
günde en azından 12 saat çalışır. Öbür 12 
saatine istirahat deriz; ama işten ayrılır, 
fukara gecekondu bölgesinde oturuyordur, 
iki saatte oraya gider, işte yatar, ertesi gün 
iki saat önce gene yola çıkacaktır; işinin 
başına gelmek için pantolonunu ütüleme-
ye, traş olmaya vakti yoktur. Ona, o ağır 
görevin gerektirdiği sosyal koşulları da 
sağlayacağız. 

Ankara'yı gezerken görürsünüz; Kı
zılay'da bir toplum polisi arabası bekler, 
benim polisim onun içinde oturur, niçin 
oturur?.. Onu orada göreve hazır tutuyo
ruz. Orada bir korsan yürüyüş olursa, 
anında müdahale edecek. Düşününüz de
ğerli arkadaşlarım, bir emniyet görevlisi 
bir otobüsün içinde -çalışmadığı için ka
loriferi yanmaz- o otobüsün içinde ve oto
büs sırasında oturmaktadır; halk da hep 
onları gözlemektedir, vitrindeki manken
ler gibi. Bir kısmı da kuşkusuz eğri bakış
larla bakmaktadır ve biz otobüsün içinde 
beklettiğimiz, rahat oturup bekleme im
kânı sağlamadığımız bu polisten, orada 
hemen çıkmış bir korsan yürüyüşünü bas
tırmasını bekliyoruz... şimdi, bu kadar kö
tü koşullarda bıraktığımız, bulundurdu
ğumuz arkadaşlarımızdan etkin görevler 
alamayız. Onun için bunları söylüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bizim şu anda 
karşısında bulunduğumuz, gerçekten çok 
başarılı olduğumuzu söyleyemediğimiz, 
başarısızlığımızı bir ölçüde kabul etmek 
durumunda kaldığımız teröre de sağlam 
biçimde yaklaşmamız lazım. Gördüğü-

323 — 



T.B.M.M. B : 48 20 . 12 . 1988 O : 2 

müz şudur : Terör dediğimiz eylem, bazı 
nitelikler göstermektedir; önce örgütlüdür, 
örgütler bunu planlamakta ve uygulamak
tadır. Bugüne kadar yakaladığımız, sorgu
ladığımız, mahkeme önüne çıkardığımız 
kişilerin çoğu, planlayın değildir, en son
raki kişidir. Şimdi, onun izini süre süre, 
kökünü, planlayıcısını bulmak zorunda
yız. Benim polisim, az evvel söylediğim ör
gütlü, planlı, silahlı terör eylemini, henüz 
bu oranda süratle yakalayıp çözümleyemi-
yordu. Neden?.. Ona göre örgütleyip, ona 
göre yetiştirmemişiz. Şimdi yapacağımız 
iş, ona göre örgütlemek, ona göre eğitmek 
ve ona göre donatmaktır; birtakım teknik 
malzemelerle donatmaktır. Şunu arz et
mek isterim ki, bu bütçe, içişleri Bakan
lığına verilen terörü çözme konusunda, bu 
sene bize rahat çalışma olanağı vermiyor. 
Daha büyük bütçeye ihtiyaç vardır İçişle
ri Bakanlığının..." diye, Sayın Güneş de
vam ediyorlar. 

Değerli milletvekilleri, gerçekten, sö
zün burasında şuna değinmek istiyo
rum : Anarşi ve terörün çok büyük boyut
lara tırmandığı 1979 yılında, güvenlik hiz
metleri için ayrılan ödeneğin devlet büt
çesine oranı yüzde 3,96'dır. Oysa bu pay, 
terörün boyutları açısından 1979'la kıyas
lanamayacağı hükümetlerimiz zamanın
da, mesela 1984 yılında yüzde 5,43'e, 1986 
yılında da yüzde 4,82'ye ulaşmıştır. 

Sayın milletvekilleri, çeşitli hükümet 
programlarından ve o zamanki bütçeler
de yapılan konuşmalardan örnekler vere
rek bir tespit yapmaya çalıştım. Bir kere 
daha ifade etmek istiyorum; bu verdiğim 
örnekler, kesinlikle bir tenkit mahiyetin
de değildir. Sadece, değerli konuşmacı ar
kadaşlarım bu kürsüye çıktığında, İçişle
ri Bakanlığı görevinin ne kadar ağır oldu
ğunu, bu Bakanlığın görevlerinin, toplu
mun huzur ve sükûnu açısından ne kadar 
geniş sahalara yayıldığını ve bu Bakanlı

ğın bütçesi tar t ış ı l ı rken bunu , bir 
muhalefet- iktidar meselesi yapmadıkları
nı, olaya bir devlet meselesi olarak bak
tıklarını ve olaya bu devlet meselesi içeri
sinde çözüm aradıklarını söyledikleri için, 
ben de bu tespitleri getirdim; görüşlerine 
aynen katılıyorum. 

Bütün bu tespitlerden sonra, sayın 
milletvekilleri, İçişleri Bakanlığı olarak ne
ler yapabilmişiz; arkadaşlarımızın da, ge
rek o zamanki hükümetlerin programla
rında, gerekse bütçe konuşmalarında de
ğindikleri hususların hangilerini çözebil
mişiz, hangileri konusunda tıkanıklığımız 
vardır; isterseniz bir de bunun tespitini 
yapalım. 

Muhterem milletvekilleri, ulaştığımız 
yer bakımından bizi en çok sevindiren, 
Bakanlığımızın temel görevi olan huzur ve 
güvenliğin sağlanması bakımından ulaşı
lan noktadır. Geçmişte, okullarında eği
tim, fabrikalarında üretim yapılamayan, 
can ve mal güvenliğinin sağlanmasının en 
öncelikli mesele olduğu ülkemizde, polis 
memurları artık Ankara'nın Kızılay Mey
danında, her an vukuu muhtemel hadise
ler için otobüslere bindirilmiş olarak bek-
letilmemektedirler. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Ülke düzeyinde huzur ve güven sağ
lanmış ve anarşi meseleleri büyük ölçüde 
halledilmiş bulunmaktadır. Ülke, sıkıyö
netime ihtiyaç duyulmaksızın yönetilmek
tedir. Güneydoğu Anadoludaki 8 ilimiz dı
şında olağanüstü hal uygulamasına son 
verilmiş olup, ülkede kanun hakimiyeti, 
huzur ve güven sağlanmıştır. 

Güneydoğu Anadoludaki, yurt dışıy
la irtibatı terörü metot olarak benimsemiş 
eşkiya karşısında, güvenlik kuvvetlerimiz 
mücadele üstünlüğünü elde etmişlerdir. 
Bölge halkının ve Yüce Milletimizin des
teği ile güvenlik güçlerimizin bu gailenin 
üstesinden geleceğinden kimsenin şüphe-, 
si bulunmamalıdır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bilindiği gibi, Güneydoğu bölgemizde sı
kıyönetimin kaldırılması üzerine, terörist 
eylemlerle mücadele için bölgedeki 11 ili
mizi kapsayan yeni bir mülkî yönetim bi
çimi oluşturulmuştur. Bu mülkî yönetim 
biçimi, zaman zaman tenkit edilmekte ise 
de, biraz önce misallerini verdiğim hükü
met programlarında ve konuşmalarda, 
fevkalade haller kanunu gibi kanunlardan 
ve özel mülkî yönetim biçimlerinden bah
sedilmektedir. 

İşte, bizim de bu espri içerisinde belki 
de oluşturduğumuz, 11 ilimizi kapsayan 
yeni bir mülkî yönetim sistemi içerisinde 
neler yaptıklarımıza, bu bütçe nedeniyle 
bir kere daha bakmakta fayda vardır. 

"Olağanüstü Hal Bölge Valiliği" 
adını alan bu yönetim biçimi, 19 Temmuz 
1987 tarihinde faaliyete geçirilmiştir. Bu 
tarihten, 1988 Kasım ayı sonu itibariyle, 
valilik sorumluluk sahası içinde meydana 
gelen olaylarda toplam 2 332 sanık yaka
lanarak, haklarında yasal işlem yapıl
mıştır. 

Ne kadar malzeme ve silah yakalan
dığı konusunu, muhtelif vesilelerle bu kür
süden ifade ettiğimiz ve arkadaşlarımız da 
biraz önceki konuşmalarında değindiği 
için, ben tekrar bu konularla vaktinizi al
mak istemiyorum. 

Aynı tarihler arasında güvenlik kuv
vet ler imiz le - so ru lduğu için ifade 
ediyorum- silahlı çatışmaya giren 162 te
rörist ölü, 8 terörist yaralı ve 53 terörist 
de sağ olarak ele geçirilmiştir. Bu arada 
36 terörist ise, kendiliğinden teslim olmuş
lardır. 

Bu mücadelelerde 61 güvenlik görev
limiz şehit olmuş, 108 güvenlik görevlimiz 
de yaralanmıştır. Aynı dönemde, terörist
lerce 193 vatandaşımız öldürülmüş, 81 va
tandaşımız da yaralanmıştır. Gerek bu 
mücadelelerde ve gerekse yurdumuzun di

ğer bölgelerinde iç güvenliğimizi sağlar
ken şahadet mertebesine erişen güvenlik 
kuvvetlerimiz mensuplarıyla, tetörist sal
dırılarında hayatlannı kaybeden vatandaş
larımıza Tanrıdan rahmet dilerken; görev
lerini büyük bir feragat ve kararlılık içe
risinde yerine getirmiş ve halen getirmekte 
olanları, huzurlarınızda bir kere de ben 
saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, Güneydo
ğu Anadolu Bölgesindeki güvenlik güçle
rimiz, personel bakımından, araç, gereç 
bakımından programı gereğince takviye 
edilirken, bu bölgedeki sınırlarımızdan 
yurdumuza sızmaları önlemek için, geçen 
yılki konuşmamda yapılmakta olduğun
dan bahsettiğim fizikî güvenlik sistemine 
ilişkin çalışmalarımız da sürdürülmekte
dir. Bugüne kadar söz konusu çalışmalar, 
kendi ihtisas konulanna göre muhtelif ku
ruluşlar tarafından kendi bütçelerine ko
nulan ödeneklerle, muhtelif projeler halin
de gerçekleştirilmekteydi. Bu nedenle, uy
gulamada zaman zaman koordinasyon ye
tersizlikleri olmaktaydı; bu nedenle, 1989 
ve müteakip yılların yatırım programla
rında bu sistemin bütün malî finansmanı 
içişleri Bakanlığı Bütçesinin içine konmuş 
ve sistemin kurulması sonımlulğu da İçiş
leri Bakanlığına bu şekilde devredilmiştir. 

Gene bu cümleden olarak. Olağanüs
tü Hal Bölge Valiliği sorumluluk sahasın
daki 11 ilde, halen tutarı 3 trilyon 757 mil
yar 765 milyonu bulan 713 adet yatırını 
projesi uyguluma halinde olup; bu proje 
tutarının 359 milyar lirası 1988 yılı yatı
rım programı diliminde bulunmaktadır. 

Bu projelerin 59'u tarım, 35'i ma
dencilik, 56'sı imalat, 90'ı enerji, 33'ü 
ulaştırma, 9'u turizm, 127'si eğitim ve 
50'si sağlık sektörlerindedir; 201'i de, bu 
sektörler dışındaki hizmetlerle ilgilendiril-
mektedir. 
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Olağanüstü Hal Bölge Valiliği'ne, 
içinde bulunduğumuz yılda, normal gö
revlerine ek olarak, yine konuşmacıların 
değindikleri gibi, Irak'tan ülkemize gelen
lerle ilgili görevler de verilmiştir. 

Konuyla ilgili son durumu da, çok kı
sa olarak Yüce Meclise arz etmek isterim. 
Hakka' nin Yüksekova İlçesinde bulunan 
2 geçici barınma merkezi kapatılmış ve 
burada barındırılanlar Muş ve Mardin'
deki barınma merkezlerine yerleştirilmiş
lerdir. Muş İline nakledilenler için, bura
da bulunan sosyal konutlar onarılarak otu
rulacak hale getirilmiş ve kendilerine ve
rilmiştir. Diyarbakır'da bulunanlar, bui'a-
da hak sahiplerine teslim edilme aşama
sına gelmiş olan sosyal konutlara 
-konutlar, kişilerden kiralanmak suretiyle-
yerleştirilmişlerdir. Ayrıca, Silopi'de bu
lunan geçici barınma merkezi de kapatı
larak, burada bulunanlar, Mardin'deki 
barınma merkezine nakledilmişlerdir. 
Bunların soba, yatak, battaniye gibi ihti
yaçları temin edilmiş, iaşeleri de sürdürül
mektedir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; şimdi, 
tüm yurt sathında güvenliğimiz açısından 
önemli gördüğümüz diğer bazı olaylar 
hakkında bilgi arz edeceğim, 

Geçen 10 ay itibariyle, olayları, suç 
türlerine göre gruplandırdığımızda, asa
yişe müessir olaylarda yüzde 19,04 oranın
da bir azalma olduğunu görmekteyiz. 
1987 yılının aynı döneminde meydana ge
len 4 762 olay yerine, 1988 yılında 3 851 
olay olmuştur. Bu da, yüzde 19,04 oranın
da bir azalma demektir. 

Yine, sayın konuşmacılar bu kürsü
de, emniyet güçlerimizin bu operasyonlar 
sırasında ele geçirdikleri malzeme ve ki
şilerle ilgili, narkotikle ilgili geniş bilgi tak
dim ettikleri için, o konularda da vaktini
zi almak istemiyorum. Yalnız, şurayı ifa
de etmem lazım; 1988 yılında, 1987 yılı

na göre, gerek sayı ve gerek miktar itiba
riyle uyuşturucu madde kaçakçılığı sayı
sında ve yakalanan miktarda, genelde ar
tışlar görülmektedir. Bunda, güvenlik güç
lerimizin modern araç ve gereçlerle dona
tılması, alınan istihbaratın daha doğru ve 
yerinde değerlendirilmesi yanında, bu 
olayların izlenmesinde bilgisayar kullanı
mına başlanmış olmasının da rolü oldu
ğunu belirtmeliyim. Artık, suç dosyaları 
bilgisayara aktarılmakta ve olaylar bura
dan izlenmektedir. 

Emniyet Genel Müdürlüğünde, 1988 
yılında, günümüze kadar 22 ilçede emni
yet amirliği, 9 ilçe ve 2 bucakta emniyet 
komiserliği kurulmuş, halen emniyet teş
kilatı bulunmayan diğer 144 ilçeden, du
rumları öncelik arz eden 56'smda da teş
kilat kurulması için, tarafımdan onay ve
rilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
hatırlarsanız, geçen yılki konuşmamda 
trafik konusunda, iktidar ve muhalefet ayı
rımı yapmadan, bütün milletvekillerinin 
her türlü önerilerine açık olduğumu ifa
de etmiştim. Ülkemizde birçok insanımı
zın can ve malına mal olan bu gaileyi yok 
etmek için, emin olunuz, her türlü önle
yici tedbiri düşünmekte, araştırmakta ve 
uygulama alanına sokmaktayız. Trafik ko
nusunda en son uygulamasına başladığı
mız tedbirler de, bilindiği gibi Yüce Mec
lisimizce 3 Kasım 1988 tarihinde kabul 
edilen 2918 sayılı Karayolları Trafik Ka
nununda değişiklik yapan kanunla öngö
rülmüş olan tedbirlerdir. Bu tedbirler, ana 
hatlarıyla, trafik kazalarının meydana ge
lişinde birinci faktör olan insan unsuru
nun, sürücü unsurunun hatalı davranış
larını önlemeye yönelik tedbirlerdir. 

Yeni kanunla, trafik para cezaları ar
tırılmış, en düşük para cezası 10 000 lira, 
en yüksek para cezası da 2 000 000 lira 
olarak belirlenmiştir. Trafik polisine, es-
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kiden olduğu gibi, peşin para cezası tah
sil etme yetkisi verilmiştir. Sürücüde, suç 
esnasında para tahsil edilememenin yarat
tığı kuralları hafifseme duygusunun kal
kacağını düşünmekteyiz. En önemlisi de, 
yeni kanunla, ceza puanı uygulamasına 
1 Ocak 1989 tarihinde başlanacak ol
masıdır. 

Getirilen bu hükümlerin, sürücüleri
mizi dikkate davet etmede etkili olacağı
na ve böylece karayolları üzerinde kanun 
hakimiyetini sağlayarak, vatandaşımızın 
can ve mal kaybını asgarî düzeye indire
ceğine inanmaktaytm. Bir misal olsun di
ye söylüyorum : Kanunu kabul ettiğimiz
den bu yana, acaba trafik kazalarında bir 
azalma var mıdır, yok mudur, diye bir in
celeme yaptırdım. Kanunun kabulünden 
1 ay önceki, yani 15 Ekim - 15 Kasım 1988 
tarihleri ile 15 Kasım - 15 Aralık 1988 ta
rihleri arasında, polis mıntıkalarında mey
dana gelen ve illerin telsiz ve teleksle bil
dirdikleri kaza miktarlarında yüzde 21,76; 
ölü sayısında yüzde 27,17; yaralı sayısında 
yüzde 31,10 azalma tespit edilmiştir. De
mek ki, getirdiğimiz bu kanun! tedbirler 
-çok kısa bir zaman dilimine sığsa da- fay
dalı sonuçlar hâsıl etmiştir. Öyle ümit edi
yorum ki, 1 Ocak 1989 tarihinde ceza 
puanı uygulamasına da başladığımızda, 
ülkemizdeki trafik kazalarının sayısında, 
ölümcül kazaların azalmasında büyük 
oranda iyileşme emareleri görülecektir. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Bakan, kıyaslama yapmada çok ace
le ettiniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Sayın milletve
killeri, zamanın çok kısa olduğunu söyle
dim; sadece Yüce Meclise bir fikir vere
bilmek açısından arz ettim. Kesin bir hü
küm, kesin bir değer taşımadığının ben de 
bilincindeyim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Jandarma Genel Komutanlığında, özeliik-
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le güneydoğuda verilen mücadele dolayı
sıyla beliren subay noksanlığını gidermek 
için, Kara Harp Okulundaki jandarma 
subay kontenjanı artırılmıştır. Teşkilatta 
mevcut astsubay noksanlığını gidermek 
için de, Jandarma Astsubay Okulunun ka
pasitesi artırılmış, yılda 1 000 öğrenci me
zun edebilecek hale getirilmiştir. 

Jandarma teşkilatımızda, evvelce 
mevcut olan uzman jandarma kademesi, 
1963 yılında -yüksek malumları olduğu 
üzere- lağvedilmişti. Halbuki, geçen za
man içinde, ülkemizin sosyoekonomik ge
lişmesine paralel olarak, suç ve suçluların 
nitelik ve niceliğinde meydana gelen ge
lişmeler, asayiş hizmetlerinin, tecrübesi ve 
uzmanlık özelliği olmayan, kısıtlı hizmet 
süresine tabi erbaş ve erlerle yeterince yü-
rütülemeyeceğini ortaya çıkarmıştır. Hiz
metin, müstakil karar verme yeteneğine 
sahip, daha iyi eğitilmiş ve görevde uzun 
süre kalacak elemanlarla yürütülmesi zo
runlu hale gelmiştir. Beliren bu yeni ihti
yaçlar karşısında, biz bu kademenin tek
rar lüzumuna inandık ve bu amaçla, ge
çen seneki konuşmamda da arz etmiş ol
duğum gibi, hazırladığımız kanun tasarı
sını Yüce Meclisin tasviplerine sunduk ve 
tasannın Yüce Meclisimizce, bu sene Ma
yıs ayında kanunlaşması üzerine, hemen 
uzman jandarma yetiştirilmesine yönelik 
hazırlıklara giriştik. Ankara'da 850 kişi ka
pasiteli Uzman Jandarma Okulu, bu se
ne 19 Eylül tarihinde eğitime başlatılmış
tır. Emirdağ'da düşündüğümüz ikinci 
okul da 15 Mart 1989 tarihinde faaliyete 
geçirilecektir. İlk üç-dört sene içerisinde 
10 bin uzman jandarmanın hizmete sokul
ması planlanmıştır. 

Söz buraya gelmişken, Sayın Hasan 
Fehmi Güneş'in de konuşmalarında de
ğindiği, "Jandarmaya yeni bir şekil, yeni 
bir veçhe verilmelidir" şeklindeki ifadele
rine ve kendi modellerini ifade ederek, 
"Bizim inancımıza göre kır jandarması, 
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kır polisi kurulmalıdır" şeklindeki konuş
masına değinmek istiyorum. 

Geçen seneki bütçe konuşmamda da, 
jandarmamıza yeni bir şekil vereceğimi
ze değinmiştim. Bunun örneklerini bu se
ne ilk defa, jandarmanın kıyafetinin dü
zenlenmesiyle verdik. Bilhassa sahil kent
lerimizden başlamak üzere, jandarmamız, 
Kara Kuvvetlerimizin kıyafeti olan kıya
fetinden sıyrılmış, tamamen yeni bir kı
yafete kavuşturulmuştur. Ayrıca, uzun 
namlulu tüfek alınmış, kendisine taban
ca verilmiştir. Bunun yanında, jandarma 
araçlarının da, gerek şekil, gerekse görü
nümleri değiştirilmiştir. Bu yaptığımız de
ğişiklikler, bu sene, bütün jandarma teş
kilatına peyderpey yayılacak ve jandarma, 
yeni bir anlayışla hizmet vermeye devam 
edecektir. 

Hemen yeri gelmişken şurayı da arz 
etmek istiyorum. Biz, jandarmanın, sınır 
koruma görevinden daha çok, içerideki, 
kırsal bölgedeki huzur ve emniyet hizmet
lerinden, asayiş hizmetlerinden sorumlu 
olmasını yeğ tutuyoruz. Bu bakımdan, 
Gaziantep'teki Jandarma Tugayı, zaten sı
nır koruma görevinden çekilmiştir. 
1992'ye kadar da diğer jandarma tugay
ları görevden çekilecek ve sınır koruma gö
revleri tamamen Kara Kuvvetlerine dev
redilmiş olacaktır. Jandarmamız, düşün
düğümüz manadaki bu aslî görevine dön
dürülünce, sayın konuşmacının da bura
da belirttiği gibi, gayet tabiî ki, bu göre
vin uzman kişilerce yürütülmesi lazımdır. 
Bu uzman kişilerden maksadımız, jandar
mada rütbeli sayısının artırılmasıdır. 
Onun için, gerek jandarma subayının 
kontenjanlarının artırılması, gerekse uz
man çavuş statüsünün yeniden getirilme
si konusu, hep bu gayeye matuftur. Ayrı
ca, jandarmanın, daha geniş, laboratuvar 
imkânları da olan bir çalışma sahası içe
risinde bu görevini sürdürmesini, bugü-
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ne kadar söyleyegeldik, bugün de bir ke
re daha ifade ediyoruz; ancak, "Polis ve 
jandarma açısından, gerek şehirlerde, ge
rekse kırsal alanda bir görev taksimatı ya
pılsın veyahut da yeni bir emniyet gücü 
kurulsun" şeklinde bir düşüncemiz yok
tur. Devletin bir tek polisi olur, değişik po
lisleri olmaz düşüncemiz vardır; ama, po
lisin görev alanını, geçen yıldan başlamak 
üzere ve bölgelerin özelliklerine göre ge
nişletiyoruz. Jandarmanın görev alanını, 
bilhassa sahil bölgelerinde daraltıyoruz. 
Bu uygulamamız sürecektir ve jandarma
mızın rütbeli sayısı arttıkça, uzman per
sonel sayısı arttıkça, sanıyorum ki, o da, 
kırsal alanda huzur ve emniyet hizmetle
rinde, asayiş hizmetlerinde daha da etkili 
olacak profesyonel bir yapıya kavuşturu- « 
lacaktır. 

Ayrıca, yine bu sene jandarmada 
yaptığımız bir değişiklik de, aynen 055 po
lis imdat telefonunda olduğu gibi, jandar
ma bölgesinde de 056 numaralı jandarma 
imdat telefonu tesis edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, bakanlığımı
zın üzerlerinde temel düzenlemeleri yap
mak, bunların Uygulanmasını sağlamak, 
izlemek ve geliştirmekle yükümlü olduğu 
diğer mülkî ve mahallî hizmetlere gelin
ce; genelde ifade etmeliyim ki, Hüküme
timiz kuruluşundan bu yana bütün konu
larda, kararların daima üst noktada oluş
tuğu bir sevk ve idare sistemi yerine , mer
kezden taşraya yetki devrine yönelik bir 
anlayış içerisinde olmuştur. 

Büyük bir memnuniyet içerisinde ifa
de etmeliyim ki, il özel idaresi ve beledi
yelerimiz, günümüzde, tarihinde görme
dikleri malî imkânlara kavuşmuşlardır. 

İl özel idaresi ve belediyelerimizin ge
lirleri : 1987 yılında, bir önceki yıla göre 
yüzde 59.7 oranında artarak, 2 trilyon li
rayı aşmıştır. 1988 yılı içerisinde bu gelir
lerin, yüzde 70.9 oranında artarak, 
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3,5 trilyon liraya ulaşması beklenmektedir. 
Bu gelirler içerisinde, mahallî nitelikte 
olanlarda dahil, toplam vergi gelirlerinin 
payı genelde yüzde 65 civarındadır. Bu 
yüzde 65'in yüzde 76'sını genel bütçe ver
gi gelirlerinden ayrılan paylar teşkil et
mektedir. Bu da, hükümetimizin mahallî 
idarelere verdiği önemin en belirgin kaL 

nıtıdır sanıyorum. Bu gelirlerde oranlar ve 
dağıtım şekilleri de, objektif kriterlere göre 
kanunla belirlendiğinden, biz mahallî ida
relere bölüştürülen gelir şeklinde yapılan 
bu desteği, diğer malî destekler arasında 
en istikrarlısı ve özerkliğe en uygunu ola
rak görmekteyiz. 

Yine arkadaşlarımız sordukları için 
ve yeri de gelmişken ifade etmek istiyo
rum. 30.11.1988 tarihi itibariyle Mahallî 
idareler Fonunun dağılımı şöyle olmuş
tur : Bu Mahallî İdareler Fonundan, yük
sek malumlarınız olduğu üzere, bundan 
önce 30 bin ve allında nüfusu olan bele
diyeler istifade ediyorlardı. Yine bakanlı
ğım döneminde yaptığım bir düzenlemey
le 50 bin nüfuslu ve altındaki belediyele
re de bu fondan istifade imkânı getirilmiş
tir. Toplam 960 belediyenin partilere gö
re dağılımı şöyledir : Anavatan Partisine 
ait belediye sayısı 666, Sosyaldemokrat 
Halkçı Partiye ait belediye sayısı 148, Doğ
ru Yol Partisine ait belediye sayısı 115, Re
fah Partisine ait belediye sayısı 8, bağım
sız belediye sayısı ise 23. 960 belediyenin 
yüzde oranı olarak dağılımları da şöyle
dir : Yüzde 69 Anavatan Partisi, yüzde 
15.5 Sosyaldemokrat Halkçı Parti, yüzde 
12 Doğru Yol Partisi, yüzde 1 Refah Par
tisi ve yüzde 2,5 da bağımsız belediye
lerdir. 

Belediyelerin proje adetleri de şöyle
dir : 666 ANAP'lı belediyenin 756 proje
sine, yani yüzde 70.55 oranına; 14 milyar 
465 milyon 500 bin lira toplam yardım ya
pılmıştır; oran yine o yüzdeye yakındar, 

yüzde 75.74'tür. 148 SHP' l i belediyenin, 
Bakanlığımıza sundukları 158 projesine, 
yani yüzde 14.73 oranına; 2 milyar 
121 milyon lira toplam yardım yapılmış
tır; oran yüzde 11.10'dur. 115 DYP'li be
lediyenin 121 projesine, yani yüzde 11.28 
oranına; 1 milyar 896 milyon lira toplam 
yardım yapılmıştır; oran yüzde 9.92'dir. 
8 RP'l i belediyenin 10 projesine, yani bin
de 93 oranına; 155 milyon lira toplam yar
dım yapılmıştır; oranı binde 81'diı*. 23 ba
ğımsız belediyenin 27 projesine, yani yüz
de 2.51 oranına; 466 milyon lira yardım 
yapılmıştır; oran yüzde 2,43'tür. 

Böylece, toplam 960 belediyenin, 
1 072 projesine karşılık, 19 milyar 104 mil
yon 500 bin lira yardım yapılmıştır. Bu 
fondan, ayrıca, 67 il valiliğine -köylere yar
dım için- 80'er milyon lira -hepsine eşit 
olarak- gönderilmiştir ki, bu da 5 milyar 
360 milyon lira tutmaktadır. 

Görüldüğü gibi, bu oranlarda, eğer 
ifade edilmek isteniyorsa, bir kayırma, bir 
ayrıcalıklı muamele bahis konusu değildir. 

Yine, belediyeler konusu açılmışken, 
"Hang i belediye reisleri görevden alındı; 
kaç belediye reisi görevden al ındı?" gibi, 
birtakım sorular geldi; hemen ifade edi
yorum •: 25.3.1984 ila 31.10.1988 tarihleri 
arasında, 392 belediye başkanı hakkında 
518 adet inceleme ve soruşturma onayı 
alınmıştır. Bu görevlilerle ilgili olarak : 
275 iddia konusu hakkında yapılacak iş
lemin bulunmadığı yolunda rapor düzen
lenmiş, yine ilgililer hakkında 275 fezleke 
düzenlenerek, müfettişlerce, 147 suç ko
nusu olayla ilgili olarak, görevi kötüye kul
lanma, 74 suç konusuyla ilgili olarak, gö
revi ihmal etme ve 15 kişiyle ilgili de, di
ğer suçlardan olmak üzere, 230 olayla il
gili olarak, lüzumu muhakeme, 68 kişiyle 
ilgili olarak da meni muhakeme teklif edil
miştir. 1609 sayılı Kanunda sayılan suç
lardan 33 adet rapor düzenlenerek, sav
cılıklara intikal ettirilmiştir. 17 olayla il-
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gili olarak, çeşitli konularda tevdi raporu 
düzenlenerek, ilgili makamlara iletilmiş
tir. 5 olayla ilgili olarak, kamu davasının 
düşürülmesi teklifimiz yapılmış, 38 görev
liyle ilgili olarak da soruşturma halen de
vam etmektedir. 

Sayısal olarak ifade etmem gerekir
se, şimdiye kadar 16 belediye başkanı gö
revden uzaklaştırılmıştır. Bunlardan 8'i 
ANAP'a, 6'sı SHP'ye, l'i DYP'ye men
suptur; l'i de bağımsızdır... 

M. T U R A N BAYAZIT (İzmir) — 
Foça'yı bir anlatır mısınız Sayın Bakan? 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — ... halen 3 ta
nesi görevine dönmüştür. Görevine dö
nenler, Tunceli, Konak ve Gölbaşı belediye 
reisleridir. 

Yine, Çetince Belediye Başkanıyla il
gili soruya cevabım da şu : Kanunî pro
sedürü içerisinde, işlem ikmal edilecektir. 

M. T U R A N BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Bakan, Foça'yı biraz açıklayın 
lütfen. 

İÇİŞLERİ BAKANI MSTAFA KA
LEMLİ (Devamla) — Plan ve Bütçe Ko
misyonunda cevabını vermiştim Sayın Ba-
yazıt; zabıtlarda var efendim. 

M. T U R A N BAYAZIT (İzmir) — 
Burada da açıklayın lütfen; zabıtlara 
geçsin. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Plan ve Bütçe 
Komisyonunda cevabını vermiştim; zabıt
larda var. 

M. T U R A N BAYAZIT (İzmir) — 
Lüzumu muhakemesi var Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Bir zahmet 
eder, okursanız, orada göreceksiniz. 

M. T U R A N BAYAZIT (İzmir) -
Lüzumu muhakemesi var. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Siz, o gün, ko
nuşmanızı yaptıktan sonra, Plan ve Büt
çe Komisyonunda bulunamadınız; zabıt
ları da tetkik etme fırsatınız olmadı 
herhalde. 

M. T U R A N BAYAZIT (İzmir) — 
Okudum efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Memnun ol
dum efendim. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
Tekrarda fayda var. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Sayın milletve
killeri, yine, değerli konuşmacıların üze
rinde önemle durdukları ve hakikaten 
önemli bir proje olan, Bakanlığımız tara
fından evvelce başlatılmış ve kısaca, 
" M E R N İ S " adıyla anılan, Merkezî Nü
fus İdaresi Sistemini geliştirme ve geniş
letme yönündeki çalışmalarımız, sürdü
rülmektedir. Halen, 87 ilçede, 4 milyonu 
aşkın vatandaşımızın (4 milyon 84 bin 615) 
kayıtlan, bilgiişleme geçirilmiştir. 1989 yı
lında da 20 milyon kişinin, bu proje kap
samına alınması programlanmıştır. Ayrı
ca, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Mü
dürlüğüne ait olmak üzere, MERNİS 'e 
ilişkin tesis ve teçhizatı da kapsayacak bi
çim ve genişlikte bir hizmet binasının pro
je çalışmaları bitirilmiş ve bina ihale edi
lerek, inşaatına başlanmıştır. 

Sayın İsmail Köse'nin, emniyet men
suplarının Eryaman'daki kooperatifleriy
le ilgili bir sorusu olmuştu; müsaadeleri
nizle cevaplamak istiyorum. 

Eryaman, özel statüde bir koopera
tiftir. Emniyet mensuplarının, kendi ara
larında kurdukları bir kooperatif de bu
radan konut satın almak için, girişimde 
bulunmuştur. Kooperatifin genel kurulun
da, 1988 yılı içerisinde, alman kararlan arz 
t.-divorum : 

:5;i0 
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İsteyen her üye, Pamukbank aracılı
ğıyla, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
idaresinin yaptığı dairelerden, kişisel baş
vuruyla, alabilecekleri, 

İsteyenlerin, biriken, paralarını, faiz
leriyle birlikte, şahsî hesaba dönüştürebi
lecekleri, 

Emniyet teşkilatı mensupları için, 
ödeme şartlarının, 2 yıl yerine, -bu sıkın
tılar ortaya çıktıktan sonra- 4 yıla yüksel
tildiği, 

Kamu Ortaklığı İdaresince 7 tip ola
rak yapılan, fiyatları da 19 ila 45 milyon 
arasında olan dairelerin, tespit edilen ko
laylaştırılmış şartlarda verilebileceği belir
lenmiştir. 

Toplu Konut Kredisi de daire tipine 
göre, 8 ila 12 milyonlira arasında yüksel
tilmiştir. 

Yine,- Sayın Köse'nin, valilerin ma
kam tazminatından yararlanmaları konu
sunda bir önerisi olmuştu. Yüksek ma
lumları olduğu üzere, 269 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname gereğince, il va
lilerine ve merkez valilerine makam taz
minatı ödenmektedir; ancak, emekliye ay
rılan valilerden, toplam iki yıl süreyle il 
valiliği yapmayanlara makam tazminatı 
ödenmemektedir. Halen, 2559 sayılı Ka
nuna göre emekliye ayrılan 30 vali ile da
ha önce çeşitli sebeplerle emekliye ayrılan 
15 vali olmak üzere, toplam 45 emekli va
li iki yıl il valiliği yapmadıklarından ma
kam tazminatı alamamaktadırlar. 

Bekçilerle ilgili bir önerileri olmuştu. 
Biz, bu konudaki kanun tasansını daha 
önce sunmuştuk, ayrıca komisyona da bir 
kanun teklifi gelmişti. İkisinin birleştiril
mesi suretiyle yapılan görüşmeden sonra 
komisyonda verilen karara göre; bekçiler, 
Yardımcı Hizmetler Sınıfından çıkarılarak 
-ki teklifiniz bu yöndedir- ihdas edilen Yar
dımcı Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil 
edilmiş, bunların, bu şekilde, Emniyet 

Hizmetleri Sınıfının bütün haklarından 
yararlandırılmaları öngörülmüştür. 

Emniyet teşkilatı mensuplarının fazla 
mesaileri konusunda bir önerileri var. Bi
lindiği gibi, polisimizin fazla mesaisini, 
görevlerinin özelliği gereği bütçe kanun
larına konulan hükümler çerçevesinde 
ödemekteyiz. Fazla çalışma ücretleri de, 
polisin vazifesinin değişik bir karakter arz 
etmesinden dolayı, saat başı ücretine gö
re değil, aylık olarak belirlenmektedir. O 
nedenle, biz. de polisimizin, bu fazla me
sailerinin daha yükseğe çıkarılması konu
sunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. An
cak, hemen ifade edeyim, bugün taşrada 
ve merkezde, polisimizin ve bekçilerin ay
lık olarak aldığı tazminatlar, diğer bakan-
ltklartmızdaki aynı derecede bulunan me
murların aldıkları tazminatların üze
rindedir. 

Muhtarlar konusunda Sayın Köse'
nin bir tespiti var. Gayet tabiî, muhtarlar, 
bir partinin temsilcisi değildir; ama muh
tarların bu konuma gelmesinde ve muh
tarlara bugünkü çalışma düzeninin sağ
lanmasında da, Hükümet olarak, Anava
tan İktidarı olarak bizim büyük payımız 
vardır. Gerek maaşlarının düzenlenmesi, 
gerekse diğer ihtiyaçlarının giderilmesi ko
nusunda, muhtarlara fevkalade sıcak bir 
yaklaşım içindeyiz. (ANAP ve SHP sıra: 

larından "Bravo" sesleri, alkışlar) Ama, 
hemen ifâde edeyim, muhtarlar, Fakir Fu
kara Fonunun, kendi bölgelerinde, ihbar
cısı değildir. Herhalde bu söz maksadını 
aşan bir şekilde söylendi, ben öyle kabul 
etmek istiyorum. Gayet tabiî, bir köyden 
bu fona faydalanmak için başvuru oldu
ğunda bunun tahkikatını muhtar yapacak
tır; çünkü, o köyün, girdisini, çıktısını, her 
şeyini muhtar bilir. İlgili mülkî amir baş
kasına soracak değildir, muhtara soracak
tır. Onun için, müsaadelerinizle, bu sözü, 
maksadını aşan bir söz olarak mütalaa et
mek istiyorum... 
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EROL AĞAGİL (Ankara) — ANAP 
ilçe başkanları muhtarlarla beraber yap
tığı için, belki ondan söylemiştir... Bürok
rasinin bir devamı oldukları için. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Polisimizin loj
man konusuna değinildi. Biz, görevi dev
raldığımızda, bütün Türkiye'de polisimi
zin lojman oranı yüzde 3'ler civarındaydı 
muhterem milletvekilleri. Bugün, Hükü
metimizin takip ettiği tutarlı politika sa
yesinde, polisimizin ülke genelindeki ulaş
tığı lojman düzeyi yüzde 32,8'dir. Bazı bü
yük illerimizde bu oran, yüzde 60-70'lere 
varan seviyededir. 

Bu kürsüden açıkça ifade ediyorum : 
Bu politikamıza devam edeceğiz. Polisimi
zi, rahat bir ortamda çalışabilmesi, vazi
fesini bihakkın yerine getirebilmesi ve ar
kasında bıraktıklarını düşünmemesi için, 
rahat mekânlarda barındırmak, bizim en 
başta gelen prensiplerimizden birisidir. 

Lojman yapımımız süratle devam et
mektedir. Bu sene, bütçemizde bize veri
len imkânlarla yarım kalan inşaatlarımı
zı bitireceğiz ve imkânlarımız müsait olur
sa, yeni lojman alım ve yapımlarına yine 
aynı hızla devam edeceğiz. 

Değerli milletvekilleri, dinamik bir 
kamu idaresi için nitelikli görevliler yetiş 
tirilmesinin önemini arkadaşlarımız bura
da söylediler, aynen katılıyorum. Bu cüm
leden hareketle, son yıllarda, bakanlığım 
teşkilatında, her düzeyde, personelin hiz-
metiçi eğitimine yönelik çalışmalara hız 
verildiğini de söylemek istiyorum. 

Bakanlığımın bağlı kuruluşlarına iliş
kin eğitim faaliyetlerine yukarıda kısaca 
değinmiştim. Bunlar dışında, vali yardım
cıları, kaymakamlar, il nüfus ve vatandaş
lık müdürleri, kaymakam adayları, sivil 
savunma personeli, il planlama ve koor
dinasyon müdürleriyle il planlama uzman 
yardımcılarının eğitimleri, programlan 
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dairesinde, 1988 yılında da sürdürül
müştür. 

Mensuplarımızın yabancı dil bilgile
rinin geliştirilmesi için bakanlık merkezin
de kurulmuş bulunan laboratuvarda lisan 
bilgileri geliştirilen 90 mülkî idare amiri 
İngiltere'ye, 30 mülkî idare amiri de Ame
rika Birleşik Devletlerine gönderilmiştir. 

Keza, değişik meslekî konularda in
celemeler yapmak üzere üç mülkiye mü
fettişi İngiltere'ye, dört mülkiye müfettişi 
de Belçika'ya gönderilmiştir. 

Eğitim hizmetleri için kullanılan bi
namızın ihtiyaca yeterli olmadığının an
laşılması üzerine, yakınında bulunan bir 
arsa satın alınmış ve üzerinde yapılacak 
ek tesisin ihale işlemleri de tamamlanmış
tır. Tesisin, 1989 yılında tamamlanması 
beklenmektedir. 

Yeni oluşturulan 111 ilçenin İçişleri 
Bakanlığı teşkilatı açısından donatım ça
lışmaları sürdürülmektedir. Söz konusu il
çe kaymakamlarının telsiz ihtiyaçları ile 
araç ihtiyaçları için de bakanlığımız 1989 
yılı bütçesine gerekli ödenekler kon
muştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
buraya kadar yapmaya gayret ettiğim açık
lamalarla, bakanlığımın faaliyetleri hak
kında özet halinde bilgi sunmaya gayret 
ettim. Ülkemizin genel ekonomik kon
jonktürü de göz önünde bulundurularak 
hazırlanan, bakanlığın ve bağlı kuruluş
ların bütçeleri Yüce Meclisimizce tasvip 
gördüğü takdirde, tahsis edilen kaynakla
rın en tasarruflu; fakat hizmete en yararlı 
bir biçimde kullanılması için gerekli her 
türlü gayret gösterilecektir. 

Sözlerime son verirken, beni dinle
mek zahmetinde bulunduğunuzdan dolayı 
şahsım ve bakanlığım mensupları adına 
hepinize teşekkür eder, Yüce Meclise say
gılar sunarım. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

K A M E R G E N Ç (Tunceli) — Sayın 
Başkan, Sayın Bakan tarafından bana sa
taşma oldu, söz istiyoı*um efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika oturun efen
dim. (ANAP sıralarından " O t u r " sesleri) 

Müsaade edin efendim... O zaman, 
buyurun Başkanlık mevkiine idare edin. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — De
vam edin Sayın Başkan, sizi destekliyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Recep Ergun, 
göndermiş olduğu bir önergeyle, İçtüzü
ğün 70 inci Maddesi gereğince kendisine 
sataşma olduğunu ileri sürmüş ve söz is
temiştir. 

Sayın Ergun, sataşmanın konusunu 
lütfen kısa olarak anlatır mısınız efendim? 
Yani, hangi nokta üzerinde konuşa
caksınız? 

R E C E P O R H A N ERGUN (Kayse
ri) — Zabıtlarda da mevcuttur, benim, 
mahkemelere karıştığım iddia ediliyor 
efendim... 

BAŞKAN — Sayın Ergun, zabıtları 
getirttim. Okuyacağım noktaya münhasır 
olmak üzere ve konuyu genişletmeden sa
taşmaya cevap vermenizi istirham ederek 
size söz vereceğim. Zaptı okuyorum : 
"Benim için o insanlara o kadar zulmet
miştir. Aslında onun bu Mecliste bulun
ması, Meclis için büyük bir zaaftır, hele 
sizin başınızda bulunması' en büyük za
aftır..." Lütfen bu nokta üzerinde açıkla
manızı yapın ve cevabınızı verin. 

Buyurunuz Sayın Ergun. (ANAP sı
ralarından "Bravo Başkan" sesleri, al
kışlar) 

R E C E P O R H A N ERGUN (Kayse
ri) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

benim, sizlerin de katılacağınız bir tari
fim var : Bu tarife göre, milletvekili, ne de
diğini bilen, bilmediğini demeyen kişidir; 
ama bazen bunun aksini de görüyoruz. 

Şimdi, devlet hizmetini... 

BAŞKAN — Sayın Ergun, bir daki
ka efendim... 

R E C E P O R H A N ERGUN (De
vamla) — Sayın Başkanım, müsaade 
buyurun... 

BAŞKAN — Hayır, hayır... Müsaa
de ettim; ama bir şeyi arz etmek istiyo
rum : Bir sataşmaya cevap verirken, baş
ka birine de sataşmaya yol açmaması 
için... 

RECEP O R H A N ERGUN (De
vamla) — Konuşmamda hiçbir sataşma 
yok, sadece bir tarif yapıyorum Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Evet, bana yardımcı ol
manızı rica ediyorum efendim. 

RECEP O R H A N ERGUN V I V 
vamla) — Siz de lütfen bana vardmuı 
olun efendim. 

Bu Yüce Mecliste her milletvekili bir
birine müsavidir ve kimsenin kimseden bir 
santim farkı yoktur. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Burada devamlı olarak, bir kişi bü
tün hudutları aşarak başkasına tecavüz 
ediyor... Uç kelime konuşacağını, bana 
karşı geliyorsunuz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Karşı, gelmiyorum 
efendim... 

R E C E P O R H A N ERGUN (De
vamla) — Çok muhterem arkadaşlarım; 
devlet hizmetlerini her biriniz kendi ka-
derinizce yapmtşınızdır ve mutlaka hepsi 
şereflidir. Bana da Allah nasip etti, şerefli 
hizmetler yaptım; ama en büyük şerefi bu 
Yüce Meclise gelmekle buldum. Ondan 
da büyük bir şeref; benim partili üyelerim 
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ve partili arkadaşlarım bana bir görev ve 
bir paye verdiler, çoluğuma çocuğuma bı
rakacağım en büyük şeref budur. Bu şe
refi ancak bana partim verebilir, başka bi
risi bu şereflen zaten anlayamaz efendim. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — 
Senin Meclise saygın yok ki, cuntasın. 

RECEP ORHAN ERGUN (De
vamla) — Önemli bir konu var; bundan 
bir sene evvel, bir köşe yazarı, benim mah
kemede bir parti için yardımcı olduğumu 
söyledi. Aynı köşe yazan bu defa karşı ol
duğumu yazıyor. Ben bu olayı size getiri
yorum efendim. Bir sene evvelki gazeteyi 
açın, görün; bir partinin dayasında güya 
savcı talep ediyor, "Bunları tekrar içeri 
al" diye, yahut "İşlem yap" diye ve ben 
"Mahkeme tahliye etmiş, bir şey 
yapamam'' diyorum. Bu, suç oluyor o ya
zıda. Bugünlerde çıkan bir yazıda da ak
sine, ben hâkimlere "Niye bunları tahli
ye etmişsiniz?" demiş oluyorum. Çelişki
yi hurunuzuna getiriyorum efendim. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) 
— Yaptınız mı, yapmadınız mı? 

RECEP ORHAN ERGUN (De, 
vamla) — Mesele bu değil efendim. Me
sele çok basit. Türkiye'yi Sevr'e geri gö
türmek isteyenler, sokaklarda kurşunlar da 
vızır vızır masum insanları öldürürken ve. 
bunu örgütleyenler de "Tamam kuyruğu
na geldik, bu iş oluyor, bitiyor" derken se
vinçleri kursaklarında kaldı; olay budur 
efendim. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
çok iyi biliyorsunuz... 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kay
seri) — Türkiye'yi bölmek isteyenler hiç
bir zaman emellerine ulaşamazlar. 

RECEP ORHAN ERGUN (De
vamla) — Silahlı kuvvetler bu işe "Keşke 
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olmasa, olmasa, olmasa, aman olmasa" 
diye devamlı dua ederken, bazıları "Ah ol
sa da ben de üye olsam" diye, sonra olun
ca da kapı kapı üye olmak için buraya ko
şup gelmişlerdir. 

Arz ederim efendim. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Ergun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan... Sayın Başkan... (ANAP sırala
rından "Otur yerine" sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Kahra
man; buyurun efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sataş
ma var, bana söz verin Sayın Başkan. 

ABDULKADİR AKSU (Diyarba
kır) — Otur yerine! 

BAŞKAN — Oturun efendim, otu
run efendim. (ANAP sıralarından "Otur 
yerine" sesleri) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Siz ki
me emir veriyorsunuz? (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

Sayın Başkan, tutanağı getirtin... 

BAŞKAN — Efendim?.. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Bakan benim için "Bu Meclisi Kamer 
Genc'in işkencesinden kurtaramadık" 
dedi. 

BAŞKAN — Biraz sonra soru sora
caksınız. Ben, zabıtlan getirmedikten son
ra onu... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ha
yır... Zaptı getirtin. Şöyle bir laf sarf etti : 
"Bu Meclis iki tane işkenceyi önleme söz
leşmesi kabul etti; fakat, maalesef bu Mec
lisi Kamer Genc'in işkencesinden kurta
ramadık." Siz de tutanağı getirtin... 
(ANAP sıralarından "Otur yerine" 
sesleri) 
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ABDÜLKADİR AKSU (Diyarba
kır) — Sayın Başkan, dinlemeyin. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim, 
anladım. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben, 
işkenceci başı olup olmadığım hakkında 
özellikle cevap vermek istiyorum. 

ABDÜLKADİR AKSU (Diyarba
kır) — Hatip kürsüde efendim, din
lemeyin. 

BAŞKAN — Anladım efendim. Şim
di son sözü verdim. Bir dakika oturun 
efendim. 

Buyurun efendim. 

MEHMET KAHRAMAN (Erzu
rum) — Teşekkür ederim efendim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
sözlerimin başında Türkiye Cumhuriye
tinin ve bu aziz vatanın iç düşmanlardan 
korunması uğruna gecesini gündüzüne ka
tarak, hayatını memleketin muhafazasına 
fatura ederek canını veren jandarmamı
zın ve polisimizin kahraman şehitlerini 
rahmetle anıyor, Osmanlıdan bugüne 
Türk idaresine hizmeti geçmiş mülkî ida
re amirlerine huzurlarınızda saygılarımı 
sunuyorum. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, 1949 yılında çı
karılmış olan 5442 sayılı İl İdaresi Kanu- • 
nunun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne 
kadar geçen süre içerisinde illerde valile
re verilen yetki genişliği esası, çıkarılmış 
olan yönetmelikler ve kanunlarla budan
mış, yetki genişliği, yetki daralması şekli
ne dönüşmüştür. Ben, bu kısa zaman içe
risinde, özellikle mülkî idare hizmetleri 
üzerindeki fikirlerimi satırbaşlarıyla arz 
ederken, sözümün başında 5442 sayılı Ka
nunun günümüze kadar yıprandığına, es
kidiğine ve mülkî idare amirlerimizin yet
kilerinin daralmış olduğuna dikkati çek
mek istiyorum. 
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Bugün çok fazla şikâyet ettiğimiz 
yükselen, büyüyen bürokrasi karşısında, 
valilerimize büyük yetkiler vermenin za
rureti ortaya çıkmıştır. Eğer, vatandaşın 
küçük meselelerinin ta Ankara'ya bakan
lıklara kadar taşınmasının büyük bürok
ratik olaylar oluşturduğuna inanıyorsak, 
devletin ve hükümetin temsilcisi olan vali 
ve kaymakamlara yerinden yönetim im
kânları getirilmesini, hastane, okul gibi 
basit yapılaşmalardan büyük projelere ka
dar -makro planlar dışında kalan- ülkemi
zin tüm yatırımlarının planlanmasının ve 
bunların uygulanmasının illerde valilere, 
ilçelerde kaymakamlara bırakılmasını 
özellikle vurgulamak istiyorum. Arkasın
dan, memleketimizde bu şerefli görevi de
ruhte eden mülkî idare amirlerin malî ba
kımdan, geçmiş zamanlarda makaslanma
lar neticesi bulundukları yeri ve mağdur 
oldukları hususlan satırbaşlarıyla arz et
mek istiyorum. 

1984 yılından sonra, 2424 sayılı Mül
kî İdare Amirliği Hizmetleri Tazminat 
Kanununda ve 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun mülkî idare amirlerinin 
ek göstergelerini belirleyen 43 üncü mad
desinin (h) fıkrasında yapılan değişiklik
lerle, mülkî idare amirlerinin gelirlerinde 
artışlar sağlanmıştır ve 265 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameyle, valilere ma
kam tazminatı ödenmesi hükme bağlan
mıştır. II Özel İdare Kanununda 1987 yı
lında yapılan değişiklerle, vali, vali yar
dımcıları ve kaymakamlara ek ödenek im
kânları getirilmiştir. Kamu Konutları Ka
nunu ile Kamu Konutlan Yönetmeliğine 
göre, vali ve kaymakamlara özel tahsisli 
konutlar verilmiş ve bu konutların içeri
sindeki mefruşatlar da temin edilmiştir; 
fakat başarılı mülkî idare amirleri içerisin
den seçilerek merkeze alınıp, merkezde 
görevlendirilen mülkî idare amiri arkadaş
larımızın, bu imkânlardan, büyük ölçüde 
değil, dar ölçüde yararlandıklarını gör-
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mekteyiz. Merkezde görevli mülkî idare 
amirleri ile müfettişler -mülkiye müfettiş
lerini kastediyorum- görev tahsisli konut 
grubuna dahil olunduklarından, konut ki
rası ve ısınma giderleri, taraflarından kar
şılanmakta ve ödenen kira miktarı 35 bin 
Türk Lirası olmakta ve Kat Mülkiyeti Ka
nununa tabi lojmanlarda oturanlara, ya
kıt bedeli olarak 77 200 lira gibi ek bir 
ödeme daha getirilmektedir. 

Taşıt Kanununa göre vali ve kayma
kamların istifade etmiş oldukları taşıt im
kânlarından, özellikle merkeze atanan da
ire başkanları hiç istifade edememekte; ge
nel müdür ve genel müdür yardımcısı ar
kadaşlarımız, ancak hizmete özel tahsisli 
arabalardan istifade etmektedirler. 

Merkezde görevli mülkî idare amir
leri ile mülkiye müfettişleri ise, taşrada gö
revli olan mülkî idare amirlerine nazaran 
ücret ve diğer haklar yönünden, izah etti
ğim veçhife, büyük kısıntılara uğramak
tadırlar. 

Bunun yanı sıra, mülkiye müfettişle
rinin durumunu adalet müfettişleri ve em
niyet müfettişleriyle kıyasladığımızda, on
lardan çok gerilerde kalmaktadırlar. Elim
deki bordro örneklerinden misal verecek 
olursam, bir mülkiye müfettişinin eline 
597 bin Türk Lirası geçerken, bir adalet 
müfettişinin eline 801 bin lira geçmekte ve 
büyük bir fark ortaya çıkmaktadır. Mer
kezde görevli bulunan bir genel müdür ve
ya kurul başkanı, Adalet Bakanlığında bu
lunan aynı emsaldeki bir görevli karşısın
da 221 bin lira noksan maaş almaktadır. 
Genel müdür veya kurul başkanlarının üc
retiyle il valisi arasında da büyük farklar 
mevcuttur. Genel müdür yardımcısı ve ku
rul başkanının, il valisinden 365 bin, mer
kez valisinden 191 bin lira daha az bir 
maaş aldığı gözlenmektedir ve dolayısıy
la, merkezde istihdam edilecek mülkî ida
re amiri bulunamamakta, mülkiye müfet-
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tişleri kadrosu bir türlü doldurulamamak-
tadır. Eğer aradaki maaş farklarını doldur
madığınız takdirde, bu gibi görevlere ta
lep olmayacak ve mesleğimizin kurmay sı
nıfı olan mülkiye müfettişlerinin sayısı 
günden güne belki azalacaktır. 

Bunun dışında satırbaşlıklarıyla de
ğinmek istediğim birkaç olay daha var. 

Ülkemizin iç emniyetinin teminatı 
olan polisimize lojman temin etme husu
sunda son zamanlarda Hükümetimizce 
büyük rakamlara ulaşılmış ve lojman sa
yısı günden güne artırılmıştır; ancak bu 
artış ve büyük gayrete rağmen, polisleri
mizin lojmanları yeterli halde değildir. 
Hükümeti, Sayın Bakanı ve yetkilileri 
özellikle kutluyorum ve bu senenin büt
çesine, Adalet Bakanlığının başlatmış ol
duğu uygulama paralelinde, lojman veri
lemeyen polis memurları için lojman öde
neği konmuş olmasını da takdirle karşı
lıyorum. 

Kırsal kesimde, özellikle ev bulma ve 
yerleşebilme zorluğu yaşayan jandarma
mızın bu sıkıntıları nazarı itibare alına
rak, özellikle Cumhuriyetin başından bu 
tarafa vatandaş katkısıyla yapılan karakol
ların acil önlemler alınmak suretiyle ye
nilenmesi ve oradaki ev bulamayan jan
darma mensuplarımızın lojmanlarının ön
celikle yapılmasını temenni ediyorum. 

Uzman Jandarma Kanununu çıkar
mak suretiyle, Hükümetimiz çok önemli 
bir adım atmıştır. Artık, klasik, erlerin or
ganizesinde, erlerden oluşan bir jandar
ma kuvvetinin, bugünkü 55 milyon nüfus
lu koskoca Türkiye içerisinde hizmet ver
me imkânlarının zorluğu nazarı itibare 
alınarak, jandarma görevinin, er sınıfının 
idamesinde olan bir hizmet olarak değil, 
uzmanlar tarafından idame ettirilen bir 
görev olarak yürütülebileceği kanaatine 
varılmış ve Uzman Jandarma Kanunu Ta
sarısı getirilerek, Yüce Meclisin tasvibin-
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den geçtikten sonra kanunlaşmıştır. Bunu 
takdir ediyoruz. Ancak, Sayın Bakanlığın 
bu konuda özellikle tedbirler oluşturma
sını ve bir an evvel uzman sayısı artırıla
rak jandarmanın uzmanlaşmasının sağ
lanmasını arzu etmekteyim. 

Sayın Bakan burada ifade ettiler, kı
yafetlerinin değiştirilmesi hususunda adım 
attıklarını takdirle karşılıyoruz; fakat bu
nun hızlandırılarak diğer Avrupa ülkele
rindeki örneklerinde olduğu gibi, Türk 
jandarmasının da polisiye hizmet yapması 
hasebiyle, Kara Kuvvetleri sınıfındaki as
kerlerimizin kıyafetlerinden farklı bir kı
yafetin getirilmesi ve bir an evvel özellik
le taşra karakollarının motorize edilmesi 
ve araçlarının renginin -karakol hizmet
leri görmesi hasebiyle- Türk Silahlı Kuv
vetlerinin araç renginden ayrı olmasını te
menni etmekteyim. 

Gecesini gündüzüne katarak hizmet 
veren Türk polisinin tazminatları, önü
müzdeki günlerde düzenlenecek olan ka
rarnamelerde göz ardı edilmemesi, tazmi
natlarının yükseltilmesi ve ayrıca polis ve 
jandarmamıza verilen fazla mesainin di
ğer devlet memurlarının fazla mesai ba
reminde tutulmaması, görevlerinin ağır
lığı nedeniyle onlara biraz" daha farklı fazla 
mesai verilmesini temenni etmekteyim. 

Bugüne kadar sivil savunma hizmet
lerinde el değilmemiş bir konuda önemli 
bir adım daha atılmıştır. Biliyorsunuz, si
vil savunma hizmetleri Türkiye'de daha 
ziyade harp zamanlarına göre dizayn edil
mekte ve hazırlıklar yapılmaktaydı. Fakat 
sivil savunma hizmetleri, bundan sonra 
Türkiye'de, tabiî afetler sırasında hizmet 
görebilecek 300 kişilik bir ekip oluşturul
muş, bunlar araç, gereç bakımından teç
hiz edilmiş; Türkiye'de -Allah korusun-
zaman zaman vuku bulan depremler sı
rasında can ve mal kaybını önlemede acil 
tedbirler oluşturacak şekilde bir eğitimden 
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geçirildiğini de takdirde karşılıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kahraman, to
parlayınız efendim. 

MEHMET KAHRAMAN (Devam
la) — Efendim, sözlerimin sonuna gelmiş 
bulunuyorum. 

Bu arada özellikle değinmek istedi
ğim bir husus daha var. 12 Eylül idaresi 
sırasında 2559 sayılı Kanun çıkarılmış, bu 
kanunun gerekçesinde, kamu hizmeti gö
ren memurların sayısının fazlalığından 
bahsedilmiş ve birkısım memurların 
20 yıllık hizmetlerini doldurmasını müte
akip bunların emekli edilmesini amir bir 
kanun çıkarılmıştır; fakat bunun acısını -
maalesef- birkısım öğretmenler ve ağırlıkla 
mülkî idare amirleri çekmiştir. Yüce Mec
lisimizin huzurunda bugün 1402 sayılı Sı
kıyönetim Kanunu gereği görevlerinden 
alınmış, çeşitli itham ve şaibeler altında ol
duğu söylenen bu ardakaşlarımızın, tek
rar mesleklerine döndürülmesinin ülke 
gündemine geldiği bugünlerde, 88 tane 
valimizin 30 sene, 40 sene hizmet vermiş 
insanlarımızın 300 bin lira gibi sembolik 
bir emekli maaşı ile emekliye sevkedilmesi, 
-benim kanaatimce- kamu vicdanını ya
ralamaktadır. 1402 sayılı Kanun kapsamı
na giren insanların durumları Meclisin 
gündemine geldiği günlerde... 

BAŞKAN — Sayın Kahraman, cüm
lenizi tamamlayınız lütfen efendim. 

MEHMET KAHRAMAN (Devam
la) — Tamamlıyorum efendim, bir daki
ka sabredin. 

... 2559 sayılı Kanun gereği 88 tane 
mülkî idare amirinin -özellikle bunlar 
valilerdir- durumunun da gündeme geti
rilerek Meclisten geçirilecek kanunlar çer
çevesinde değerlendirilmesini temenni edi
yor ve Bütçenin Türkiye Cumhuriyetine 
ve özellikle Sayın Bakanlığa hayırlı uğur
lu olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Kahraman. 

Sayın Bakan, "Genel Kurulda Sayın 
Kamer Genc'in işkencesinden 
kurtulamadık" şeklindeki ifadenizdeki 
"İşkence" kelimesinin tanımını lütfeder 
tavzih ederseniz meseleyi bitireceğim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hayır 
efendim, tavzihle olmaz. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir 
dakika... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hayır 
efendim, tavzih olmaz; sataşma var, söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Bir, dakika efendim... 
Ben soruyorum sorumu. 

Buyurun efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Başka
sına sataşma diye söz veriyorsunuz. Bana 
sataşılmıştır, söz istiyorum. İçtüzüğün ba
na verdiği bir hakkı kullanacağım. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Bir dakika efendim... Sataşma olup olma
dığını takdir edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) — Mecazi mana
da kullanılmıştır; ama bir durum tespiti 
için kullanılmıştır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — İşken
ceci olmadığımı izah etmek istiyorum. 
Lütfen... 

ABDÜLKADİR AKSU (Diyarba
kır) — Niye bir dakika?.. 

BAŞKAN — Bir dakika... 

Sayın Genç, Sayın Bakan tavzih etti... 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) — Tavzih etmedim 
efendim, bir açıklama yaptım. 

BAŞKAN — Hayır, öyle değü efen
dim; yani açıkladınız, "Bir durum 
tespitidir" dediniz. 

"Durum tespitidir" dedi Sayın Ba
kan. Lütfen, bu konuyu aşmamak üzere 
konuşmanızın amacının ne olduğunu söy
leyiniz. O kadar efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, Sayın Bakan burada konuşması
na başlarken, "Biz bu Mecliste işkence ve 
kötü muamelenin önlenmesi için iki tane 
sözleşme imzaladık; ama maalesef Yüce 
Meclisi Kamer Genc'in işkencesinden 
kurtaramadık" dedi. (ANAP sıralarından 
"Doğru" sesleri) 

Doğru, tamam. Şimdi ben size işken
cenin ne olduğunu anlatayım. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kay
seri) — İşkence yapıyorsun; seni dinle
mekten başka işkence olur mu? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ba
kın, beni bu Mecliste... (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

Lütfen, sükûneti sağlar mısınız Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen siz 
meselenin ne olduğunu anlatıp inin efen
dim, lütfen... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ben 
bu Mecliste devleti milyarlarca lira dolan
dıran hayalî ihracatçıların meselesini dile 
getirdim. 

ABDÜLKADİR AKSU (Diyarba
kır) — Ne alakası var? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Sayın Genç, Sayın Bakan... 

ABDÜLKADİR AKSU (Diyarba
kır) — Efendim Sayın Bakan tavzih etti; 
neden söz veriyorsunuz? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Bir dakika .efendim... 
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KAMER GENÇ (Devamla) — Bu 
size işkence midir? Tabiî, işkence. (SHP 
sıralarından alkışlar) Ben bu Mecliste 
mahkeme karan olmadan insanlann öldü
rülmesini dile getirdim. Bu, size işkence 
midir? Ben masum insanların, 13 - 14 yaş
larındaki çocukların örgüt üyesi olarak ya
kalanıp, getirilip onbeş yirmi gün içeriler
de işkenceye maruz kaldıklarını izah ettim. 
Bu, size bir işkence midir? Ben bu Hükü
metin icraatında, suiistimal olan birçok ta
sarruflarını burada dile getirdim. Bu, si
zin işin bir işkence midir? Bununla Sayın 
Bakan suçluluğunu kabul etmiştir. Nasıl 
kabul etmiştir? Bir insan kendisi için suç 
unsuru olan şeyleri dile getiren kişilerin 
konuşmalarından suçluluğunun ispatı ka
bilinde yapılan tespitleri kendisi için işken
ce kabul eder; ama ona şunu da ilave et
mek istiyorum : Acaba bu hayalî ihracat
çıları yurt dışına kaçıranların arkasında 
Sayın Bakan mı var, onun için mi bu ken
disine işkencedir? 

Saygılar sunarım. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

ABDÜLKADİR AKSU (Diyarba
kır) — Laf onlar, laf, safsata. 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Gelsin 
Bakan konuşsun şimdi. 

ABDÜLKADİR AKSU (Diyarba
kır) — Sayın Bakana söz verin. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 
görüyorsunuz ki, bir sataşma diğer sataş
mayı davet ediyor. (ANAP sıralarından 
"Kamer Genc'e söz vermeseydiniz" 
sesleri) 

ABDÜLKADİR AKSU (Diyarba
kır) — Kamer Genc'e niye söz verdiniz? 
Vermeseydiniz. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

Gayet tabiî Sayın Bakana söz verece

ğim; yalnız, demin Sayın Ergun'a da ay
nı şeyi söyledim, uyarmak istedim; konuş
malar doğrudan doğruya sataşmanın için
de kalsın dedim ve hatta burada da Sayın 
Bakandan durumu açıklamasını istedim. 
Ben işi, arkadaşlarımızın derinlemesine 
nüfuz etmeleri için açıyorum, siz tepki 
göstermek suretiyle kapatıyorsunuz. 

Buyurun efendim. 

ABDÜLKADİR AKSU (Diyarba
kır) — Efendim, tepki değil... Sayın Ba
kan açıklama yaptıktan sonra Kamer 
Genc'e neden söz verdiniz? 

BAŞKAN — Sayın Bakana söz ver
dim efendim. 

Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; bir duru
mu tespit etmek için konuşmamın başında 
kullandığım bir cümlede ne kadar haklı ol
duğumu, Sayın Genc'in tekrar söz alarak 
Meclisin sükûnetini bozmasıyla, bir kere 
daha tescil etmesiyle ortaya koymuş bu
lunuyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

İLHAMİ BİNİCİ (Bingöl) — Sayın 
Başkan, söz istemiştim efendim. 

BAŞKAN — Oturun efendim... Lüt
fen efendim... Kimseye söz vermiyorum 
efendim. 

İLHAMİ BİNİCİ (Bingöl) — Son 
söz milletvekilinindir. 

BAŞKAN — Son söz konuşuldu; Sa
yın Mehmet Kahraman konuştu. 

İLHAMİ BİNİCİ (Bingöl) — Sayın 
Bakan tekrar konuştular efendim. 

BAŞKAN — Efendim o, sataşma ne
deniyleydi. Sataşmaya verilen cevaptan 
sonra son söz olmaz. Bana yeni baştan iç
tüzük öğreteceksiniz canım! 
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İ L H A M İ BİNİCİ (Bingöl) — Som 
soracağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Soru sormak isteyenle
rin adlarını yazacağım efendim, bir daki
ka... Önce yazılı olarak soru soranların 
isimlerini okuyacağım, sonra yerinden so
ru sormak isteyenleri tespit edeceğim. 

Yazılı olarak soru sormak isteyenler : 
Tevfik Koçak, Ali Eser, Rıza Ilıman. 

Sözlü olarak soru sormak isteyenler : 
Sayın Anadol, Sayın Talay, Sayın Bayazıt, 
Sayın Aksoy, Sayın Miski, Sayın Çulha-
oğlu, Sayın Binici, Sayın Ağagil, Sayın 
Keskin, Sayın Erol Güngör, Sayın Kamer 
Genç ve Sayın Ekin Dikmen. 

Soru tespit işlemi tamamlanmıştır. 
Önce yazılı sorulardan başlıyoruz 

efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Baka
nı tarafından yanıtlanmasına yardımcı ol
manızı saygılarımla arz ederim. 

Tevfik Koçak 
Ankara 

1. 1988 yılı kışlık ve yazlık kumaş is
tihkakının durumu nedir? 

2. Bugünkü koşullarda takım elbi
se, resmî gömlek ve resmî şapka dikiş fi
yatları toplamı 95 000 Türk Lirası iken, 
kışlık elbise dikiş parası olarak 28 800 li
ra ödenmesi konusunda düşünceniz nedir? 
Niçin bu denli az para verilmektedir? 

BAŞKAN — İkinci yazılı soru Sayın 
Ali Eser'e aittir, okutuyorum efendim : 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla 

Sayın İçişleri Bakanından sorulmasını ri
ca ediyorum. 

Saygılarımla. 
Ali Eser 
Samsun 
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1. Köylerde, köy ile ilgili yatırımlar 
-köy odası, okullar, sağlık ocakları gibi-
emanet usulü esasına göre muhtarlar ta
rafından yaptırılmaktadır. Yani, muhtar
lar, giderek müteahhit haline sokulmak
tadır. İstisnaî olması gereken bu uygula
ma, giderek genel kural haline getirilmiş
tir. Muhtarların, Devlet memuru statüle
ri ile, yaptıkları bu nevi işler bağdaşır mı? 
Cevap "hay ı r " ise, tedbir olarak ne dü
şünüyorsunuz? 

2. Sözcümüzün bahsettiği, Sahil 
Güvenlik Komutanlığı hizmetinde de kul
lanılacak muhafaza botlarının yerli tersa
nelerimizde kolaylıkla inşaası mümkün
dür. 5 yıldır gündemde olan bu projenin 
ihtiyacı acil duruma gelmiştir. Tatbikat 
safhasına ne zaman getirilecektir? 

3. Bugün Türkiye'de yeterli bir mo
torlu araç fennî muayenesi dahi yapılma
maktadır. Trafik kazalarının önemli sebep
lerinden biri de farların ayarsızlığıdır. Si
zin 5 yıllık iktidarınız, geceleri büyük teh
like yaratan far ayarsızlığını bile ortadan 
kaldıramamıştır. Bu hususa ne zaman eği
leceksiniz? 

4. Bakan ve polis araçlarının trafik 
ışıklarına riayet etmedikleri sık sık rastla
nan günlük olaylardandır, Bu gibi olayla
ra neden olan araçların plaka numarala
rını Bakanlığınıza bildirmemizi ister 
misiniz? 

5. Başbakanın geçtiği yol güzergâ
hını diğer trafiğe tamamen kapatan baş
ka bir Avrupa Topluluğu ülkesi var mıdır; 
varsa ismini verebilir misiniz? 

BAŞKAN — Sıra, Sayın Rıza Ilı-
man'ın sorusunda; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri 
Bakanlığınca yanıtlanmasına yardımcı ol
manızı saygılarımla arz ederim. 

Rıza Ilıman 
Çorum 

340 — 
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1. Mustafa Danışman isimli bir Ko
miser Muavini 1982 yılında, sol görüşlü 
olduğu ve solcu düşüncede olduğu için 
1402 sayılı Yasaya göre görevinden alın
mıştır. 

Bu kişinin sonuçlanan mahkemesin
de hüküm aynen şöyledir : "Sanığın ya
sa dışı bir örgüte girdiğine dair bir kanıt 
olmadığı, suçlayanların sanığa ait bir ey
lem görmediklerini, kesin bir şey söyleye
meyeceklerini, öyle tahmin ettiğini belirt
tiği, evinde yapılan aramada bulunan ki
tap ve bantlarda piyasada satılanlar oldu
ğu, yasak yayına rastlanmadığı, müsnet 
suçlardan dolayı beraatine" denmektedir. 
Karar; 1982 tarih, 378 sayılıdır. 

a) 6 yıldır mağdur edilen bu komi
ser muavinini göreve alacak mısınız? 

b) Bakanlıkta çalışan ve Çorum 
olaylarını yaratan, mahkeme kararıyla su
çu sabit olan Manisa Valisi Rafet Üçelli 
ile Kayseri Valisi Yüksel Çavuşoğlu'nu gö
revden almayı düşünüyor musunuz? 

c) Bu iki zıt uygulama sürdükçe ta
rafsız olduğunuzu söyleyebilir misiniz? 

BAŞKAN — Yazılı sorular bitmiştir, 
şimdi şifahî sorulan tespit edeceğim. 

Sayın Kemal Anadol, buyurun 
efendim. 

K. K E M A L A N A D O L (İzmir) — 
1. T ü m dünyada İnsan Hakları Evren
sel Bildirisinin 40 mcı yıldönümünün kut
landığı 10 Aralık 1988 günü İstanbul Ata
türk Havaalanına gelen siyasal göçmenler
den Nafiz Bostancı, Beria Onger, Turan 
Ata, Murat Tokmak ve Ekrem Aydın'ı, ül
keye sokmadan geldikleri uçakla neden ge
ri gönderdiniz? 

2. Altında Türkiye Cumhuriyetinin 
de imzastnın bulunduğu İnsan Haklan 
Evrensel Bildirisinin 13 üncü maddesi, 
"Herkes , kendi ülkesi de dahil, herhangi 
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bir ülkeyi terk etmek ve ülkesine dönmek 
hakkına sahiptir" hükmüne rağmen, bu 
işlemi yapanlar hakkında soruşturma aç
tınız mı? 

3. Geri gönderdiğiniz kişiler hak
kında çeşitli mahkemelerce verilen gıyabî 
tutuklama kararları olduğunu biliyor 
musunuz? 

4. Şu anda, İstanbul Emniyet Mü
dürü olarak, gelen politik göçmenleri ge
ri gönderen Hamdi Ardalı 'nm, daha ön
ce Emniyet Genel M ü d ü r Yardımcısı sı
fatıyla sınır kapılarına, bu kişilerin yaka
lanması için yazılı emir verdiğini biliyor 
musunuz? 

5. Biliyorsanız, Emniyet M ü d ü r 
Yardımcısı olarak verdiği yazılı emri, İs
tanbul Emniyet Müdürü olarak bizzat uy
gulamayan Hamdi Ardalı hakkında şu 
ana kadar ne işlem yaptınız? 

6. Eğer, "Bu kişiler daha önce yurt
taşlıktan çıkarılmışlardı, bu nedenle geri 
gönderildiler" diyorsanız, daha önce hak
larında gıyabî tutuklama karan bulunan 
ve vatandaşlıklarını kaybeden Yahya De
mirci, ve Cem Karaca'yi neden yurda sok
tunuz ve ilgili mahkemelere sevk ettirdi
niz? Daha önce yurttaşlıklarını yitiren in
sanlara bu şekilde farklı muamele yapma 
yetkisini size hangi yasa veriyor, bu çifte 
standart uygulamayı hangi yasal dayanak
la yapıyorsunuz? 

7. Ankara Devlet Güvenlik Mahke
mesinin, aralarında yukarıda isimlerini 
saydığım 5 kişinin de bulunduğu 27 sanık
la ilgili davanın 13 Aralık 1988 günlü du
ruşmasında giyabî tutuklama ve yakala
ma kararlarının hâlâ geçerli olduğuna ka
rar verdiğini biliyor musunuz? 

8. Anayasanın 138 inci maddesin
deki, "Yasama ve yürütme organları ile 
idare, mahkeme kararlarına uymak zo
rundadır. Bu organlar ve idare, mahkeme 
kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve 
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bunların yerine getirilmesini geciktire
mez" hükmüne rağmen, İçişleri Bakan
lığı mahkemelerce verilmiş tutuklama ka
rarlarını nasıl yok saymakta ve yargılama
yı önleyerek, adı geçen kişileri nasıl geri 
gönderebilmektedir? 

9. Türk Ceza Kanununun 235 inci 
maddesindeki, "Memurlardan biri göre
vini yaptığı sırada, görevine ilişkin olarak 
kamu adına kovuşturmayı gerektiren bir 
suç işlendiğini öğrenip de, ilgili idareye 
bildirmede ihmal ve gecikme gösterirse, 
dört aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla 
cezalandırılır ve bu cezaya, öğrenilen su
çun önemine göre ayrıca süreli veya süre
siz memuriyetten mahrumiyet cezası da 
eklenir" hükmüne rağmen, haklarında gı
yabi tutuklama ve yakalama emri bulunan 
5 kişiyi geri gönderen devlet memurları 
hakkında size yönelttiğim bu soruları 
cumhuriyet savcıları suç duyurusu kabul 
edip dava açarlarsa, bu memurları kişisel 
sorumluluklarıyla başbaşa mı bırakacak
sınız, yoksa bizzat yazılı ve sözlü emir ver
diğinizi söyleyip sorumluluk deruhte ede
cek misiniz? 

10. İnsan Hakları Evrensel Bildiri
sinin 10 uncu ve Avrupa İnsan Haklan 
sözleşmesinin 6 ncı maddelerinde belirti
len "Herkesin tam bir eşitlikle ve yansız 
bir mahkeme tarafından hakça ve açık bir 
yargılanmaya hakkı vardır" hükmüne 
rağmen, yargılanmak isteyen insanları,' 
hem de haklarında tutuklama karan olma
sına karşın geri göndererek, ülkemizde de
mokrasi olup olmadığı konusunda ulusla
rarası platformlarda olumsuz kanı yara
tıyor musunuz? 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Konuş
ma yapıyor Sayın Başkan, kürsüde konuş
sun daha iyi. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) — 

Son sorum Sayın Başkan. 
— 342 
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BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Karşılıklı tartışmayı bırakınız. Ben soru
yu anlamaya çalışıyorum siz bana mani 
oluyorsunuz. (ANAP sıralanndan gü
rültüler) 

Buyurun efendim devam edin, soru
lan zapta geçirtiyoruz. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — 
Çeşitli vesilelerle Türk Ceza Kanununun 
141, 142 ve 163 üncü maddelerinin yürür
lükten kalkmasını isteyen, ancak bu konu
da süre veremeyen Sayın Cumhurbaşka
nı Kenan Evren ve Sayın Başbakan ÖzaT-
ın bu beyanlanna katılıyor musunuz? 

Sorularım bu kadar Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın İstemihan Talay; 
buyurun efendim. 

M. İSTEMİHAN TALAY (İçel) — 
Cumhuriyetin kurulduğu günden başla
yarak, İçişleri Bakanlığı kadrolan; yani va
li ve kaymakamlar laik cumhuriyetin te
minatı olmuşlardır. 

1. Şu anda İçişleri Bakanlığında kaç 
adet yüksek yönetici (vali, müfettiş ve kay
makam) "hacı" sıfatını taşımaktadır? 

2. 1983 yılından sonra alınan mai
yet memurlannın sayısı kaçtır? Bunlann 
yüzde 70'inin imam hatip lisesi çıkışlı ol
duğu doğru mudur? Doğruysa bu bir ba
kanlık politikası mıdır? 

3. Hakkında açıkça valisi tarafın
dan "Atatürk ilkelerine aykırı davranıştan 
mevcuttur" açıkça "nurcudur" denilen 
bir kişi nasıl mülkiye müfettişi yapılmıştır? 

3. Ankara Siyasî Şube Müdürünün 
geçmişte sıkıyönetim makamlarınca, aşı
rı sağ faaliyetleri nedeniyle tutuklandığı, 
mahkûm olduğu ve devlet memuru olma 
niteliğini kaybettiği doğru mudur? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 
efendim. 

Sayın Aksoy, buyurun efendim. 
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VELİ AKSOY (İzmir) — Sayın Baş
kan, sorularımı arz ediyorum : 

1. 1988 Kasım ayı içinde İzmir'de 
düzenlenen "1968 Kuşağı" paneline ka
tılan Ertuğrul Kürkçü, neden, sivil plakalı 
arabadan inen sivil şahıslar tarafından alı
nıp götürülmüştür? 

2. Bir gün sonra bırakıldığına gö
re, İzmir nöbetçi emniyet müdürü, İçiş
leri Bakanlığının müsteşar yardımcısı ve 
siz Sayın Bakan İzmir Milletvekilleri ola
rak bana ve Sayın Kemal Anadol'a Ertug
rul Kürkçü'nün polis tarafından alınıp 
alınmadığını sorduğumuzda polis gözeti
minde olduğunu niçin söylemediniz? 

3. Polisin -gerekçesini belirtmese 
bile- gözetime aldığı kişilerin yakınlarına 
ve milletvekillerine, gözetime alınıp alın
madığı konusunda bilgi vermesi gerekmez 
mi? 

4. İzmir İli Yeni Foça Belediye Baş
kanı hakkında imar yolsuzluğu nedeniyle 
birçok dava açılmıştır. Yeni Foça ilçesin
de tüm yeşil sahalar katledilmiştir. Hak
kında birçok dava açılmış bulunan -
yolsuzluk nedeniyle- ve il idare kurulun
ca görevini kötüye kullandığı saptanan bu 
kişiyi hâlâ belediye başkanı olarak görev
de tutacak mısınız? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bayazıt; buyurun efendim. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan, benim teknik bir sorum var. 

Balıkesir İli Burhaniye İlçesine bağlı 
İskele Mahallesinde bir jandarma karako
lu vardır. Burası, eskiden hakikaten bü
yük tonajlı gemilerin yanaştığı bir iskele 
idi. Bugün ise, İskele'de, su yüzünde bir 
kazık dahi mevcut değildir; ama jandar
ma karakolu mevcuttur. Şahsî değerlendir
meme göre, bu karakolun orada hizmette 
kalmasını gerektiren hiçbir sebep yoktur. 
Özellikle erler -demin Sayın Bakanın açık

ça söylediği gibi- çağdaş kıyafetli değiller. 
Burhaniye İlçesinin İskele mahallesinde
ki bu jandarma karakolunun oradan kalk
masında, bence hiçbir sakınca yoktur, 
özellikle de turistik bakımdan fayda var
dır. Bu karakol buradan kaldırılabilir mi; 
kaldırılması mümkünse, turizm sezonun
dan önce kaldırılması mümkün müdür? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bayazıt. 

Sayın Miski; buyurun. 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Sayın 
Başkan, Sayın Bakanın aşağıdaki sorula
rımı cevaplandırmasını rica ediyorum. 

1. Sayın Bakan genelge yayınlaya
rak, vatandaşlann fişlenmesini kaldırdık
larını beyan ettiler. Ancak, hâlâ kendi teş
kilatlarında bile bu genelgeye uymuyorlar. 
Elimde bir belge vardır, okuyorum : 
"Kendi" kaydı yok. "Babası Nezih Gas-
son, Türkiye aleyhine basın yoluyla 
11.3.1985 yılında casusluk yapmak suçun
dan yakalandı. Sıkıyönetime sevk edildi.'' 
Kaşeli fiş/. Tarih 6 Temmuz 1988." 

Bu olay 1985 yılında olmuş ve 1985 
yılında kesinleşen mahkeme kararıyla be-
raatle sonuçlanmış; ama fişlenme hâlâ yü
rürlükte. 

Memurların fişlenme olayı Sağlık Ba
kanlığında da halen devam etmektedir. Bu 
fişlenme olayını gerçek anlamda ne zaman 
kaldırılacaksınız? 

2. Mahkeme karan ile beraat etmiş 
pek çok Hataylıya, mahkeme kararları da 
ibraz edildiği halde, illerinde pasaport ve
rilmeyip, Ankara'dan soruluyor. Bu soruş
turmalar da çoğunlukla olumsuzlukla ne
ticelendiği için, pasaport alamıyorlar. Bu 
vatandaşlann insan hakları çiğnenmekte
dir ve yurt dışına çıkamadıklanndan, yurt 
dışındaki iş imkânlannı kaybetmektedir
ler. Bu vatandaşlar, suçlu ise, neden mah
kûm edilmiyorlar? Beraat etmişlerse, ve-
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ya cezalarını çekmişlerse, pasaport neden 
verilmiyor? 

3. Mazot pompası ayarsızlığı nede
niyle, duman çıkartan araçlar, çevre kir
lenmesine ve trafik güvenliğine olumsuz 
etkiler yapmaktadır. Bu araçları denetle
meyi ve trafikten men etmeyi düşünüyor 
musunuz? 

Sorular bu kadar. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Miski. 

Sayın Çulhaoğlu, buyurun efendim. 

HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) — 
Sayın Başkanım, şu sorularımın cevaplan
dırılmasını istiyorum : 

İzmir İli Selçuk Belediyesince Sefe
rihisar Dilek Yarımadasının çevre düzeni 
planı, ilgili bakanlık tarafından onaylan
madığı halde, İmar Kanunu hükümleri
ne aykırı olarak Pamucak sahillerinde in
şaatlara Selçuk Belediye Başkanlığınca 
izin verilmiştir. 

Yine, imar planına aykırı olarak, şe
hir içerisinde korunması gereken yeşil sa
halar kaldırılmış ve Selçuk merkezinde 
normal gabarilerin dışına çıkılarak bazı 
inşaatlara iki üç kat fazlası verilmiştir. 

Yine, aynı belediyece (yani, Selçuk 
Belediye Başkanlığınca) bir otel inşaatının 
kaçak yapılmasına da göz yumulduğu ve 
bu gerekçe ile Türk Ceza Kanununun 230 
ve 240 inci maddeleri gereğince görevi su
iistimal ve görevi ihmal suçlarından İzmir 
İl İdare Kurulunca lüzumu muhakeme 
kararı Dahıştayca onaylanmıştır. 

Sayın Bakandan soruyorum; Bakan
lığınızca, tüm bu usulsüzlükleri yapan, 
hakkında Danıştay kararı olan Sayın Be
lediye Başkanıyla ilgili bir araştırma ya
pılmış mıdır? Yapıldıysa sonucu ne ol
muştur? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — "İl idare kurulunun, 
230 ve 240 inci maddelere göre vermiş ol
duğu lüzumu muhakeme karannın sonu
cu ne olmuştur?" diyorsunuz. 

HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) — 
Danıştayca onaylanmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Binici, buyurun 
efendim. 

İLHAMİ BİNİCİ (Bingöl) — Teşek
kür ederim Sayın Başkan. 

1. Birinci sorum terörle ilgili. Gerek 
Sayın Bakanın konuşmalarında, gerekse 
sayın milletvekillerimizin bu kürsüden 
yaptıkları konuşmalarda, Doğu Anadolu 
Bölgesinde terörün tırmandığı söylenmiş
tir. Ancak, kendi yöreme baktığım zaman, 
Bingöl'de Olağanüstü Hal Bölge Valisinin 
emrinde 13 bin güvenlik mensubu bulun
maktadır. Yine Sayın Bakanın ve sayın 
yetkililerin ifadelerine göre, Bingöl'de yasa 
dışı faaliyet gösteren örgüt üyesi sayısı ise 
55'tir. Bunlardan da 10 kişisi öldürüldü
ğüne göre, yani bu kadar zaman geçme
sine rağmen, bu 13 bin kişilik güvenlik 
kuvvetleri, 45 kişiyi yakalayamıyor mu? 

2. Hal böyle iken, terör, güvenlik 
kuvvetleriyle dağdakiler arasında devam 
etmektedir, fakat bakıyoruz ki, genellikle 
terör bölgesi seçilen bölgelerde halk tedir
gin edilmekte, göçe zorlanmaktadır. Ör
neğin; Yayladere Kırköyü Muhtarı ve ora
nın ileri gelenlerinden bir vatandaşımız öl
dürülmüştür. Öldürülme olayından son
ra 20-30 bin vatandaşımız, gruplar halin
de İstanbul'a ve büyük şehirlere göç etmiş
tir. Göçün nedeni nedir? 

3. Terör, güvenlik kuvvetleriyle 
dağdakiler arasında devam ediyorsa, bu 
göçlerin sorumlusu da belli değilse; o hal
de, devletin oradaki güvenlik kuvvetleri
nin sayısı da belli, dağdakilerin durumu-
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da belli, sayıları da belli. Ancak, aklımıza 
şöyle bir soru gelmektedir, terör tırman
dığına göre, sunî bir şekilde tırmandırıl-
dığtna göre, vatandaşla hiçbir ilişiği olma
dığına göre, acaba bazı Örgütler ve bazı 
güçler tarafından ileride demokrasiyi ke
sintiye uğratacak bir gerekçe mi hazır
lanıyor? 

BAŞKAN — Sayın Binici devam 
edin efendim. Sorularınız kısa ve özlü 
olsun. 

İ L H A M I BİNİCİ (Devamla) — 
4-Güvenlik kuvvetleri arasına sızan birta
kım yasa d'şı örgütler var mıdır? Güven
lik kuvvetleri arasına sızan örgütlerden bir 
tanesi kontrgerilla örgütü müdür, değil 
midir? 

5. Yine, Sayın Bakandan, cevaplan
dırılmasını istediğim bir başka sorum; 
Hikmet Gencer adında bir vatandaştmız 
zamanında bir suç işlemiş ve cezasını ta
mamladıktan sonra çıkmıştır. Pasaport al
mak için müracaat etmiştir, belirli işlem
leri yapmıştır. Ancak, kendisine bir türlü 
pasaport verilmemiştir. Hakkında hiçbir 
mahkeme kararı yoktur; fakat gerek Sa
yın Bakana ve gerekse Sayın Bakanın em
rinde görev yapan sayın genel müdüre ko
nuyu duyurduğumuzda, pasaportun mut
laka verileceğinden bahsetmişlerdi. An
cak, 5-6 ay süren bütün müracaatlarımı
za rağmen, bu vatandaşa pasaport veril
memiştir. Pasaport verilmemesine rağ
men, Hekmet Gencer şu anda nerededir 
ve yurt dışına çıkmışsa nasıl çıkmıştır? 

Hikmet Gencer'le birlikte aynı suç
tan mahkûm olan 2 kişi daha var. Deni
yor ki, bunlardan biri, sayın iktidar par
tisine mensup bir milletvekili vasıtasıyla 
pasaportunu almıştır. Diğerine ise, yine 
İzmir'de faaliyet gösteren NETAŞ Anonim 
Şirketi Genel Müdürü tarafından pasa
port aldırılmıştır. Bu doğru mudur? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ağagil, buyurun efendim. 
E R O L AĞAGİL (Ankara) — Sayın 

Başkan, Sayın Bakandan öğrenmek iste
diğim bir tek soru var. 

Son zamanlarda muhtelif belediyeler
de kendi bütçeleri dışında, ileriki yıllara 
yönelik borçlanmalar olduğu ve birtakım 
müteahhitler tarafından icraya verildikleri 
hepimiz tarafından biliniyor. Seçim çev
rem olan Ankara İlinin Çankaya Beledi
yesinin 1991 yılı sonuna kadar İller Ban
kasında olan alacak paylarının teminat 
mektubu vesair şekillerle alındığı ve do
layısıyla yapılacak yerel seçimlerden son
ra gelecek belediyenin 2-3 yıl İller Banka
sından alacağı para olmadığı tarzında yay
gın bir söylenti vardır. Bu söylentiler doğ
ru mudur? Eğer doğru ise, belgeleri tara
fıma lütfederler mi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Keskin, buyurun. 

C U M H U R KESKİN (Hakkâri) — 
Sayın Başkan, olağanüstü hal uygulama
sına gidilen illerimizden Mardin, Siirt ve 
özellikle Hakkâri'ye bağlı köylerde, "Gece 
sokağa çıkma yasağı" uygulanmaktadır. 
Bu köylerde vatandaşlar karanlık basınca, 
çok zaruri hallerde bile evlerinden dışarı 
çıkamamaktadırlar. Ağır hastalarını bile 
köyden çıkarma olanağına sahip değiller
dir. Evinden çıkana, ihtar yapılmadan ateş 
açılmaktadır. Bu yolla yaşamını yitiren va
tandaşlarımız vardır, ayrıca, gece karan
lığında dışarıda kalan binlerce hayvan öl
dürülmüştür. 

Bu illerimizdeki köylerden, gece so
kağa çıkma yasağını ne zaman kaldıracak
sınız? "Sokağa çıkma yasağı yoktur" ya 
da, "uygulanmıyor" diyorsanız, "Bölge 
halkı devlete saygılıdır, devletin güçlerine 
de saygılıdır. O nedenle, helikopterlerle 
bölgeye gitmeyin, buyurun, bu üç ilin ik
tidar ve muhalefet milletvekilleriyle böl
geye gidelim, uygulamalardan örnekler 
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gösterelim" diyorum. Bu önerimi kabul 
ediyor musunuz? 

İkinci sorum, köy koruculuğunun ih
das edildiği tarihten bu yana, Hakkâri'
de, "Siyasî amaçlı olmayan" kaç adam öl
dürme olayı olmuştur? Bunların kaçı res
mî ya da gayri resmî görevli köy korucu
ları tarafından gerçekleştirilmiştir? Köy 
korucularını yetiştiren bir eğitim kurumu 
açılması düşünülmekte midir? Bu, fabri
kası olmayan Hakkâri'de mi açılacaktır? 

Üçüncü sorum, bekçiler, olağanüstü 
hal tazminatını çok düşük almaktadırlar. 
Diğer güvenlik görevlilerine verilen tazmi
nat miktarı ile bekçilere ödenen tazminat 
miktarı arasındaki eşitsizliği gidermeyi 
düşünüyor musunuz? 

Dördüncü sorum, 1985 yılı nüfus sa
yımında, nüfusunun 182 bin civarında ol
duğu anlaşılan Hakkâri'den 40 bin kişi
nin göç ettiğini Sayın Bakan ifade ettiler. 
Bu göçün nedenlerini hiç araştırdınız mı, 
size göre bunun nedenleri nedir? Köy ko
ruculuğunun zorunlu hale getirilmesinin 
ya da zorla kabul ettirilmeye çalışılması
nın bunda rolü yok mudur? Uludere, Or-
tabağ Köyünden Ramazan Uslu ve Meh
met Yakut niçin göç etmişler, atadan kal
ma evlerini, ocaklarını niçin terk etmiş
lerdir? 

Bir başka sorum, Hakkâri ilinde kaç 
lise, temel eğitim ve köy ilkokulu ile sağ
lık evi hâlâ kışla ya da karakol olarak kul
lanılmaktadır? Hangi tarihten bu yana 
kullanılmaktadır ve bunları boşalttırma-
yı düşünüyor musunuz? Buralarda öğre
nimlerini sürdüren öğrenciler şimdi ne 
yapmaktadırlar, hiç düşündünüz mü? 

Bir başka sorum Sayın Başkan, 
ANAP İktidarı döneminde Hakkâri'de 
kaç polis karakolu, emniyet amirliği bina
sı, emniyet sarayı ve polis lojmanı, kaç jan
darma karakolu, bölük, tabur binaları, as-
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kerî amaçlı kaç tesis yapılmıştır? Hakkâ
ri'de kaç kişiye bir güvenlik yetkilisi düş
mektedir, bunun Türkiye ortalamasına 
göre durumu nedir? Bu oranı, öğretmen, 
doktor, hemşire, ebe, sağlık memuru, tek
nik eleman oranıyla karşılaştırdınız mı? 
Fabrika, okul, vesaire gibi yatırımlarla 
karşılaştırıldığında durum nedir? 

Son sorum, Sayın Başkan, Van-
Hakkâri arasında sekiz yerde arama ya
pılmaktadır. Hakkâri ile ilçeleri arasında 
ise, her kilometrede bir arama yapılmak
ta, hatta bazı yerlerde 50 metrede bir ara
ma ve kimlik yoklaması yapılmaktadır. Bu 
nedenlerle, yörede yaşayan insanların kim
likleri kısa sürede yıpranmaktadır. Bu böl
gede yaşayan insanların kimliklerini peri
yodik olarak, örneğin iki senede bir değiş
tirmeleri için bir düzenleme yapmayı dü
şünüyor musunuz? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Güngör. 

EROL GÜNGÖR (İzmir) — Sayın 
Başkan, İzmir İli Seferihisar İlçesi Bele
diye Başkanlığınca, belediye arsalarının 
kiralanması, yeni alanların imara açılması 
ve imar affı uygulamalarıyla ilgili olarak 
usulsüzlük ve yolsuzluklar yapıldığı iddi
aları ilçede yaygınlaşmıştır ve bu iddialar, 
1, 2, 3 ve 4 Şubat tarihli yeni Asır Gazete
sinde ayrıntılı olarak verilmiştir. Sorula
rım şudur : 

1. Bu iddialarla ilgili olarak, İçişle
ri Bakanlığı müfettişlerince inceleme ve 
soruşturma yapılmış mıdır? 

2. Bu iddialarla ilgili olarak, İzmir 
Valiliğince inceleme ve soruşturma yapıl
mış mıdır? 

3. İçişleri Bakanlığınca veya İzmir 
Valiliğince inceleme ve soruşturma yapıl
mışsa, Seferihisar Belediye Başkanlığı iş
lemleri arasında bir usulsüzlük ve yolsuz-
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luk tespit edilmiş midir? Şayet tespit edil
miş ise, bugüne kadar herhangi bir işlem 
yapılmış mıdır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Güngör. 

Buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, benim iki kısa sorum var. 

Birincisi, bizim belediyelerin, özellik
le paraya ihtiyacı olduğu halde, emniye
tin Tunceli belediyelerine iki üç senedir 
borcu vardır. Lütfedip, iki üç senedir bek
leyen bu paraları ödemeyi düşünüyorlar 
mı? 

ikincisi, Ovacık İlçesinin Elgazi Kö
yü beş mezradan meydana gelmektedir ve 
bu mezralar çok dağınık olduğu için, bun
lar belli bir yerde toplanmayı istiyorlar. 
Tunceli Valiliği bu konuyu, 12.11.1986 gün 
ve 05888 sayılı yazı ile içişleri Bakanlığı
na intikal ettirmiştir. Bu birleştirmeyi yap
mayı düşünüyorlar mı, yapacaklar mı, ya
pacaklarsa ne zaman yapacaklar? 

Benim sorularım bunlar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Dikmen. 

EKİN DİKMEN (İçel) — Sayın 
Başkan, halen Emniyet Genel Müdürü 
olan kişinin, İçel'de vali olduğu dönemde 
(1987 yılında) yapılan genel seçimler so
nucu milletvekili seçilerek parlamentoya 
geldim. O tarihten 22 Eylül 1988 tarihine 
kadar, basın yazmasına rağmen, benim fo
toğrafımın Mersin Birinci Şubede "Ara
nanlar listesi" nde yer alması ve orada asılı 
bulunmasına karşılık, Genel Başkanımız 
Sayın Erdal İnönü'nün, Mersin'de yapmış 
olduğu referandumla ilgili miting sırası n̂  
da müdahaleleri üzerine kaldırılmıştır. 
Milletvekili seçildiğim dönemden, Eylül 
1988 dönemine kadar görevde kalan bu 
yetkililer görevlerini suiistimal etmişlerdir. 
Bu işle ilgili olarak, Sayın İçişleri Bakanı, 

yetkililer hakkında herhangi bir işlem yap
mayı düşünüyor mu? 

ikinci sorum ': Biz ülkede, hâlâ polis 
devletinin ve baskı rejiminin olduğunu 
söylüyoruz. Sayın Bakan biraz evvel kür
süde konuşurken "Bu ülkede kanun dev
leti vardır" dedi. Kanun devleti olan bir 
ülkede polis devleti vardır, baskı rejimi 
vardır, insanlar baskı altında yaşarlar. 

BAŞKAN — Lütfen... Sorunuz ne
dir efendim? (ANAP sıralarından, "So
ru sor" sesleri, gürültüler) 

Lütfen efendim, müsaade edin, ben 
sordum "Sorunuz nedir?" diye. 

Devam edin Sayın Dikmen. 

EKİN DİKMEN (İçel) — Bu ülke
de hukuk rejimi yoktur diyoruz. Bakanın 
söylediği sözdür, zabıtlarda vardır. Kanun 
devleti hukuk devleti değildir. Hukuk dev
letini bütün kurallarıyla yerleştermek için, <• 
Sayın İçişleri Bakanı, kendisine düşen gö
revi yapmak istemekte midir? 

Üçüncü sorum : Biraz evvel soru so
ran Sayın Arkadaşım Cumhur Keskin'in 
sorularım tamamlayıcı nitelikte bir soru. 
Bu soruyu Adalet Bakanına da sormuş
tum, cevap alamamıştım. Türkiye'de uy
gulanan hukuk, bir bütünlük arz eder. 
Bölgelere göre hukuk uygulanmaz. Doğu 
Anadolu'da uygulanan hukukla diğer böl
gelerimizde uygulanan hukuk farklıdır. Bu 
farklılığı gidermek için, İçişleri Bakanı 
kendisine düşen görevi yapacak mıdır? 
(ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sorularınız tamam mı 
efendim? 

EKİN DİKMEN (İçel) — Bir sorum 
daha var Sayın Başkan. (ANAP sıraların
dan "Açıklama yapıyor" sesleri, gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, soru 
kısmını söyleyiniz; çünkü, açıklama yapar
sanız, açıklama uzuyor, o zaman iş konuş
maya dönüşüyor, lütfen... 
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EKİN D İ K M E N (içel) — Açıklama 
yapmıyorum efendim. 

Son sorum : Biz, milletvekili lojman
larında ikamet etmekteyiz. 7 nci Sokakta 
oturuyorum, Sayın Recep Ergun'la yanı 
sokakta. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — İsim tasrih etmeyin 
efendim, lütfen... 

EKİN DİKMEN (İçel) — Günlerdir, 
orada polisler gezmektedir. Bizim, ailele
rimiz ve çocuklarımız sokağa çıkamamak
tadır. Sayın Recep Ergun için, ayrı bir ev 
alıp onu orada polis gözetimi altında bu
lundurmak mümkün mü? Bunu, Sayın 
içişleri Bakanı düşünüyor mu? (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sorular tamamlan

mıştır. 
Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 

K A L E M L İ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
arkadaşlarımızın sorularını dikkatle takip 
ettim ve not aldım. Çoğu teknik ve raka-

Bölümleri okutuyorum : 
A — C E T V E L İ 

Program 
kodu 

101 

111 

Açıklama 

ma dayalı sualler olduğundan, hepsine ya
zılı cevap vereceğim. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Yalnız, önemli bir husus var ki, bu
rada ifade etmek istiyorum. Sayın Binici, 
soruları sırasında, "Bingöl 'de 45 tane te
rörist kaldı, bunlar biliniyor, niye yakalan
mıyor?" diye bir ifade serdettiler, eğer 
yanlış not almadıysam. Sayın milletvekili 
eğer bunların isimlerini biliyorsa lütfen 
isimlerini versin bir an önce yakalayalım, 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

İ L H A M I BİNİCİ (Bingöl) — Sizin 
kendi ifadeniz o. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) - Öyle bir ifadem 
yok. 

BAŞKAN — İçişleri Bakanlığı büt
çesi ve kesinhesabmın görüşmeleri tamam
lanmıştır. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

112 

113 

900 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Mahallî İdareler Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

T O P L A M 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

126 598 000 000 

32 151 000 000 

29 199 000 000 

3 380 000 000 

957 000 000 

192 285 000 000 
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içişleri Bakanlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
2. — İçişleri Bakanlığı 1987 Malî Yi/t Kesmhesabı 

BAŞKAN — İçişleri Bakanlığı 1987 malî yılı kesinhesabımn bölümlerine geçilmesini oyla 
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A —CETVELİ 

Genel Toplam 
ödenek toplamı harcama 

Prog. Açıklama Lira Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmederi 31 859 249 000 32 120 910 4 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-
| bul edilmiştir. 
«* 111 Mahallî İdareler Hizmederi 12 491 673 200 12 467 909 6 
» BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-
| bul edilmiştir. 

112 Nüfus ve Vatandaşlık Hizmederi 9 237 069 370 9 379 018 9 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmederi 1 233 550 000 1 274 252 9 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans
ferler 2 799 724 000 2 808 139 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

TOPLAM 57 621 265 570 58 050 231 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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a) Emniyet Genel Müdürlüğü 

1. — Emniyet Genel Müdürlüğü 1989 Malt Yüı Bütçesi 

BAŞKAN — içişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinin bö
lümlerine geçilmesini'oylannıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A — CETVELİ 

Program 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 180 832 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Güvenliği Sağlama ve Düzenleme Hiz
metleri 593 560 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 22 611 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 797 003 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2. — Emniyet Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yüı Kesinhesabt 

BAŞKAN — İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü 1987 malî yılı kesinhesa-
bının bölümlerine geçilmesini oylannıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 

EMNİYET GENEL MUDURL 

A — CETVELİ 

A ç ı k l a m a 

Genel Toplam 
ödenek toplamı harcama 

Lira Lira 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 84 185 738 657 66 498 273 98 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Güvenliği Sağlama ve Düzenleme Hizmetleri 250 608 876 328 267 979 797 50 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans
ferler 21 829 074 000 22 346 924 8 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

TOPLAM 356 623 688 985 356 824 996 30 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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b) Jandarma Genel Komutanlığı 

l — Jandarma Genel Komutanlığı 1989 Malî Yûı Bütçesi ( 

BAŞKAN — İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Genel Komutanlığı 1989 malî yılı 
bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

A — CETVELİ 

Lira 
Program 

kodu 

111 

112 

Açıklama 

Güvenlik Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
1er... Kabul edilmiştir. 
R E — M O 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
1er... Kabul edilmiştir. 

. Etmeyen-

, Etmeyen-

430 767 000 000 

TOPLAM 430 767 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2. — Jandarma Genel Komutanlığı 1987 Malt Yûı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Jandarma Genel Komutanlığı 1987 malî yılı kesinhesabının bölümle
rine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Bölümleri okutuyorum 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

A — CETVELİ 

Prog. 

111 

112 

900 

Açıklama 

Güvenlik Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Jandarma Genel Komutanlığının Ye
niden Teşkilatlanması, ve Moderni
zasyonu 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Genel ödenek 
toplam 

184 604 858 503 

Özel kanunlar 
gereğince ertes 

Toplam yıla devreden 
harcama ödenek 

162 342 448 917 28 644 754 99 

1 958 241 378 1 423 269 369 

2 620 000 000 2 767 018 655 

534 972 00 

189 183 099 881 166 532 736 941 29 179 727 00 
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c) Sahil Güvenlik Komutanlığı 

1. — Sahil Güvenlik Komutanlığı 1989 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — İçişleri Bakanlığına bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı 1989 malî yılı 
bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 

A — CETVELİ 

Program 
kodu Açıklama Lira 

111 Sahil Güvenlik Komutanlığı 24 383 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 24 383 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2. — Sahil Güvenlik Komutanlığı 1987 Mali Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — İçişleri Bakanlığına bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı 1987 malî yılı 
kesinhesabmın bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

— 354 — 



Bölümleri okutuyorum : 

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 

A — CETVELİ 

I Prog. Açıklama 

o» 111 Sahil. Güvenlik Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Genrl 
ödenek toplamı 

I Jra 

13 917 021 324 

150 000 000 

14 067 021 324 
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İçişleri Bakanlığı 1989 yılı bütçesi ile 
1987 yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; ha
yırlı olmasını temenni ediyoruz. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

B) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANLIĞI 

1. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı
ğı 1989 Malî Yılı Bütçesi. 

2. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı
ğı 1987 Malî Yılı Kesinhesabı. 

BAŞKAN — 1989 Malî Yılı Genel ve 
Katma Bütçe Kanunu Tasarılarıyla 1987 
Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Programa göre, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığının bütçesi ve kesinhe-
sabınm görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini 
aldılar. 

Grupları ve şahısları adına söz alan
lar : Anavatan Partisi Grubu adına; Sa
yın Sait Ekinci, Sayın Mehmet Akdemir, 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adı
na; Sayın Fehmi Işıklar, Sayın Cevdet Sel-
vi, Doğru Yol Partisi Grubu adına; Sayın 
Güneş Müftüoğlu, 

Şahısları adına; lehinde Sayın Ömer 
Günbulut, aleyhinde Sayın Mehmet 
Dönen. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Sait Ekinci; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA SAİT 
EKİNCİ (Burdur) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığı 1989 yılı bütçesi üzerin
de Anavatan Partisi Grubu adına söz al
mış bulunuyorum. Grubum ve şahsım 
adına Yüce Meclisi saygılarla selamlıyo
rum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sosyal güvenlik kavramı, ülkeden ül
keye çok değişik anlamlarda kullanılsa bi-

le, üzerinde hemen hemen birleşilen bir 
tanıma göre, herkesin sosyal ve ekonomik 
ihtiyaçlarını da kapsayacak biçimde bugün 
ve yarınlarının da devlet tarafından gü
vence altına alınması şeklinde ifade edi
lir. Görüleceği üzere, sosyal güvenlik, ar
tık sadece çalışanları değil, bütün fertleri 
kapsamına alan bir kavram olarak ortaya 
çıkmaktadır. Anayasamızın ilgili madde
sinde de "Herkes, sosyal güvenlik hakkı
na sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlaya
cak gerekli tetbirleri alır ve teşkilatı kurar" 
denilmektedir. Sosyal güvenliğe temel ba
kış açımız, toplumun her kesiminin sos
yal güvenliğe en kısa zamanda kavuşturul
masıdır. Zira biliyoruz ki, geniş kitlelerin 
sosyal güvenlikten mahrum kalması, hem 
sosyal adalete, hem de bu konuda yapıl
mış sosyal tercihlere aykırı düşer. Hükü
met olarak, bir yandan sosyal güvenliği 
tüm nüfus gruplarına yaygınlaştırmak 
gayretlerine önem verirken, öte yandan da 
çalışanlarımız ve emeklilere sağladığımız 
haklarla onları enflasyona ezdirmemeye 
çalışıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
tarımda kendi adına ve hesabına çalışan, 
aynı zamanda çiftçilerin Bağ-Kur tarafın
dan sosyal güvenliğe kavuşturulması, yi
ne Anavatan Partisi Grubu ve Anavatan 
Hükümetine nasip olmuştur. Bakanlar 
Kurulu kararı gereğince, ilk uygulamaya 
29.5.1984 tarihinden itibaren Konya, Kır
şehir İllerinde başlanılmış, çok olumlu ne
ticeler alınmıştır. Uygulama 1 Ocak 1985 
tarihinden itibaren İç Anadolu bölgesin
deki bütün illere, 1 Ocak 1986 tarihinden 
itibaren Ege Bölgesindeki bütün illere, 
1 Ocak 1987 tarihinden itibaren de Kara
deniz Bölgesindeki bazı iller ve Gaziantep 
İlinde uygulanmış ve başarılı neticeler 
alınmıştır. Kanun gereğince uygulamanın 
on yıl içinde bütün yurtta başlatılması ge
rekmektedir; ancak on yıllık sürenin bi
tim tarihi olan 1 Ocak 1994 tarihi bekle-
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nümeden 1990 yılı sonuna kadar, bütün 
yurtta uygulamanın başlatılması için ça
lışmalar sürdürülmektedir. 

Bu kanuna göre, halen sigortalama 
çalışmalarının sürdürüldüğü ve yukarıda 
bahsedilen 38 ilde; 57 sigortalıya malul
lük, 4 sigortalıya yaşlılık ve ölüm, 908 si
gortalının 1 888 hak sahibine de ölüm ay
lığı bağlanmıştır. Bir zamanlar Bağ-
Kur'lular, Kurumdan bir aspirin dahi ala
mamaktan dolayı haklı şikâyetlerde bulu
nuyorlardı. Gerçekten bize göre de, sağ
lık hizmeti veremeyen bir sosyal güvenlik 
kuruluşu düşünmek mümkün değildir. Bu 
görüşten hareketle Hükümetimiz, 2335 
sayılı Kanunla Bağ-Kur sigortalılarını 
uzun yıllardan beri boşluğu hissedilen sağ
lık sigortasına kavuşturmuştur. Sağlık si
gortası uygulaması, Bakanlar Kurulu ka
rarına istinaden 1 Ocak 1986 tarihinden 
itibaren 11; 1 Ocak 1987 tarihinden itiba
ren 20; 1 Nisan 1988 tarihinden itibaren 
20 ve 1 Mayıs 1988 tarihinden itibaren 16 
ilde başlatılmıştır. Halen 51 ilimizde Bağ-
Kur sigortalıları emeklileri ve bakmakla 
yükümlü oldukları kişileri fiilen muayene 
ve tedavi olmaktadırlar. Sağlık sigortası 
uygulamasının 1 Ocak 1989 tarihinden iti
baren Türkiye genelinde yaygınlaştırılma
sıyla, aile fertleriyle birlikte 9 milyon va
tandaşımıza sağlık yardımlarından istifa
de etme imkânı sağlanacaktır. 1 Ocak 
1989; çok yakın bir tarihte 9 milyon va
tandaşımız sağlık sigortası uygulamasın
dan faydalanacaktır. 

Sağlık hizmetleri, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Ku
rumu, mahallî idareler, üniversiteler, Ka
mu İktisadî Teşebbüslerine ait sağlık te
sisleriyle, diğer sağlık tesislerinden hizmet 
satın alınmak suretiyle yerine getirilmek
tedir. Halen Bağ-Kur, iki milyona yakla
şan aktif sigortalısı, yaklaşık 500 bin emek
li, dul ve yetimiyle ülkemizin üç büyük 

sosyal güvenlik kuruluşundan biri olup» 
günün ihtiyaçlarına mümkün olduğu ka
dar cevap verebilmek amacıyla daimî bir 
değişim ve gelişim içerisinde bulun
maktadır. 

Kurumun kurulduğu, 1 Nisan 1972 
tarihinde, kadın ise 40, erkek ise 45 yaşı
nı doldurmuş bulunanların, geriye doğru 
on yıllık çalışma sürelerini belgelemeleri 
halinde bu sürelerin karşılığında hiç prim 
alınmadan sigortalılık süresi olarak sayıl
mış, bu uygulama ile 180 bin Bağ-Kur si
gortalısı beş yıl prim ödemek suretiyle on-
beş yıl üzerinden emekli olmaya hak ka
zanmış ve kendilerine 1977 yılından itiba
ren aylık ödenmeye başlanmıştır. Bunla
ra ilk on ayda ödenen maaş, beş sene bo
yunca kuruma ödedikleri prime eşittir. Bu 
beş yıl boyunca ödedikleri prim toplamı 
ise, sadece 3 120 liradır. Bu durumdaki 
emeklilere, ödedikleri toplam primin on 
ikikatı, bugün bir ayda ödenmektedir. 

Bu durum Bağ-Kurun aktuaryal den
gesini olumsuz yönde etkilemiş ve aylık
ların yeterince artırılmasını engelleyen 
başlıca sebeplerden birisi olmuştur. 

Bütün bunlara rağmen, Bağ-Kur 
emekli, dul ve yetimlerinin aylıklarında bu 
yıl üç defa artış gerçekleştirilmiştir. Şöyle 
ki: Bağ-Kur emekli aylıklarının hesabını 
esas alan katsayı, ilgili kanun gereği, 
1 Ocak 1988 tarihinden itibaren, tıpkı me
mur ve işçi emekli aylıklarında olduğu gi
bi, 70'ten 84'e, 1 Temmuz 1988 tarihin
den itibaren de 100'e yükseltilmiştir. 

Diğer taraftan, yine ilgili mevzuata 
uygun olarak, Bağ-Kur emekli, dul ve ye
tim aylıklarında dikkate alman basamak 
gösterge rakamları, 1 Şubat 1988 tarihin
den geçerli olmak üzere, yüzde 50 oranın
da artırılmış, katsayı artışından kaynak
lanan yükselme dışında Bağ-Kur aylıkla
rının yüzde 50 oranında artması anlamı
na gelmektedir. Katsayı artışından kay-
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naklanan fark da buna ilave edildiğinde, 
1 Aralık 1987 aylığına göre 1 Şubat 
1988'deki artış oranı, her basamakta yüz
de 80'e ulaşmaktadır. 

1 Temmuz 1988 tarihinden itibaren 
de katsayının 84'ten 100'e çıkması ile ay
lıklarda, 84 katsayıya göre ödenen aylık
lara nazaran yüzde 19.05'lik bir artış da
ha gerçekleştirilmiştir. Böylelikle, 1987 
Aralık ayında ödenen aylıklara göre 1988 
yılında toplam olarak yüzde 114'lük bir ar
tış sağlanmıştır. Tabiîdir ki, 1989 yılı ba
şında katsayının 128'e yükseltilmesiyle 
Bağ-Kur aylıkları da ayrıca yüzde 28 ora
nında yeniden artmaktadır. 

Aynı mukayeseyi son beş için yaptı
ğımızda; 31 Aralık 1983 tarihinde 1 inci 
basamaktan 5 522 lira aylık alan sigorta
lının, 31 Aralık 1988 tarihinde bu mikta
rın yüzde 550 fazlasını almaktadır. 

31 Aralık 1983 tarihinde 6 ncı basa
maktan 9 568 lira aylık alan bir sigortalı
nın, 31 Aralık 1988'de bu miktarın yüzde 
494 fazlasını, yani 56 875 lira almaktadır. 

31 Aralık 1983 tarihinde 12 nci basa
maktan 15 280 lira aylık alan bir sigorta
lının, 31 Aralık 1988'de bu miktarın yüz
de 437 fazlasını, yani 82 075 lira aylık al
dığı görülmektedir. 

Buna rağmen, Bağ-Kur emekli, dul 
ve yetimlerine arzu edilen ölçüde bir ge
lir seviyesi sağlanabildiğini söylemek elbet
te mümkün değildir; ancak, Bağ-Kur si
gortalısı, primini muntazam öder ve ter
cihlerini sağlıklı kullanırsa, şüphesiz Bağ-
Kur sigortalıları lehine çok önemli iyileş-
termeler yapılabilecektir. Ayrıca prim as
lını ödeyen Bağ-Kur sigortalılarının gecik
me zammı ve faiz borçlarının ertelenme
si için üç defa hak tanınmıştır; Son ola
rak 31 Mayıs 1988 tarihine kadar primle
rini ödeyenlerin gecikme zammı ve faiz
den doğan borçtan bir yıl, yani 31 Mayıs 
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1989 tarihine kadar ertelenmiştir. 
Bağ-Kur, ülkemizin sosyal güvenlik 

kuruluşları arasında en genci olmasına 
rağmen, çağımızın gereği olan bilgiişlem 
sistimine önem vermiş, bağ numarasını 
bilgisayar vasıtasıyla vermek suretiyle ilk 
uygulamayı başlatmıştır. Sigortalılık ve 
tahsis işlemlerini bu sistem içerisinde ge
liştirerek yürütmenin gayreti içinde ol
muştur. Bu konuda 1981 yılına kadar ye
terli deneyim sağlanmış, mevcut bilgisa
yarın kapasitesi artırılarak Genel Müdür
lükte ve İstanbul İl Müdürlüğünde danış
ma merkezi açılmıştır. Zamanla kurumun 
iş hacmi artmış ve mevcut bilgisayar ye
tersiz duruma gelmiş, daha sonra işlem hı
zı daha yüksek olan bilgisayar devreye gir
miştir. Yeni bilgisayar ile il bağlantılarının 
daha kolay sağlanması sebebiyle danışma 
merkezleri açma çalışmaları hızlandırıl
mış, 1984 yılından bugüne kadar il mü
dürlüklerinde danışma merkezleri açılarak 
bu sayı 23'e çıkarılmıştır. 2926 ve 3235 sa
yılı kanunların uygulamaları ve yeni da
nışma merkezleri açılması neticesinde bil
gisayarın hızı düşmüş, bu sebeple mevcut 
bilgisayar ünitesinden 19 kat hızlı, işlem 
hızı çok yüksek bilgisayar 1988 yılı başın
da sipariş edilmiş ve bu ay (1988 Aralık 
ayı) başlarında kuruluşu yapılarak faali
yete geçirilmiştir. Yeni bilgisayarın faali
yete geçmesiyle 1989 yılı başlarında 12 il 
•müdürlüğünde daha yeni danışma mer
kezlerinin açılmasının planlanması mem
nuniyet vericidir. 1989 yılı içerisinde il da
nışma merkezleri sayısı en geç 1990 yılı 
sonlarında 67'ye çıkarılarak, bütün iller
le bağlantı sağlanmış olacaktır. 

Bağ-Kur, zamanında, ulaşmayan bil
gi değerini yitirir vecizesinden hareket 
ederek, sigortalılarına bilgi bankasında 
bulunan bilgileri anında ve doğru olarak 
ulaştırma gayreti içerisindedir. Kurulan ve 
kurulacak olan danışma merkezleri saye
sinde sigortalılar, kurum içerisinde servis 
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servis dolaşarak vakit kaybetmeden du
rumlarıyla ilgili bilgileri anında kendileri 
şifahî ve yazılı olarak alabileceklerdir. 

Kurum, hizmetlerini kendi mülkü 
olan binalarında yürütebilmek, sigortalı
larına daha uygun şartlarda hizmet suna
bilmek amacıyla 1.1. 1984 ile 30.11.1988 ta
rihleri arasında 23 ilde hizmet binası, 18 
lojmanlı hizmet binası; 12 ilde 16 lojman 
binası, 7 adet rantı bulunan hizmet bina
sıyla 13 yerde üzerinde hizmet binası ya
pılmakta ve yapılacak olan arsaya sahip 
bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
şimdi de Sosyal Sigortalar Kurumu ile il
gili görüşlerimi ifade etmek istiyorum : 
Sosyal Sigortalar Kurumu, 3 milyon civa
rında sigortalısı, 1,3 milyona emekli, dul 
ve yetimiyle Türkiye'nin en büyük sosyal 
güvenlik kuruluşudur. Sosyal Sigortalar 
Kurumu, nüfusumuzun yüzde 40'ına sağ
lık hizmeti verebilmektedir. Böylece ülke
miz, sağlık sektöründe çok önemli bir ko
numa sahip bulunmaktadır. 350 civarın
da yataklı ve yataksız sağlık tesisi, 22 bin 
civarında hasta yatağı, 36 bin sağlık per
soneli bulunan bu güzide kurumumuzun 
sağlık personeli açığının süratle giderilme
si gerekmektedir. Kanaatimce, idarî ve 
malî yönden özerk bir kuruluşun, daha es
nek kurallara tabi olması, böylece kendi 
öz kaynaklannı daha akılcı bir şekilde kul
lanılmasına imkân verilmesi sağlan
malıdır. 

Sosyal Sigortalar Kurumundan aylık 
alanlar yıllardan beri sosyal yardım zam
mı miktarının memur emeklilerinin altın
da olmasından haklı olarak şikayet etmek
teydiler. Bu sene, Hükümetimiz, ilk defa 
bu eşitliği sağlamış bulunmaktadır. Re
form niteliğindeki uygulamayı gerçekleş
tiren Sayın Bakana huzurlarınızda teşek
kürü bir borç bilmekteyim. 

Emekli aylıklarında yapılan son dü

zenlemelere göre, 1987 yılma nazaran, 
Temmuz 1988 ayı içerisinde taban aylık
larda yüzde 74, tavan aylıklarda yüzde 63 
oranında artış sağlanmıştır. Bununla, iş
çi emeklilerimizin aylıklarının yeterli ol
duğunu söylemek istemiyorum; ancak, 
Sosyal Sigorta, nimet-külfet dengesinin 
göz önünde tutulduğu, aktuer hesapların 
bugün ve gelecek itibariyle gayet hassas bir 
terazide ölçüldüğü bir kavram ve ku
rumdur. 

Devlet tarafından finanse edilmeyen, 
kendi öz kaynaklarını değerlendirerek ya
şamını sürdüren bu kurumun, güvenirli
lik ve likidite esaslarına göre çalışması ge
rekmektedir. Bugün, Sosyal Sigortalar 
Kurumunun 411 milyar lira civarında ka
mu ve özel sektörden prim alacağı bulun
maktadır. Bu alacağın tahsili için, bir yan
dan cezaî müeyyideler artırılmış, bir yan
dan tahsilatı hızlandırıcı uygulamalar ya
pılmış ve son oarak da, prim aslını 22 Ma
yıs 1988 tarihine kadar ödeyen işverenle
rin gecikme zammı ve faizden doğan borç
ları iki yıla kadar ertelenmiştir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu, sigortalı
larına, sigorta hizmetleri yanında, konut 
sağlama yönünden de hizmet sunmakta
dır. Önceki yıllarda kendisi toplu konut 
yapmak, ya da kooperatifler aracılığı ile 
üyelerine kredi vermekte idi. Son yıllar
da, akılcı bir politika uygulanmış ve Top
lu Konut Fonu ile işbirliğine gitmiştir. 750 
bin lira olan faizsiz kredi miktarının 1 mil
yon liraya çıkarılması, inşaatları yüzde 70 
seviyesine gelmiş ve küçük katkılarla biti
rilebilecek 16 bin konut için 900 bin lira
ya ilaveten 500 bin lira ek kredi sağlan
ması memnuniyeti mucip olmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Hükümetimizce, çalışanlar ve emeklileri
miz için ihdas olunan vergi iadesi sistemi, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna, emekli dul 
ve yetimlerin vergi iadelerine ait belgele-
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rin alımı ile vergi iadelerinin ödenmesin
de görev yüklenmiştir. Kurum, 1987 yılın
da 132 milyar 110 milyon lira, 1988 yılın
da ise, bugüne kadar 209 milyar vergi ia
desi ödenmesine aracılık etmiştir. Yine 
Hükümetimizce, işçi, memur ve bunların 
emeklilerinin konut sahibi olmasında ye
ni bir imkân sağlanmış, 3320 sayılı Ka
nun gereğince Ekim 1988 tarihi itibariyle 
işçiler ve bunların emeklileri adına topla
nan konut edindirme yardımı yekûnu 220 
milyar liraya ulaştırmıştır. Bu yardımın 
toplanması ve emeklilere ödenmesinde 
Sosyal Sigortalar Kurumu ek bir görev 
üstlenmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bugün, ülkemiz dışında çeşitli ülkelerde 
çalışan işçilerimizin sorunlarına Hüküme
timizin gösterdiği yakın ilgi ve yardımlar 
gerçekten takdire değer bir seviyeye gel
miştir. Hemen her bakanlık ve kuruluş, 
üzerine düşen görevi yerine getirmek üze
re, ciddî bir çalışma temposu içerisinde
dir. Yurt dışındaki işçilerimizin çalışma 
koşulları ve sosyal güvenlikleri konusun
da her gün yeni bir adım atılmaktadır. Yurt 
dışında çalışma sürelerinin değerlendiril
mesi amacıyla çıkarılan 3201 sayılı Kanun, 
önemli yenilikler getirmiştir. Ancak, yap
tığım tespitlere göre, işçilerimiz, özellikle 
borçlanmak için yurda kesin dönüş yap
ma zorunluluğundan şikâyet etmektedir
ler. Gerçekten yürürlükteki kanuna göre, 
hizmet değerlendirilmesi için kesin dönüş 
şartı karşısında, işçilerimiz hem işlerini bı
rakıp bırakmama konusunda karar vere
memekte, hem de bulundukları ülkelerde
ki vergi mevzuatının sağladığı vergi iade
si hakkından mahrum bırakılmaktadırlar. 
Bu sorunun süratle çözümlenmesinde bü
yük faydalar mülahaza etmekteyim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
ülkemizdeki vatandaşların bugün önemli 
bir bölümünün, ama yarın tümünün sos
yal güvenlik hizmetlerinden yararlanma

sını sağlayacak bu Bakanlığın bütçesinin 
kabulü için Anavatan Partisi olarak olum
lu oy kullanacağımızı ifade ederken; büt
çenin milletimize, memleketimize hayırlı 
ve uğurlu olmasını diler, başta Sayın Ba
kan olmak üzere, Bakanlık ve bağlı, kuru
luşlarının personeline teşekkürlerimi 
sunarım. 

Yüce Meclise saygılar sunarım efen
dim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Ekinci. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Mehmet Akdemir; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA MEH
MET AKDEMİR (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; sa
lonu boş olan artistler durumuna düştük. 
Maalesef, sosyal güvenliğin görüşüldüğü 
bir yerde, gerçekten, arkadaşlarımızın ye
tersiz olması beni üzmektedir. Bunu ön
celikle belirtmek istiyorum. (ANAP sıra
larından "Biz yeteriz" sesleri) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
çalışma barışının temel taşı olan Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1989 yılı büt
çesi üzerinde Anavatan Grubu adına söz 
almış bulunuyorum. Partim ve şahsım 
adına Yüce meclise saygılarımı sunarım. 
Bu vesileyle de, barışın temeline sağlam 
harç koyma gayreti içinde bulunan Sayın 
Bakana takdir ve tebriklerimi sunuyorum. 

Sosyal güvenlik, çalışanların ekono
mik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak 
tarzda, bu günlerini ve yarınlarını güven 
altına almayı kendine hedef tayin eden sis
temler bütünüdür. Sosyal güvenlik alanın
daki temel felsefemiz, bir yandan sosyal 
güvenlik kapsamına yeni grupları almak, 
bir yandan da kişilere sağlanan hakları ge
liştirmektir. 

Bugün ülkemizde, Sosyal Sigortalar 
Kurumu, 2 878 925 aktif sigortalısı, 1 254 
286 emekli, dul ve yetimi ile 10 900 000 
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aileye, aile bireyleriyle birlikte toplam ola
rak 15 033 210 vatandaşımıza; Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı 1 450 000 
aktif sigortalısı, 734 950 emekli, dul ve ye
timi ile 4 806 700 aile bireyleriyle birlikte 
toplam 6 991 600 vatandaşımıza; Bağ-Kur 
1 962 368 esnaf ve sanatkâr, 662 118 çiftçi 
aktif sigortalısı, 463 483 emekli, dul ve ye
timi ile 6 414 554 aileye ve aile bireyleriy
le birlikte toplam 9 502 523 vatandaşımı
za sosyal güvenlik hakkı sağlamaktadır. 

Bunlara ek olarak, sigorta sandıkları 
ve sosyal güvenlik sözleşmeleriyle sağlanan 
hakları da ilave etmek gerekirse, bugün 
için ülkemiz nüfusunun yüzde 65'i sosyal 
güvenlik şemsiyesi altına girmiş bulun
maktadır. 

Öte yandan, çiftçilerimize uygulanan 
Sosyal Sigortalar sisteminin genişletilme
si halinde 2 000'li yılların başında Türki
ye nüfusunun tamamı her türlü sosyal gü
venlik hakkından yararlanmış olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
konuşmamın bu bölümünde ülkemizin en 
büyük sosyal güvenlik kuruluşu olan Sos
yal Sigortalar Kurumu hakkında kısa bil
gi arz etmek istiyorum. 

Sosyal Sigortalar Kanununa göre, 
bağlanan aylık ve gelirler, gösterge tablo
su katsayı sistemine göre hesaplanmakta
dır. Aylıklarda yapılan artışlar, gösterge 
tablosunda yer alan derece ve kademe ra
kamlarının değiştirilmesi suretiyle gerçek
leşmektedir. Buna ek olarak, hiçbir prim 
karşılığı olmadan ödenen sosyal yardım 
zammı miktarlarında yılbaşı ve yıl orta
sında Bakanlar Kurulu kararıyla yapılan 
tespitler ile emekli, dul ve yetim aylığı öde
melerinde artışlar yapılmaktadır. 

Bu çerçevede 1987 yılı sonu itibariy
le 70 olan katsayı, 1 Ocak 1988 tarihi iti
bariyle 84 ve 1 Temmuz 1988 tarihi itiba
riyle de 100'e yükseltilmiş, Ocak 1989 iti

bariyle de 128 olarak belirlenmiştir. 

1987 yılına nazaran emekli, dul ve ye
timlere ödenen aylık ve gelirde, 1988 yılı
nın temmuz ayına göre yüzde 42; katsa
yının 128 olarak gerçekleşmesi halinde de 
yüzde 84 oranında bir artış sağlanmış ola
caktır. 

1 Ocak 1988 tarihi itibariyle, bu gü
ne kadar farklı miktarlarda olan memur 
ve işçi emeklilerinin sosyal yardım zam
mı bu şekilde eşiüenmiştir. Bu sebeple, Sa
yın Bakana saygı ve takdirlerimizi su
nuyoruz. 

Nitekim, 1987 yılında 34 000 lira olan 
sosyal yardım zammı, 1 Ocak 1988 tarihi 
itibariyle memur, emekli, dul ve yetimle
rine ödenen miktara eşit seviyede olmak 
üzere 53 000 liraya, 1 Temmuz 1988 tari
hi itibariyle 70 000 liraya yükseltilmiştir. 
Bu miktarın 1 Ocak 1989 tarihi itibariyle 
de 91 000 liraya yükseltilmesi programlan
mıştır. 

1988 yılı itibariyle, 1987 yılına naza
ran -biraz önce arkadaşımın da değindiği 
gibi- taban aylıkta yüzde 74, tavan aylık
ta da yüzde 63 oranında artış gerçekleşti
rilmiştir. 

1 

Hükümetimizce, çalışanlar ve emek
lilerin gelirlerine katkı yönünden getirilen 
önemli projelerden bir tanesi de vergi ia
desidir. Sosyal Sigortalar Kurumu, esas 
emekli, dul ve yetimlerinin vergi iadeleri
ne ait belgelerin alımı ile vergi iadelerinin 
ödenmesi konusunda büyük bir görev üst

lenmiştir. bunu rakamsal olarak belirtmek 
gerekirse; kurum, emekli, dul ve yetimle
rine 1987 yılında 132 milyar 110 milyon li
ra vergi iadesinin ödenmesine aracılık et
miştir. Bu rakamın, 1988 yılında 210 mil
yar liraya ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

Burada memnuniyetle ifade etmek is
terim ki, Sosyal Sigortalar Kurumu, son 
2 senedir, emekli, dul ve yetimlerine yeni 
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bir hizmet götürmektedir. Türkiye Kömür 
İşletmeleri ve bazı belediyelerle yapılan 
protokollerle, 24 dağıtım merkezi kapsa
mına giren bölgelerdeki emekli, dul ve ye
timlere, talepleri halinde taksitle kömür 
satışı gerçekleştirmektedir. Sosyal amaçlı 
faaliyetten 30 bin emekli ailesi faydalan
mıştır. 

Hükümetimizce 1984 yılında uygu
lamaya konulan Toplu Konut Fonuyla, ül
kemizin konut açığı hususunda çok büyük 
mesafeler katedilmiştir. Toplu Konut Fo
nu sisteminden yararlanan sigortalılar ile 
emeklilerimiz, geçmiş yıllardan gelen de
neyimleriyle, önemli projeleri gerçekleşti
rerek, güzel ve örnek sitelerin oluşmasın
da öncülük yapmışlardır. 1986 yılında yü
rürlüğe konulan 3300 sayılı Kanun ile, 
Sosyal Sigortalar Kurumu konut kredisi 
sistemiyle Toplu Konut Fonu sistemi bü
tünleştirilmiştir. Bu düzenlemenin gereği 
olarak yürürlüğe konulan yönetmelik hü
kümlerine göre, Toplu konut Fonundan 
yararlanan sigortalılar ile emeklilere, on-
beş yıl vadeli, faizsiz, 1 milyon liralık kredi 
verilmesi uygulamasına başlanılmıştır. 
1988 yılında bu imkândan faydalanmak 
üzere 41 632 sigotalı hak sahibi müracaat 
etmiş ve bunların hak sahipliği onaylana
rak, bu yıl içinde 4 milyar lira ödemede 
bulunulmuştur. 

Hükümetimizce, konut alanında ya
pılan çalışmalardan bir tanesi de, 1 Ocak 
1987 tarihinde yürürlüğe konulan konut 
edindirme yardımıdır. Bu yardım, 1987 yı
lının ilk 6 aylık dönemi için 3 500, ikinci 
6 aylık dönemi için 7 500; 1988 yılının ilk 
6 aylık dönemi için 15 000, ikinci 6 aylık 
dönemi için 20 000 lira olarak belirlenmiş
tir. 1989 yılı için bu miktarın 25 000 Türk 
Lirasına baliğ olacağı saptanmıştır. 

Böylece, Sosyal Sigortalar Kurumu 
sigortalılarına ait konut edindirme yardı
mının toplanmasıyla emeklilere ait konut 

edindirme yardımı yekûnu 220 milyara 
ulaşmıştır. Nemasıyla 300 milyar civarın
da olan bu nakit varlığın daha da büyü
yerek, işçilerimiz ile emeklilerimizin ko
nut sahibi olmasında önemli bir kaynak 
oluşturacağı muhakkaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Sosyal Sigortalar Kurumunun aktif olarak 
üstlendiği sağlık hizmeti uygulaması so
nucunda, 1988 yılında 16 milyon vatan
daşımıza sağlık hizmeti verilmiştir. Has
tane, dispanser, sağlık istasyonu olarak 
toplam 365 sağlık tesisi, 21 902 yatak sa
yısı ve 36 783 sağlık personeli kadrosu ile 
kurum, bu alanda, işçi, emekli ve bunla
rın hak sahiplerinin teşhis ve tedavi hiz
metlerini büyük bir özveriyle yürütmek
tedir. Yapılan hizmetin kapasitesi bakı
mından, birkaç rakamı kısaca arz etmek 
istiyorum. 

1987 yılı içinde; yatan hasta sayısı 709 
337, yatak gün sayısı 5 325 000, polikli
nik müracaat sayısı 13 200 000, poliklinik 
muayene sayısı 15 244 000 olarak gerçek
leşmiştir. Bu rakamın 1988 yılında, daha 
da artarak devam edeceği muhakkaktır. 

Hastanelerde görülen yığılmalar, 
uzunca süre sırada beklemek konusundaki 
haklı şikâyetler, üzerinde önemle durulan 
hususlardır. 

Hastaneler olarak, yatak işgal oranı 
bakımından, konuyu Türkiye çapında de
ğerlendirmek gerekir ise, Sosyal Sigorta
lar Kurumu hastanelerinin, ortalama yüz
de 70'lik bir yatak işgal oranı ile bu hiz
meti sağladığını görmekteyiz. 

Sağlık hizmetleri konusunda, hükü
met programının bir gereği olarak, Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı arasında 
yoğun ve etkin işbirliği başlatılmıştır. Sos
yal Sigortalar Kurumunun sağlık tesisle
rine, gereksinimine göre, daha fazla he-
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kim ve diğer sağlık personeli alınmakta
dır. Nitekim, Sayın Bakanın, bakanlık gö
revine başladığı tarihten bu yana, 799 uz
man tabip ve tabip, 48 diş hekimi, 108 ec
zacı, 389 hemşire ve ebe, 140 laborant ve 
teknisyen olmak üzere 1 484 sağlık perso
nelinin ataması yapılmıştır. Ayrıca kurum, 
diğer idarî personel kadrosunda boş bu
lunan 4 106 kadroya da atama yapılması 
için sınav açmış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
konuşmamın bu bölümünde, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Bağ-
Kür Genel Müdürlüğü hakkındaki görüş
lerimi kısaca arz etmek istiyorum. • 

Bilindiği üzere, sosyal güvenlik ala
nında önemli bir eksikliğimiz, Bağ-Kur 
üyesi esnaf ve sanatkârlarımızın sağlık si
gortasından yoksun durumda olması idi. 
1986 yılında başlatılan bir uygulama ile , 
kademeli olarak çeşitli illerimizde Bağ-
Kur sağlık sigortası uygulamasına geçil
miş ve 1987 yılı sonuna kadar 31 ilde, es
naf ve sanatkârlarımızla bunların aile bi
reylerinin sağlık hizmetlerinden yararlan
maları sağlanmıştır. 1988 yılında 36 ilde 
daha uygulamaya geçilerek, bütün yurtta 
Bağ-Kur sağlık sigortası yaygınlaştırılmış
tır. Böylece, yıllardan beri her türlü sağ
lık hizmetinden yoksun bulunan, aile bi
reyleriyle birlikte 9 milyona yakın Bağ-
Kur mensubu, Sosyal Sigortalar Kurumu, 
devlet, üniversite ve diğer KİT hastane
lerinde muayene ve tedavilerini yaptırma 
olanağına kavuşmuşlardır. 

Ülkemizde halen sosyal güvenlik kap
samı dışında kalanlar arasında, en geniş 
kitleyi tarım kesiminde çalışanlar oluştur
maktadır. Oysa, çağdaş anlayış, bir ülke
de yaşayan bütün vatandaşların, sosyal gü
venlik imkânlarından yararlanmasını ön
görmektedir. 

Bağ-Kur tarım sigortasının başlatıl
dığı 1984 yılından bu yana, 28 ilimiz bu 

kapsama alınmıştır. 1988 yılında ise, Mar
mara Bölgesindeki 10 ilde daha uygulama 
başlatılmış bulunmaktadır. Bağ-Kur Ta
rım Sigortası Kanunu, uygulamanın, ka
demeli olarak on yılda bütün yurda yay
gınlaştırılmasını öngörmektedir. Buna gö
re, 1994 yılına kadar bütün illerimizin ta
rım sigortası kapsamına alınması gerek
mektedir. Ancak, memnuniyetle ifade et
mek isterim ki, Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanlığı, çiftçilerimizin sosyal güven
lik haklarına bir an önce kavuşmalarını 
sağlamak amacıyla çalışmalarını hızlan
dırmış ve 1990 yılı sonuna kadar çiftçile
rimizin tarım sigortası kapsamına alınma
sının bütün yurtta tamamlanmasını plan
lamış bulunmaktadır. Bu konu gerçekleş
tirildiğinde, yaklaşık 4 milyon çiftçimiz, ai
le fertleri de dikkate alındığında 15 mil
yon vatandaşımız, Bağ-Kur tarım sigor
tası yoluyla sosyal güvenlik haklarını elde 
etmiş olacaklardır. Böylece, sosyal güven
liğin yaygınlaştırılması politikamızın bir 
halkası daha tamamlanmış olacaktır. 

Bağ-Kur emekli, dul ve yetimlerinin 
aylıklarındaki artışlar, 1988 yılında iki yol
dan gerçekleştirilmiştir. Aylıkların hesabı
na esas olan katsayı, 1 Ocak 1988 tarihin
den itibaren 70'den 84'e yükseltilmesiyle 
sağlanan aylık artışına ek olarak Bağ-Kur 
emekli, dul ve yetim aylıklarında dikkate 
alınan basamak gösterge rakamları, 1 Şu
bat 1988 tarihinden itibaren geçerli olmak 
suretiyle yüzde 50 oranında artmıştır. Bu 
durum, katsayı artışından kaynaklanan 
yükselme dışında, Bağ-Kur aylıklarının 
yüzde 50 oranında artmasını meydana ge
tirmiştir. 

Temmuz 1988 tarihi itibariyle katsa
yının 84'ten 100'e yükseltilmesi ile Bağ-
kur emekli, dul ve yetimlerine ödenen ay
lıklarda bu yıl 3 üncü kez artış sağlanmışa 
tır. Bu durumda, Bağ-Kur emekli dul ve 
yetimlerine ödenen aylıklarda 1987 yılının 
son altı aylık dönemine nazaran, sosyal 
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yardım zammı hariç olmak üzere, yüzdö 
111 gibi bir artış sağlanmıştır. 

1 Ocak 1989 tarihi itibariyle katsayı
nın, biraz önce de söylediğim gibi, 128'e 
yükseltilmesiyle, bu yıl .Bağ-Kur'dan 
emekli dul ve yetim aylığı alanlara artış 
yapılması planlanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
konuşmamın bu bölümünde Bakanlığın 
diğer ana konusu olan çalışma hayatımızla 
ilgili faaliyetleri hakkında görüşlerimi çok 
kısa olarak arz etmek istiyorum. 

1987 yılında sanayi ve hizmet kesi
minde 16 yaşından büyükler için belirle
nen 74 250 liralık asgarî ücret ile 16 ya
şından küçükler için belirlenen 51 300 li
ralık asgarî ücret, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığınca, bundan önce de ol
duğu gibi, yeniden tespit edilmiş ve 1 
Temmuz 1988 tarihi itibariyle yüzde 70'lik 
bir artışla, 16 yaşından büyükler için 126 
bin, 16 yaşından küçükler için de 86 350 
lira olarak tespit edilerek, yürürlüğe ko
nulmuştur. 

Tarımda asgarî ücretde aynı sistem 
içerisinde değiştirilerek, 1 Temmuz 1988 
tarihî itibariyle 16 yaşından büyükler için 
65 700 liradan 117 000 liraya, 16 yaşından 
küçükler için de 44 100 liradan 78 750 li
raya yükseltilmiştir. Böylece, tarımda ça
lışanların asgarî ücretlerinde yüzde 79'luk 
bir artış sağlanmıştır. 

Toplu iş sözleşmelerinin yenilenme-, 
sine uzun zaman kalan işçilerimizin geçim 
şartlarını düzenlemek, aylık ve gelirlerine 
ek katkı sağlamak üzere bütçe imkânları 
ölçüsünde ek bir ödeme programı yürür
lüğe konulmuştur. 

Kamu işyerlerinde çalışan 500 bin
den fazla işçiye sendikalı olup olmadığı
na bakılmaksızın, ekonomik iyileştirme 
ödemesi yapılmıştır, Yapılan bu ödemenin 
toplam malî yükü 70 milyar Türk lirası 

karşılığındadır. 

Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük sü
releri dikkate alınarak, yapılan ek ödeme 
programı içerisinde, ilk dönemde işçi ba
şına ortalama 60 ilâ 140 bin, ikinci dönem
de ise 150 ilâ 230 bin liralık ödeme yapıl
mış olacaktır. 

Bugün ülkemizde 1.9.1988 tarihi iti
bariyle 80 işçi sendikası, 49 işveren sen
dikası olmak üzere toplam 129 sendikay
la; 3'ü işçi konfederasyonu ve l'i işveren 
konfederasyonu olmak üzere 4 konfederas
yon bulunmaktadır. Temmuz 1988 işkolu 
istatistiklerine göre, ülkemizde 3 milyon 
483 bin 212 işçinin yüzde 63,93'ü; yani 2 
milyon 227 bin 029'u sendikalı üyedir. 

1.9.1988 tarihi itibariyle toplam 444 
936 işçiyi kapsayan 7 947 işyerine ait 2 033 
toplu iş sözleşmesi yapılmıştır. 

1988 yılının ilk 8 ayında kamu ve özel 
işyerlerinde işletme ve işyeri düzeyinde 24 
039 işçiyi kapsayan 185 işyerinde 146 grev 
yapılmış ve bunun sonucunda 1 milyon 
185 bin 470 işgünü kaybı olmuştur. Yine 
aynı tarih itibariyle 14 382 işçiyi kapsayan 
113 işyerinde 113 lokavt uygulaması yapıl
mış, bunun sonucunda da 602 338 işgü
nü kaybı olmuştur. 

2822 sayılı Yasayla getirilmiş bulunan 
resmî Arabuluculuk Kurumuna 1.1.1988 -
1.9.1988 tarihleri arasında 438 uyuşmaz
lık ulaşmış; bunlardan 127'si anlaşmayla, 
269'u uyuşmazlıkla sonuçlanmış, 42'si de 
hâlâ devam etmektedir. 

1.1.1988 -»1.9.1988 tarihleri arasında 
toplam 11 558 işçiyi kapsayan 675 işyerin
de, 30 toplu İş sözleşmesi Yüksek Hakem 
Kurulunca karara bağlanmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
şimdi de işsizlik ve istihdam konusunda
ki görüşlerimi kısaca arz etmek istiyorum; 

Bugün, bütün ülkelerde, iş ve işçi 
bulma kurumlarının fonksiyonlarında bü-
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yük değişiklikler olmuştur. Başlangıçta, 
klasik anlamda tanımlayacağımız, işçiye iş 
ve işverene işçi bulmak amacıyla kurul
muş olan bu kurumlar, kendilerini yeni
leyerek ve çağımızın gerektirdiği şartlara 
uygun olarak, işgücü piyasasının izlenme
sinde, istihdam politikasının oluşturulma
sında ve işsizlikle mücadelede etkin kuru
luşlar olarak teşkilatlanmışlardır. 

Milletlerarası Çalışma Teşkilatınca 
istihdam konusunda üç önemli sözleşme 
kabul edilmiştir. Ülkemizce de onaylanan 
bu sözleşmelerde yer alan hükümler, iş ve 
işçi bulma kurumlarına ekonomik geliş
mede, istihdamı artırma ve işsizliği azalt
mada önemli görevler vermekte ve aktif 
insan gücü politikasının uygulanmasında 
çeşitli sorumluluklar yüklemektedir. 

işçi ve işveren arasında, klasik ara
cılık hizmetini yürütmekte olan İş ve İşçi 
Bulma Kurumunun, gelişmiş ülkelerdeki 
benzer kuruluşlar gibi, istihdamı geliştir
me, istihdamı koruma ve işsizlikle müca
dele kurumu .olarak, iş piyasasında aktif 
hale getirilebilmesi için, " İstihdamı geliş
tirme ve işsizlikle mücadele programı" 
adıyla, bir dizi proje çalışmaları uygula
maya konulmuş bulunmaktadır. 

İstihdamın geliştirilerek işsizliğin ön
lenmesi için gerekli tedbirler alınırken, iş
gücünün istihdam öncesi ve istihdam için
de yetiştirilmesi büyük önem taşımaktadır. 

Kurum istatistiklerine göre, işsizler
den bir bölümünün iş bulamadıktan için 
değil, iş piyasasının gerektirdiği yetenek 
ve niteliklere sahip olmadıkları için işsiz 
kaldıkları görülmektedir. Gerçekten günü
müzde, bir yanda geçerli bir mesleğe sa
hip olmadığı için iş arayan kişiler, diğer 
yanda, ihtiyaç duyulan mesleklerde işgü
cü arayan, fakat bulamayan işverenler bu
lunmaktadır. 

sizlerin yüzde 49'u vasıfsız, yüzde 31'i ise 
ortaokul ve lise mezunu olup, büro elema
nı olarak kabul edilmektedir. Diğer taraf
tan, işsizlerin yüzde 53'ünü ilkokul me
zunları teşkil etmektedir. Bu itibarla, iş pi
yasasında geçerli bir mesleği bulunmayan 
bu kişilerin, istihdam imkânı olan bir mes
lek dalında yetiştirilmeleri ve işe girmele
rinin kolaylaştırılması gerekmektedir. Bu
nu temin etmek üzere, 11 Ocak 1988 tari
hinde uygulamaya konulan İş ve İşçi Bul
ma Kurumu İşgücü Yetiştirme Yönetme
liğine göre kurum, kendi bütçe imkânları 
içinde, işgücü piyasasının ihtiyaçları göz 
önünde bulundurularak ve özellikle istih
dam garantili olarak düzenlenen meslek
lerde, vasıfsız işgücünün meslekî yetişti
rilmesi çalışmalarına başlamıştır. 

Bu cümleden olarak, Eylül 1988 ayı 
sonu itibariyle, konuyla ilgili 43 kurs dü
zenlenmiş ve bu kurslara 675 vasıfsız iş
çinin' katılması sağlanmıştır. Bu tarih iti
bariyle, dönem içinde açılıp da uygulama
sı tamamlanan kurs sayısı 24 olup, bun
lardan 325 kişi mezun olmuş ve bu suret
le bir işe yerleştirilmeleri sağlanmıştır. 

1988 yılı programında, istihdamı ar
tırıcı ve işsizliği önleyici tedbirler arasın
da, vasıfsız işgücünü yetiştirme program
larının hızlandırılması ve işyeri açılması 
konusunda müteşebbislere, meslekî eğitim 
dahil, her türlü desteğin sağlanması ilke
sine yer verilmiştir. 

Bu tedbire uygun olarak kurum, iş
gücü açığı bulunan ve istihdam imkânı 
olan meslek dallarında, özel istihdam Tır
malan aracılığıyla da işgücü yetiştirilme
si için, yeni bir uygulama planlamış ve bu 
amaçla hazırlanan yönetmelik uygulama
ya konulmuştur. 

Bu uygulamayla, iş arayan veya işini 
kurmak isteyen insanımıza yeni imkânlar 
sağlanırken, özel müteşebbislerimize de 

Nitekim, kurum kayıtlanna göre, iş- # rekabet ortamı içerisinde, istihdamı geliş-
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tirme konusunda çeşitli alternatifler sunul
maktadır. Böylece, işgücünün yetiştirilme
si ve istihdam danışmanlığı konusunda 
devlet müteşebbis işbirliğiyle işverenlere 
ve işsizlere daha hızlı hizmet götürülmesi 
mümkün olmuştur. 

İş ve İşçi Bulma Kurumuna kayıtlı, 
özellikle mesleksiz sakatların, sakatlık tür
leri göz önünde bulundurularak, bir mes
lekte yetiştirilmeleri ve sonuçta istihdam
larını kolaylaştırmak maksadıyla gerekli 
çalışmalar yapılmaktadır. 

Konuyla ilgili olarak, 1988 Eylül ayı 
sonu itibariyle çeşitli illerde 19 kurs dü
zenlenerek, kuruma kayıtlı 335 sakata 
meslek edindirilmiştir. 

Ağustos 1988 sonu itibariyle 6 011 sa
kat kuruma kayıt yaptırmış, bunlardan 3 
003' ü işe yerleştirilmiştir, sakatlarda, baş
vurulara göre işe yerleştirme oranı yüzde 
49,9'dur. 

Yine aynı dönem itibariyle kuruma 
iş isteğiyle kaydını yaptıran 3 120 eski hü
kümlüden 1 743 kişi işe yerleştirilmiştir. 
Kski hükümlülerde, başvurulara göre işe 
yerleştirme oranı ise, yüzde 55,8'dir. 

Kurum aracılığıyla, sekiz aylık dö
nemde, yurt dışına gitmek için başvuran 
69 060 vatandaşımızdan 38 439'u çeşitli 
ülkelere gönderilmiştir. Başvurulara göre 
gönderme oranı yüzde 55,6 dır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
konuşmamın son bölümünde, yurt dışın
daki vatandaşlarımızın sorunlarına kısa
ca değinmek istiyorum. 

Bilindiği üzere, halen, 1,5 milyonu 
İVderal Aln.anya'da olmak üzere, yurt dı
şında, 15 ülkede, yaklaşık 1 milyonu işgü
cünden, 800 bini de çocuk ve gençlerden 
oluşan 2 milyon 360 bin vatandaşımız ya
şamaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Akdemir, müd-% 
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detinizin bitmesine beş dakika var, topar
larsanız memnun olurum. 

MEHMET AKDEMİR (Devamla) 
— Bağlıyorum Sayın Başkanım. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakan
lığı yurt dışı teşkilatıyla bu vatandaşları
mızın, 1988 yılında da, çalışma hayatın
dan doğan hak ve menfaatlerini korumak 
ve geliştirmek, yabancı ülkelerde ve yur
da dönüşlerinde karşılaştıkları çeşitli me
selelerin çözülmesinde yurt içinde ve yurt 
dışındaki kuruluşlarla gerekli koordinas
yonu sağlamak gayreti içinde bulun
muştur. 

Yıl içinde, vatandaşlarımıza mahal
linde götürülen hizmetlerin etkinleştiril
mesi amacıyla, yurt dışı teşkilatı, titizlik
le seçimi yapılan yeni personelle takviye 
edilmiştir. 

Yurt dışında bulunan vatandaşları
mızın, yurt dışında geçen sürelerinin sos
yal güvenlikleri bakımından değerlendiril
mesi ile ilgili olarak mayıs 1985'te yürür
lüğe konulan 3201 sayılı Yasada, yurt dı
şındaki işçilerimizin istekleri doğrultusun
da bazı değişiklikleri öngören yasa tasarı
sının hazırlandığını memnuniyetle öğren
miş bulunmaktayım. 

Böylece, vatandaşlarımız, yurt dışın
da iken borçlanma işlemlerini yaptırabi
leceklerdir. Bu kanun tasarısının bir an 
önce kanunlaşması temennimizdir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
mütevazi bir bütçe olan Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin, mille
timize ve Bakanlığa hayırlı ve uğurlu ol
masını diler, başta Sayın Bakan olmak 
üzere, Bakanlık ve bağlı kuruluşları per
soneline tebrik ve teşekkürlerimi sunar, 
Yüce Meclisi tekrar saygıyla selamlarım. 
(ANAP sıralarında* "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Akdemir. 
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Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Fehmi Işıklar, buyurun efen
dim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA FEHMİ 
IŞIKLAR (Bursa) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığı 1989 yılı bütçesi üzerin
de Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu
nun görüşlerini sunacağım; sizleri saygıyla 
selamlıyorum. 

1988 yılında olduğu gibi, 1989 yılın
da da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığının bütçesi, tüm bütçe giderleri içeri
sinde binde 1 dolayındadır. Gerçi, Plan ve 
Bütçe Komisyonunda Sayın Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı, bakanlığı bütçe
sinde yüzde 59 oranında bir artış olduğu
nu ifade etmiştir; ama bu artış, rakamsal
dır ve enflasyonun gerisindedir. Enflasyo
nun gerisinde kalan bu artışla, bu küçü
cük bütçeyle işçi lehine çalışma yapmak 
söz konusu olamayacaktır. Daha da kötü
sü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı
ğında çalışan insanların durumu da bu yıl, 
geçen yıla oranla daha kötü olacaktır. 

Oysa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının, kaynağı Anayasanın "Sos
yal ve Ekonomik haklar ve Ödevler" bö
lümünde belirtilen çok önemli görevleri 
vardır. Bakanlığın bu bütçe ile bu görev
leri yerine getirebilmesi söz konusu değil
dir. Bu yönüyle Hükümet, büyük bir gö
rev ihmali içerisindedir. Daha da ötesi, ke
limesi kelimesine, egemen güçlerin yön
lendirmesiyle hazırlanan, 1982 Anayasa
sına bile aykırı uygulamalar söz ko
nusudur. 

Anayasanın 49 uncu maddesi, "Ça
lışma, herkesin hakkı ve ödevidir. 

Devlet, çalışanların hayat seviyesini 
yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek 
için çalışanları korumak, çalışmayı destek
lemek ve işsizliği önlemeye elverişli eko
nomik bir ortam yaratmak için gerekli ted-
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birleri alır" diyor. Görüldüğü gibi, "Ted
birleri alır" diyor; "Tedbirleri almaya 
çalışır" demiyor, peki, bu tedbirler alın
mış mıdır? Elbette hayır. Tam tersine bir 
uygulama söz konusudur. Uygulanan çağ
dışı sosyal ve ekonomik politikalarla ha
yat seviyesi sürekli bir biçimde düşürül
müştür. Çalışanlar korunmamış, çalışma 
desteklenmemiş, işsizliği önlemeye elverişli 
bir ortam yaratılamamıştır. 

Geçtiğimiz günlerde, İnsan Hakları
nın 40 inci Yıldönümünü kutladık. Çalış
ma hakkı, insan haklarının önemli bir par
çasıdır. Anayasamıza göre de, çalışma, 
herkesin hakkıdır. Bu çalışma hakkı gü
nümüzde, yalnızca herkesin iş bulması bi
çiminde değil, insanca yaşamasını sağla
yacak, insanca çalışması biçiminde yo
rumlanmaktadır. 

Sayın Çalışma Bakanı, Plan ve Büt
çe Komisyonunda yaptığı konuşmada iş
sizlikle ilgili olarak şuaları söylüyor : "Ta
biî, işsizlikle ilgili hepimiz değişik değişik 
rakamlar söyleyebiliyoruz. Hangimiz han
gi kaynaktan almışız ve aldığımız o kay
nakta bu rakamlar neye göre hesaplanmış? 
Hiçbirimiz birbirimizinkini bilmiyoruz" 
diyor. Evet, gerçekten de bu Hükümet iş 
başındayken, hiçbir kaynağa güvenmemek 
gerekiyor. 

İşsizliğin boyutunu anlayabilmek için 
iki yol öneriyorum : Birincisi, ANAPTı 
milletvekillerine sormak gerekli. Yol paras* 
bulup ANAP'lı milletvekillerine gelen „ 
iş isteyen insanların çokluğunu dikkate 
alırsak ve hele odalarında o kalabalığı gö
rürsek; ellerinde telefon, kendilerine iş ve
rebilecek kurumlara ricalarda bulunduk
larını dikkate alırsak, işsizliğin boyutunu 
öğrenmiş oluruz. 

İkincisi de şudur : Bunu geçen sene 
de söyledim, işsizlere bir çağrı yapılır ve 
"İşsiz olanlar Ankara'ya gelsin"' denilir. 
Görülecektir ki, gelen insanlar nedeniyle 
sokaklarda adım atacak yer kalmayacaktır. 
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Sayın Bakan Komisyonda konuşma
sını sürdürüyor ve "işsizliğin çözümü el
bette ki yatırımlar, yüksek kalkınma hızı, 
bir de nüfus artışıyla birinci derecede bağ
lantılıdır. Nüfus artışı eğer durdurulabi
l i r e , yatırımlar ve kalkınma hızı aynı şe
kilde devam ederse, zaten işsizlik proble
mi kalmayacaktır" diyor. Yapmayın Sayın 
Bakanım.,, işçilerin hangi sendikayı seçe
bileceğine, nasıl, nerede ve ne zaman gre
ve gidebileceğine, ne kadar ücret alabile
ceğine karışıldı; bari yatak odasına karış
mayın. Sakın karışmayın, bırakın çocuk
ları olsun. (SHP sıralarından alkışlar) Za
rarı yok, biraz sıkıntı çekilir. Uzak değil; 
gün gelir, tüm toplumu düşünen, ekono
mik uygulamaları toplumdan yana yapa
bilen bir iktidar işbaşına gelir ve kendi akı
şı içerisinde bu sorun çözülür. 

Sayın Bakan, Plan ve Bütçe Komis
yonunda, beceri ve meslek kurslarıyla da 
istihdamı artırdıklarını ifade etmişler. Di
ğer bakanlıkların bütçelerini izledik, gör
dük ki, Kur 'an kursları, beceri ve meslek 
edindirme kurslarından çok daha fazla 
açılmış. O nedenle, bu iktidarın ekonomik 
ve sosyal politikası devam ettiği sürece, Sa
yın Bakanın iyi niyeti yeterli olmayacaktır. 

YASİN BOZKURT (Kars) — Ona 
da ihtiyaç var. 

M E H M E T MOĞULTAY (İstanbul) 
— Cenazeleri kim kaldıracak? 

YASİN BOZKURT (Kars) — Cena
ze işi değil. 

F E H M İ IŞIKLAR (Devamla) — 
Unutulmamalıdır ki, ileri gitmiş tüm ka
pitalist ve sosyalist ülkeler, yeteri kadar ço
cuk olmadığından yakınmakta ve çocuk 
doğumunu teşvik etmek için artı gelirler 
sağlamaktadır. Gene unutulmamalıdır ki, 
bu gidişle ileride elimizde iki önemli zen
ginlik kalacaktır : Bunlardan birisi, vahşi 
liberal ekonomiden korunabilirse ve ya
bancılara peşkeş çekilmezse, doğal kay

naklarımız; bir diğeri de, namuslu, özve
rili ve çalışkan insanlarımız. Bu paha bi
çilmez iki zenginliğimizi gözümüz gibi ko
rumalıyız. Biz, korumaya kararlıyız. Kaldı 
ki, gene nüfus artışına çok karşı çıkmamak 
gerekli, Başbakanla ters düşebilirsiniz; 
çünkü Sayın Başbakan, Bulgaristan'da ya
şayan Türklerin sorunlarını çözebilmek 
için nüfusumuzun 70 milyona çıkmasını 
beklemektedir. 

Sayın milletvekilleri, devletin, çalı
şanlara yönelik iki ödevini kısaca anlatma
ya çalıştım. Çalışanların çalışma ve yaşa
ma koşullarını iyileştirmek için en önem
li kurumlardan birisi de, kuşkusuz sendi
kalardır. Kısaca bu konunun üzerinde 
durmak istiyorum. Bilindiği gibi, serma
ye ve onun siyasal temsilcileri, 12 Eylül 
1980 sonrası işçi sınıfının sendikal müca
delesine yönelik dört temel hedef belirle
di ve bu hedeflere ulaşmak için Anayasa 
ve bağlı yasalarda çeşitli düzenlemeler 
yaptı. Bunlardan birincisi, çalışanları sen-
dikasızlaştırmak; ikincisi, sendika seçme 
özgürlüğünü sınırlamak; üçüncüsü, grevli 
özgür toplu sözleşme düzenini sınırlamak 
ve denetlemek; dördüncüsü, sendikaları 
toplumsal oluşumun dışında tutmak. 

Sendikasızlaştırmayı gerçekleştirmek 
için yapılanları kısaca özetlersek : Sendi
ka üyeliğinin işverene bildirilmesi yüküm
lülüğü, bu yoldan işveren baskısına ola
nak tanınması; toplu iş sözleşmesinden da
yanışma aidatı ödemek suretiyle yararlan
manın muvafakat aranmaksızın sağlan
ması; sözleşmeli personel uygulaması ve 
bunun yangınlaştırılması; işçi niteliğinde 
çalıştırılmakla birlikte, belirli kategorile
rin sendika üyesi olmalarının yasaklanma
sı, biçiminde olmuştur. 

Sendika seçme özgürlüğünü sınırla
ma yolunda yapılanlar ise, siyasî iktidara 
yakın sendikaların her türlü desteğe sahip 
olması, siyasî iktidara ya da uygulamala
ra karşı olan sendikalara her türlü enge-
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1in çıkarılması şeklinde olmuştur. Bir sen
dikanın yaşamını sürdürebilmesi, hatta 
yaşama başlayabilmesi için, işkolunda ça
lışanların yüzde 10'una, işyerinde çalışan 
işçilerin de yüzde 50 artı 1 çoğunluğa sa
hip olması gerekiyor. Oysa, Sendikalar ya
sasının 6 ncı maddesinde şöyle denilmek
tedir : "Sendika ve konfederasyonlar ön
ceden izin almaksızın kurulabilir." Geti
rilen barajlarla bu madde çelişmekte ve 
anlamını yitirmektedir, işyerinde etkili ol
mak için yüzde 50 artı 1 çoğunluk belki 
anlaşılabilir; ancak, işkolunda getirilen ba
raj, sendikal hak ve özgürlükler bakımın
dan önemli bir engel olarak sürdürül
mektedir. 

Toplusözleşme düzeni, hiçbir demok
ratik ülkede görülmeyecek ölçülerde bas
kı altında tutulmaktadır. Bugün, Türki
ye'de, özgür toplusözleşme düzeninden 
söz etmek mümkün değildir. Özellikle 
grev hakkının kullanılması noktasında ise, 
açık yasaklamalar şöyle sıralanabilir : 
Uluslararası normlara temelden aykırı bir 
yaklaşımla geliştirilen grev yasakları; grev 
yasağı olan işkollarında uyuşmazlığın, ya
pısı ve niteliği bilinen Yüksek Hakem Ku
rulu tarafından mecburî tahkime tabi tu
tulması; siyasal iktidarın grev erteleme 
yetkisini elinde tutması ve erteleme halin
de uyuşmazlığın yine Yüksek Hakem Ku
ruluna intikal ettirilmesi zorunluluğu; 
grevlerin altmış günlük süre içinde uygu
lanması zorunluluğu; grev oylamasında iş
verenin, sonucu etkileyecek sayıda yeni işçi 
alabilmesi; grevlerin ihtiyatî tedbir yoluyla 
durdurulabilmesi; grev sırasında işverene, 
grevi kırmaya yarayacak her çeşit olana
ğın sağlanması; hak grevinin kaldırılma
sı; grev yasaklarfyla ilgili olarak ağır ceza 
yaptırımlarının getirilmiş olması; greve gi
den işçilerin, diğer işçi ve emekçilerin des
tek ve dayanışmasından yoksun bıra
kılması. 

Bütün bu yasaklara çeşitli örnekler 

verilebilir: Ama ben yalnızca iki örnek ver
mek istiyorum : 

Birinci örnek, Yüksek Hakem Kuru
luyla ilgili olanıdır. Bilindiği gibi, yeral
tında çalışan kömür işçileri, Toplu İş Söz
leşmesi ve Grev Yasasına göre ikiye bölün
müştür. Bunlardan, termik santrallarına 
kömür üreten işçilerin grev hakkı yoktur, 
diğer işçilerin grev hakkı vardır. Geçen
lerde her iki sendika için bir toplusözleş
me bağıtlandı. Termik santrallara kömür 
üreten işyerlerinde çalışan işçilerle diğer 
kömür işletmelerinde çalışan işçiler ara
sında ayda 30 bin lira ücret farkı vardı; 
ama Yüksek Hakem Kuruluna gitme zo
runluluğu ve grev hakkı bulunmayışı ne
deniyle o sendika toplu iş sözleşmesini im
zalamak zorunda kaldı. Zonguldak Kö
mür İşletmelerinde çalışan işçilerin ise, 
grev hakkı olduğu için direndi. Şimdi bu 
toplu sözleşmeler sonunda, bu işçiler ara
sındaki 30 bin liralık fark 130 bin liraya 
çıkacaktır. 

2821 ve 2822 sayılı Yasalarda yapılan 
değişiklikleri tartışırken bütün bu sakın
caları dile getirerek, grev yasaklarını kal
dırılmasını istedik. Ancak, Sayın Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı bu görüşümü
ze katılmadı ve ANAP oylarıyla önerile
rimiz reddedildi. Sayın Bakan görüşleri
mize karşı çıkarken, işçileri bizden çok 
sevdiğini ifade ederek karşı çıkıyordu. 
Şimdi, çok geri koşullarda imzalanan söz
leşmeler dolayısıyla biraz daha sıkıntı içi
ne düşen işçiler, "Bu ne sevgi, bu ne ıstı
rap?" diyorlar. 

Geçenlerde Sayın Kahveci de SEKA 
grevindeki işçiler nedeniyle yaptığımız ko
nuşmaya yanıt verirken, " S E K A işçileri
nin dertlerine sempatiyle bakıyorum" di
yordu. Bence, bunların dertlerine sempa
tiyle bakma yerine, bunların dertlerine çö
züm bulmak, sorunlarına çözüm bulmak 
gerekli; çünkü bu dertler, pek sempatiyle 
bakılacak dertler değil. 

369 — 



T.B.M.M, B : 48 

ikinci örnek, işçilerin dayanışmasıy
la'ilgili olanıdır ve çok sıcaktır. Önce, grev
deki işçilerin durumu çok önemlidir. Bu
gün SEKA grevi yüzaltıncı gününü dol
durdu ve 10 200 işçi grevde: Bu, bir an
lamda 50 bin insanı ilgilendiriyor. Sabah
leyin yataktan kalkan baba, çocuğunun 
harçlık istemesinden korkmaktadır, artık, 
eskiden veresiye alışveriş yaptığı bakkalın 
önünden geçemez; ev sahibine, "Belki bu 
aybaşında bağlanır" demiştir; ama bu ay 
da kirayı veremez; eşine karşı sıkıntılıdır, 
bu kış kıyamette olduğu için, okul döne
minde olduğu için, yakacak alamamıştır, 
çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılaya
mamıştır. Bu olaylar yaşanırken, 2.12.1988 
tarihli Cumhuriyet Gazetesindeki şu ha
bere bir göz atalım : 

"Grevdeki SEKA işçilerine izinsiz 
yârdım topladıkları gerekçesiyle Balıkesir 
Türk-Iş temsilcisi Necati Demiralp, 
Selüloz-İş sendikası Üyesi Yahya Ay ile Ve
dat Kaşıkçı balıkesir İkinci Sulh Ceza 
Mahkemesinda üç ay hapis cezasına mah
kûm edildiler. Yahya Ay ile Vedat Kaşıkçı 
SEKA grevindeki işçilere yapılacak yar
dımlar için bankada hesap açtırmış; Türk-
Iş İl temsilcisi Necati Demiralp de, yar
dımların bu hesaba yatırılması için açık 
duyuru yapmıştır." Yasalarımıza göre suç 
sayılan eyleme bakınız... Geçim sıkıntısı 
içinde kıvranan işçiler, daha çok sıkıntı
da olan işçilere, çoluk çocuğunun nafaka
sından keserek yardım etmek istiyor, bu 
yasalarımıza göre suç sayılıyor ve mahke
mede bu işçiler üç ay hapis cezasına çarp-
Jmlabüiyorlar ve bunun da adına ' 'Özgür 
toplusözleşme düzeni" denecek... Sayın 
milletvekilleri, buna kimse inanmaz. 

Bu açık yasal sınırlamaların yanında 
siyasî iktidarın, Başbakanlık genelgesi ile 
kurulan Kamu İşverenleri Sendikasının ve 
diğer işveren sendikalarının katı tutumu, 
aynca özgür toplusözleşme düzeninin üze-
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rinde yoğun bir baskı olarak sürdürül
mektedir. 

Sendikaların toplumsal oluşumlar
dan ve onların doğal hakkı olan eylemler
den soyutlanma hedefine öncelikle genel 
siyaset yasağı ile ulaşılmak istenmiştir. 
Sendikaların her eyleminin siyaset sayıla-
bilmesi, siyasî olarak nitelendirilebilecek 
her etkinliğinin cezaî kovuşturma baskısı 
altında tutulması, işçilerin örgütleriyle bir
likte toplumsal oluşumlar dışında tutul
maları, soyutlanmaları, bu hedefin teme
lini oluşturmaktadır. Oysa her toplumsal 
gerçek gibi, sendikacılık da siyasî gerçek
liğin dışında olamaz. Sendikaların karşı
laştığı sorunlar, dolaylı ya da dolaysız, si
yasidir. İşçiler çağımızın karmaşıklaşan so
runlarının gereği olarak ister istemez si
yasetin içindedirler. "Ekmeğin fiyatı ka
ça? Sigaraya neden zam geldi?" soruları
nı sormak ve bu konularla ilgilenmek bi
le siyaset yapmaktır. 

Siyasî eylem, siyasî iktidann yapısı
nı, karar ve uygulamalannı etkileyen ya 
da etkilemeyi amaçlayan eylemlerdir. Bu
nun içinde yer almanın yanı sıra, bunun 
içinde hiç yer almamanın, ya da hiçbir şey 
yapmamanın da siyasî eylem olduğunu, 
bir siyasî davranış olduğunu bilmek zo
rundayız. 

Bugün Avrupa topluluğuna girmek 
için yoğun çaba gösterilmektedir. İngilte
re İşçi Konfederasyonu (TUK) yıllarca fa
şizme, ırkçılığa, silahlanmaya karşı müca
dele etmiştir. Almanya'da, Belçika'da, Da
nimarka'da, Hollanda'da, İtalya'da du
rum benzerdir ve bu sendikalar siyasî ala
nı büyük ölçüde etkilemektedirler. Avru
pa sendikaları, "Birleşik Avrupa" düşün
cesi için yoğun politik ve toplumsal mü
cadele içindedirler. Bu sendikalar işsizlik, 
yatmmlar, nükleer santrallar, askerî har
camalar, silahsızlanma, Doğu-Batı ilişki
leri, çevre kirlenmesi gibi konularda, 
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"Bunlar, patronların ya da siyasî iktidar-
ların, ya da yalnızca parlamentonun 
görevi'' dememekte ve yakından ilgilene
rek bunlar hakkında bunların karşısında 
tavır koymaktadırlar; ama Türkiye'de, 
bunlarla uğraştı diye DİSK gibi bir Kon
federasyonun çalışmaları durdurulabili
yor, siyasî yasakların kalkmasını savunan 
Türk-İş ve örgütü kovuşturmaya uğraya-
biliyor... 

Biraz sonra, Sayın Bakan, siyasî ya
saklarla ilgili yasak sınırını genişlettik, di
yeceklerdir. Ancak, Sayın Bakan da, bu
nun yeterli olmadığını, çağdaş ölçülerde 
hiç olmadığını çok iyi bilmektedirler. Bu
gün, sermaye olanca gücüyle ve tüm ör
gütleriyle siyasetin içinde sağ partileri des-
teklerken,bugün Türkiye'de sol partiler, 
dayanması gereken emekçilerin örgütlü 
desteğinden yoksun bırakılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi biraz da 
sosyal güvenlik sorunlarına değinmek is
tiyorum. 

Önce, Sosyal Sigortalar Kurumu de
ğerli yöneticileri beni bağışlasınlar, koşul
lar nedeniyle dökülmektedir. Ben Bursa'-
da Sosyal Sigortalar Hastanesine bir yurt
taş olarak gittim, bir fiş aldım, yüzonbe-
şinciydim. Bana sıra gelinceye kadar -
aylardan temmuz ya da ağustostu- o sıcak
ta üç saatten fazla bekledim. İki üç kişi 
üçer beşer dakika doktorun yanında kal
mıştı; on, onbeş, yirmi, elli kişi sırada bek
lemeye başlayınca, artık seri imalata, seri 
üretime dönüşmüştü; doktor, adını soya
dını soruyor, "Neyin var?" diyor, "Su
num var" diyen hastaya belli bir ilaç ya
zıyor. Sıra bana geldiği zaman, içeriye gir
dim, sayın doktor kan ter içinde, "Yeme
ğe çıkıyorum, sonra gel'' dedi. Doktorun 
kusuru yok, bu konuda doktorları kusur
lu bulmak mümkün değil. Baştabibe uğ
radım, "Olanaklarımız bu kadar, tesisi
miz bu kadar; hasta çoğalıyor, sigortalı 

çoğalıyor" dedi. 

Hasta neden çoğalır? Hasta, insan
lar iyi beslenemediği için çoğalır. Teme
linde bu yatıyor. Şimdi bu asgarî ücretle 
insanları nasıl besleyeceksiniz, hastalıktan 
nasıl koruyacaksınız?.. Bu nedenle, eğer 
biz sütü pastörize etmeye çalışarak çok yo
ruluruz, zaman kaybederiz; ineği sağlıklı 
hale getirmemiz gerekli. O da insanları
mızın iyi beslenmesinden geçiyor. İyi bes
lenen insanlar, doğal olarak, az hasta 
olurlar. 

Kısaca, emeklilik ve bu arada süper 
emeklilk üzerinde de durmak istiyorum. 

Bugün, emeklilerin perişan olduğu
nu vicdan sahibi herkes kabul etmektedir. 
Hele süper emeklilikle ortaya çıkan ada
letsizlik hiçbir sosyal güvenlik sisteminde 
görülmeyecek ölçüde kargaşa yaratmıştır. 
Para ile emeklilik satıldığı, emekli olduğu 
zaman çalıştığından daha çok para aldığı 
ilk kez bizde görülmüştür. 

Karadenizli bir işçi emekli olacak. 
Ölçüleri süper emekliliği tutuyor. Akşam 
eşine danışıyor, "Böyle böyle bir süper 
emeklilik icadı çıktı, çok konuşuluyor, şu 
kadar da para yatırmamız gerekli, ne der
sin hatun?" diyor. Hatun diyor ki, "Bun
da bir oyun var, bu işe güven olmaz. Hiç 
kimseye çalıştığı zamankinden fazla ücreti 
emekli olduğunda vermezler. Onun için, 
bu sevdadan vazgeç, elimizdeki parayı da 
kapacaklar," Şimdi, tabiî o işçi süper 
emekliliğe başvurmadığı için 130 bin lira
lardan emekli maaşı alıyor ve her gün eşi
nin başının etini yiyor, "Ulan karı, senin 
yüzünden oldu bu iş, biz yoksa süper 
emeklilikle biraz rahat edecektik" diyor. 
Şimdi yaşıyorsa o insanlar, eşi diyordur; 
"Ben sana demedim mi, bunda bir oyun 
vardır..." 

Süper lastik, süper yağ, süper başba
kan, süper benzin, süperstar, süperman, 
bunlar görülmüştür de, süper emeklilik bi-
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zim süper Başbakanın başkanlığındaki ik
tidar döneminde görülmüştür. (SHP sıra
larından alkışlar) 

Ayrıntılarına ve çok yönlü tartışma
sına, sonradan ve yasa önerisi geldiği za
man gireceğiz. Şimdi önümüzde duran bu 
toplumsal yarayı en kısa zamanda sarma
mız, gerçekçi ve adil bir çözüm yolu bul
mamız gerekiyor. 

Bugüne kadar sosyal güvenlik siste
miyle çok oynanmış ve Cumhuriyet Halk 
Partisi döneminde çağdaş anlayışla yürür
lüğe konan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ya
sası delik deşik edilmiştir. Sosyal güven
lik sistemi bu nedenle de yeniden ele alın
malı, tutarlı ve kalıcı çözümler bulunma
lıdır. Bu anlamda kısaca, göz önünde tu
tulması gereken önlemler şunlar olmalı
dır : 

Önce, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve 
SSK gibi sosyal güvenlik kurumları bir
leştirilmen ve sosyal güvenlik adıyla ku
rulu bakanlığın yedine, yönetimine veril
melidir; çalışan kişinin iradesi dışında kar
şılaştığı tehlikenin zararlarından kurtarı
cı olmalıdır; asgarî insan onuruna yara
şır bir düzeyde yardımlar sağlamalıdır; ya
sal temele dayalı olmalı, isteğe bağlı olma 
yerine, zorunluluk ilkesine dayandırılma-
lıdır; tüm ulusu kapsamı içine almalıdır; 
devletçe ya da devletçe desteklenen ku
rumlar tarafından bu yardımlar sağlan
malıdır; aktüaryal hesaplar yetmiyor ise, 
devletin Hazine desteği bunlara mutlaka 
sağlanmalıdır; gerçekten yardıma muhtaç 
olanlara ulaşmayan ve sadaka biçiminde 
algılanan Fak-Fuk-Fon gibi uyduruk uy
gulamalar terk edilmeli, yardıma muhtaç 
olanlara daha onurlu ve ulusumuza yakı
şır düzeyde yardım temel alınmalıdır. Sos
yal güvenlik yardımı, toto, loto ya da çe
şitli piyangolar gibi kimilerine süper ast
ronomik, kimilerine ise gülünç denecek öl
çülerde yapılamaz. Bu yardımlar, ülkenin 

üretimine eşit emekle katılıp, terlemiş in
sanlara, yorgun ve muhtaç günlerinde in
san onuruna yaraşır düzeyde yapılmalıdır. 

Sayın milletvekillerinin bu konular
da duyarlı davranacaklarına, kendi emek
lilik sorunlarına gösterdikleri çabayı, di
ğer emekliler için de göstereceklerine inan
mak istiyorum ve bunu görmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, kısaca, hem ça
lışan emekçilerin ve hem de emeklilerin 
karşı karşıya bulundukları sorunları özet
lemeye çalıştım. Bugün, işçilerin sorunla
rına köklü çözüm, köklü bir anayasa de
ğişikliğine bağlıdır. Anayasanın temel hak 
ve özgürlükler ile çalışma yaşamını ilgi
lendiren bölümleri yeniden ele alınmalı ve 
çağdaş sendikal hak ve özgürlüklerin önü 
açılmalıdır. Bunları ILO istiyor ya da Av
rupa istiyor diye değil, işçilerimiz bunla
ra layıktır diye yapılmalıdır. 

Bu arada, ilgisi nedeniyle Anayasa
nın bir çelişkisinden de söz etmek istiyo
rum : 

Bilindiği gibi, Anayasanın geçici 15 
inci maddesi, geçici maddeler arasında yer 
aldığı halde, kalıcı bir biçimde Anayasa
nın önemli bir kamburu olarak devam et
mektedir. Madde aynen şöyledir : 

"GEÇİCİ MADDE 15. — 12 Eylül 
1980 tarihinden, ilk genel seçimler sonu
cu toplanacak Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin Başkanlık Divanını oluşturuncaya 
kadar geçecek süre içinde, yasama ve yü
rütme yetkilerini Türk milleti adına kul
lanan, 2356 sayılı Kanunla kurulu Millî 
Güvenlik Konseyinin, bu Konseyin yöne
timi döneminde kurulmuş hükümetlerin, 
2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkında Ka
nunla görev ifa eden Danışma Meclisinin 
her türlü karar ve tasarruflarından dolayı 
haklarında cezaî, malî veya hukukî sorum
luluk iddiası ileri sürülemez ve bu mak
satla herhangi bir yargı merciine başvu
rulamaz. 



T.B.M.M. B : 48 2 0 . 1 2 . 1 9 8 8 O : 2 

Bu karar ve tasarrufların idarece ve
ya yetkili kılınmış organ, merci ve görev
lilerce uygulanmasından dolayı, karar 
alanlar, tasarrufta bulunanlar ve uygula
yanlar hakkında da yukarıdaki fıkra hü
kümleri uygulanır. 

Bu dönem içinde çıkarılan kanunlar, 
kanun hükmünde kararnameler ile 2324 
sayılı Anayasa Düzeni Hakkında Kanun 
uyarınca alınan karar ve tasarrufların 
Anayasaya aykırılığı iddia edilemez." 

Bilindiği gibi, 2821 sayılı Sendikalar 
yasası, 12 Eylül 1980 tarihi ile ilk Başkan
lık Divanı oluşuncaya kadar geçen süre 
içerisinde yasalaştı. Bu Yasanın geçici 5 in
ci maddesi, "Herhangi bir sendika ya da 
o sendikaların oluşturduğu federasyon ya 
da konfederasyonlar ya da bunların yöne
ticileri hakkında açılmış bir dava var ise 
bu dava beraatla sonuçlanıncaya kadar bu 
faaliyetten men edilirler" diyor. 

Bu duruma göre, açılan davalar, özel
likle DİSK ile ilgili davayı kapsamaktadır 
ve kaç sene süreceği belli değildir. 8 yıl 
geçtiği halde dava sonuçlanmamıştır. Oysa 
bu durum, Anayasanın 38 inci maddesi
nin dördüncü paragrafına aykırıdır. Pa
ragrafta şöyle denmektedir : "Suçluluğu 
hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suç
lu sayılamaz." Bir yerde, "Suçluluğu hük
men sabit olmayanlar suçlu sayılamaz" 
diyor, bir yanda yasa da daha hükmen 
suçluluğu sabit olmadığı halde ömür bo
yu suçlu sayılıyorlar... 

Anayasanın geçici 15 inci maddesi ile
ride birçok yönleriyle tartışılacaktır. Araş
tırılıp incelendiğinde, o dönemde kimler, 
ne kadar yolsuzluk yapmıştır ve ne kadar 
suç işlemiştir, elbette ortaya çıkacaktır; 
ama bir gerçek var ki, o da, Anayasanın 
bu maddesi nedeniyle, bu maddenin kap
samı içine giren birçok insan* belki de 
haksız yere zan altındadır. 

Sayın milletvekilleri, 1989 yılında 650 

bin işçinin toplu iş sözleşmesi bağıtlana-
caktır. Hükümetin uyguladığı bu politika 
sürerse, bu sözleşmeler barış içerisinde ba-
ğıtlanamayacaktır. 

Gazete haberleri doğruysa, Özal enf
lasyon ve sömürü konusunda gerçeklere 
ters ve ilginç bir görüş ortaya atmıştır : 
Özal'a göre, Amerika, çocuk-kadm deme
den herkesi haftada 70 saat çalıştırıp sö-
mürerek, çevre kirlenmesine aldırmadan 
sanayileşerek enflasyonu önlemiş. Oysa 
Türkiye, çevre sorunlarını dikkate alarak 
ve çevreyi korumak için pahalı harcama
lar yaparak ve de haftalık çalışma süresi
ni 42 saatte tutarak, kimsenin kimseyi sö-
mürmediği bir ortam yaratarak sanayileş
meyi gerçekleştiriyormuş, bu nedenle de 
enflasyon oluyormuş... 

CÜNEYT CANVER (Adana) -
Buna kargalar bile güler. 

FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — 
Hayret bir şey. Bu açıklamayı duyanların 
mutlaka dudağı uçuklamıştır. Bugüne ka
dar, sağcı da olsa, hiçbir ekonomist ve hiç
bir politikacı böylesi bir gerekçeyi enflas
yonun nedeni olarak açıklayamamıştır. 
Kanımca Başbakan, ölçüyü iyice kaçır
mıştır ve artık yalnızca politik yönleriyle 
değil, bütün yönleriyle incelenecek bir ko
numa gelmiştir. 

Sayın milletvekilleri, gerçek şudur : 
Türkiye, kapitalist yolla kalkınmaya çalı
şan bir ülkedir, hem de çarpık ve çağdışı 
bir kapitalizm söz konusudur. 

Amerika ve Avrupa'daki ülkeler, baş
ta ülkeleri sömürdükleri için kendi işçile
rine sus payı verebilmekle, göreceli bir gö
nenci tutturabilmekte ve refahı ayakta 
durdurabilmektedir. 

Türkiye'nin durumu tam tersine. 
Sermaye hem kendi emekçisini sömür
mekte, hem de diğer ülkelere pay vererek 
sömürülmesine aracılık etmektedir; yani 
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Türkiye'de katmerli sömürü söz ko
nusudur. 

Zaten, kapitalist toplumu sömürüşüz 
düşünmek söz konusu olamaz. Kapitaliz
min varlık nedeni sömürüdür. Sırtından 
kâr sağlayamayacağı, yani sömürmeyece-
ği işçiyi hangi işveren çalıştırır? Elbette 
patron, kendisine kâr sağlayan insanı ça
lıştıracaktır. 

Ne var ki, son zamanlarda Türkiye'
de bunun ölçüsü iyice kaçırılmış, aklı ba
şında işadamları bile kaygıya kapılmıştır. 
İşçilerin toplu iş sözleşmesiyle aldıkları üc
ret zamları kısa bir süre sonra yok olmak
tadır. Oysa Anayasanın 55 inci maddesi, 
"Ücret emeği karşılığıdır" demektedir. 

Bu duruma göre, enflasyon nedeniyle 
işçiler, sözleşme bağıtlandığında ücretle
ri, emeklerinin tam karşılığı olarak varsa
yılsa bile, bir süre sonra emeğinin tam 
karşılığını alamıyorlar demektir. 

Bir başka deyişle, işçiler, eline geçen 
ücretin gerçek değerine göre çalışmak ve 
o ölçülerde üretmek durumundadır ya da 
zorundadır. Bu durumda, enflasyon ora
nına göre daha az çalışma hakkına ya da 
bu orana göre artan bir ücret hakkına sa
hiptirler. Eğer, enflasyon oranına göre bir 
ücret artışı sağlanamıyorsa, o zaman işçi
lerin genel olarak daha az çalışma hakla
rı doğar demektir. 

İşte, gizli vergi durumuna dönüşen 
enflasyon önlenemezse ya da işçilerin enf
lasyon nedeniyle kayıpları önlenemezse, 
Anayasanın, "Ücret emeğin karşılığıdır" 
temel ilkesinden hareketle, işçilerin genel 
greve gitme hakkı doğar. Bu hak yasala
rın ötesinde Anayasal bir haktır ve bence 
büyük hak olan yaşama hakkıdır. Bu du
rumu çözmek, bu duruma çözüm bulmak 
parlamentonun görevidir; bu görevin ye
rine getirilebileceğine inanıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Çalışma ve Sos

yal Güvenlik Bakanlığı hiç mi iyi iş yap
mamıştır? Elbette iyi işler de yapmışlar
dır. Özellikle, belediyelerde haksız işçi çı
karmalarını önlemiştir. Bir çok faaliyetle
ri vardır; ama TRT'nin şerrinden kork
tuğumuz için olumlu çalışmaları söyleye-
miyoruz; yalnız onlar TRT'de verilir di
ye korkuyoruz. O bakımdan Sayın Baka
nın ve Bakanlıkta çalışanların bizi bağış
lamasını diliyor, hepinize saygılar sunuyo
rum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Işıklar. 

Sosyaldemokrat Halkçı parti Grubu 
adına, Sayın Cevdet Selvi; buyurun efen
dim. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Selvi, konuşma süreniz 20 da
kikadır efendim. 

SHP GRUBU ADINA M. CEV
DET SELVİ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı bütçesi üzerinde, Sos
yaldemokrat halkçı parti Grubu adına ko
nuşmama başlamadan önce, hepinizi saygı 
ile selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, diğer bakanlık
larda olduğu gibi, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığının da, hükümetin genel 
politikası ve tercihleri dışında bir uygula
ma yapması ve değişik sonuçlar alması 
mümkün değildir. O nedenle, 1980'den ve 
özellikle ANAP'in iktidara geldiğinden bu 
yana, ülkemizde yaşanan gerçekleri kısa
ca gözden geçirerek, ANAP'm tercihleri
ni, bakanlığın uygulamalarını ve sonuçla
rını açıkça görebiliriz. Büyük iddialarla, 
olağanüstü formül ve politikalarla iktida
ra gelen Özal, Seçim yasası nedeniyle de 
düşüncelerini, politikalarını rahat bir bi
çimde uygulama olanağını da bulabildi. 
Artık, ülkeyi ekonomik, sosyal ve siyasal 
yönden uçuruma götürenler bulunmuştu, 
tespit edilmişti. İşçi sınıfı ve örgütleri olan 
sendikalar işlevsiz hale getirilmiş, dernek-
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ler, demokratik kuruluşlar susturulmuştu. 
Artık ülke 2-3 yıl sonra köşeyi dönecekti. 
Enflasyon canavarı yenilecek, iç ve dış 
borçlar azalacak, vergi adaletsizliği düze
lecek, gelir dağılımındaki denge sağlana
cak, işsizlik sorunu çözülecek; velhâsıl orta 
direk rahatlayacaktır. İşte politikalar, al
ternatifler bu amaçlarla bulunmuştu ve 
uygulanacaktı. Tam 9 yıl, iktidar olarak 
ise 5 yıldır, söylenenler hep aynı şekilde 
tekrarlandı ve uygulamalar rahat bir şe
kilde sürdürüldü. Ancak bugün varsayım
larla değil, ülkemizin geldiği getirildiği 
noktaya baktığımızda söylenenlerden, çi
zilen pembe tablolardan eser yok. Eser bir 
tarafa, geleceğe dönük umut da yok. Enf
lasyon her yıl söylenenin 2-3 katma çık
mış, vergi kaçakçılığı ve adaletsizliği hız
la gelişmiş, gelir dağılımındaki uçurum 
büyük boyutlara ulaşmış, iç borç, dış borç 
tahmin edilemeyecek noktalara gelmiş. İş
sizlik hızla çoğalmış, rüşvet, devlet soygu
nu, hayalî ihracat, hileli iflas, kültürel ve 
sosyal yozlaşma kanıtlanır hale gelmiştir. 
Artık orta direk nutukları atılamaz olmuş, 
saklanamayacak kadar gelişen ekonomik, 
sosyal, siyasal, kültürel olumsuzluklar kar
şısında ANAP'm politikaları iflas etmiş
tir. Alternatif diye söylenenler ve uygula
nanlar tükenmiş, beraberinde halkı da tü
ketmektedir. 

ANAP alternatifsiz kalmıştır. Özal 
kısır döngü içinde ve istikrarsız bir biçim
de, iflası görülen uygulamalarını tekrar
layıp durmaktadır. Ancak, ülke, açlar, 
umutsuzlar, mutsuzlar diyarına dönmüş
tür. Tabiî ki bu tablo, bir avuç sermaye
nin, hayalî ihracatçının, holdingcinin dı
şında kalan işçi sınıfı ve milyonlarca emek
çi halkımızı kapsayan bölümünün duru
mudur. Bu, bir yıl alın teriyle üretip, her 
geçen gün artan gübre, ilaç, mazot fiyat
ları karşısında emeğinin karşılığını alama
yan tarım üreticisinin; yeme para yetişti-
remeyen ve hormonlu etle rekabet edeme

yen besicinin; enflasyon, vergi ve faiz bor
cu altında raflarını doldu ramayan esnaf ve 
sanatkârın; ömrünü, gençliğini, masasın
da ve üretim araçları başında, üretimiy
le, vergisiyle ülke ekonomisine katkıda bu
lunan, bugün geçim sıkıntısı içinde olan 
emeklinin, dul ve yetimlerinin; hergün ka
pı kapı dolaşıp iş bulamayan işsizlerin; ih
mal edilen ve miktarı 5-6 milyonu bulan 
sakatların; 10-15 yıl çalışıp yan ödeme ve 
sosyal haklar dahil 110 bin ila 130 bin lira 
arasında aylıkla yaşam kavgası veren ve 
hiçbir hak arama imkânı olmayan devlet 
memurlarının; gece güzdüz çalışıp, aç ka
lan işçinin; yani, milyonlarca emekçinin 
birlikte oluşturduğu üzücü tablodur. 

İnkâr edilemeyecek olan bu gerçek
ler karşısında, Özal, başarısızlığını ve çö
küşünü gizleyebilmek için, belirli kesim
leri tahrik etmektedir. Bunalım içine sok
tuğu işçi sınıfı başta olmak üzere, tüm 
emekçi halkı suçlayarak, işin içinden sıy
rılma yöntemini uygulamaktadır. Bunun 
kanıtı ise, çalışma hayatında, endüstriyel 
ilişkilerde somut bir şekilde görülmektedir. 

İşyerlerinde aylardır, yıllardır değişik 
biçimlerde süren boykotlar, direnişler, aç
lık grevleri ve grevler, iktidarın duyarsız
lığından ve ilgisizliğinden kaynaklanmak
tadır. Bunlar, hükümetin emeğe ve işçi sı
nıfına karşı tavır almasının ve bir zümre
nin diğer bir zümreye tahakkümünü sağ
lama çabalarının sonucudur. Süren grev
ler ekonomik nedenlere bağlanamaz; ide
olojik bir mücadele niteliğini taşımakta
dır. Hükümet, bu nedenlerle işçiyi tahrik 
etmektedir. Bunun için ilgisiz kalmakta, 
işçi ve sendikalarını direnişe ve grevlere 
zorlamaktadır. İşçilerle ve sendikalarıyla 
hesaplaşma anlayışı içindedir. Bunun, baş
ka bir türlü izahını yapmak mümkün de
ğildir. Yaşanan birkaç örnek bunu açıkla
maya yetecektir. 
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Geçim sıkıntısı içinde bulunan işçi
ler ve sendikaları; grev yapacağız dedik
lerinde; onların sorunlarını anlamak ve 
çözümü doğrultusunda yaklaşmak yerine, 
"Grev yapın, ben de ithal ederim; güm
rük vergilerini kaldırırım; fabrikayı kapa
tırım; diğer ülkelerde fason imalat yaptı
rırım; daha ucuza mal ederim" diyen ve 
uygulayan, devlet kesesinden meydan oku
yan bir Başbakanın sözleri ve yaptıkları, 
tahrikten başka bir anlam taşıması müm
kün değil. 

Ayrıca, kendi ülkesinde kömür çıkar
madan, fabrikalarında üretim yapılma
dan, her şeyi ithal ederek daha ucuza mal 
etmek ve ülke ekonomisini düzeltmek gi
bi bir formül var ise -ki, bunun mantığını 
anlamak mümkün değil- açıkça söylenme
lidir. Bir sürü sürtüşmeye gerek kalmadan, 
işçiler çalışmasın, üretmesin, her şey da
ha ucuza ithal edilsin; ülke ekonomisi bir 
an önce düzelsin; bu mümkün olmadığı
na göre, altında yatan gerçek, işçi sınıfını 
köleleştirmek, ülkeyi daha çok borçlandı
rarak, dışa bağımlılığını artırmaktan baş
ka bir şey düşünülemez ve söylenemez. 

Birkaç canlı örneğe baktığımızda, 
olayın daha rahatlıkla ortaya çıktığını gö
receğiz. Japonya'dan ingiltere'ye kadar ih
racat yapan ve milyarlarca kâr eden PET-
KIM işçisinin toplu iş sözleşmesi çözüm-
lenememiştir. Bunun çözümlenmesi için 
uyarı niteliğindeki direnişlere dönüp ba-
kılmamıştır. Bunun altında yatan neden 
de, yapılan son yasal değişiklikle, PET-
KIM ve Petrokimya işçilerinin de bulun
duğu işyerlerinde grevin yasaklanmış ol
masıdır. Grevin yasak olması nedeniyle, 
1988 yılı ortalama ücret zammı yüzde 37 
olarak verilmiştir. Bugün enflasyon yüz
de 90'm üstündedir. Bu nedenle anlaşma 
sağlanamamış, olay Kamu-Sen tarafından 
doğrudan doğruya Yüksek Hâkem Kuru
luna götürülmüştür. Bunun altında yatan 

ufacık neden ve gerekçe, hükümet tarafın
dan şöyle gösterilmektedir; "Geçen dö
nem, toplu iş sözleşmesinin belirli mad
desi gereğince, size belirli oranda zam ver
miştik; onun için, enflasyon yüzde 90 ol
sa bile, siz yüzde 37 zam alacaksınız" de
mektedir. İşte burada yine iktidar, yine iş
verenler çelişkiye düşmüştür. 

Yıllardan beri, testiyi getirenle götü
renin bir olmadığı; işyerlerindeki sorum
luluk, üretim, kalifikasyon, kıdem ve ben
zeri nedenlerle, sendikalar karşı çıktığı için 
para veremediklerinden dert yanan işve
renler, geçen seneki toplu iş sözleşmesin
de, iş değerlendirmesi ve skala ayarlama
sı nedeniyle vermiş oldukları; teknolojinin 
gereği, üretimin niteliği, kalifıkasyonun 
özelliği nedeniyle vermek durumunda kal
dıkları belirli bir miktar parayı dahi, bu
gün toplu iş sözleşmesinin genel ücret 
zammından keserek, döne döne pazarlık 
yapma durumunda kalmıştır ve rantabl 
bir şekilde çalışan, verimli bir şekilde ça
lışan PETKİM Petrokimya tesislerindeki 
binlerce işçi huzursuzdur, rahatsızdır. 

Yine bir konuya kısaca değinmek is
tiyorum : Bugün yaklaşık 70 belediyede 
çalışan 13 320 işçi, iki ayla bir yıldan beri 
ücretlerini, ikramiyelerini ve sosyal hak
larını alamaz durumdadırlar, alamamış
lardır. Sendika yetkilileri, Başbakan dahil 
olmak üzere, tüm yetkili mercilere başvur
muş olmasına rağmen, bu 13 320 ailenin 
açlığıyla ilgilenen, çözüm arayan buluna
mamıştır. Elbette, bunun altında yatan 
gerçek neden, hak grevinin yasaklanmış, 
kaldırılmış olmasıdır. Aslında "hak grevi" 
toplu iş sözleşme düzeninin sigortası, hak 
grevi, çalışan insanların, işyerlerinde hu
zursuzluğa düşmemesini sağlayacak en 
önemli bir etken olmasına rağmen, orta
dan kaldırılmıştır, işveren, bir sendikayla 
imzaladığı sözleşmeyi uygulamasa bile, 
başvuracak yer yoktur; işyerlerinde huzur-

— 376 — 
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suzluk alabildiğine çoğalmaktadır. Bu du
rumda, sadece mahkemelere başvurulabil-
mekte ve muhakeme de aylarca, yıllarca 
sürmekte; evde çoluk çocuk da aç kal
maktadır. 

İşte, böyle bir anlayışın egemen ol
duğu çalışma hayatımızda, yine bir örnek 
daha yaşamaktayız : Gebze'de kurulu 
Türk Otomotiv Endüstrisinde 498 civarın
da işçi çalışmaktadır. Bu işçiler 4,5 aydır 
grevdedir; ancak bu durum ne kamuoyu
nun, ne hükümetin, nede yetkililerin dik
katini dahi çekmemektedir. Burada, artık 
kaderiyle başbaşa kalan grevcilerin anlaş
mazlığına bakıldığında; hiç de iççilerin 
suçlu olduğu, hiç de işçilerin haksız oldu
ğu, hiç de işçilerin yüksek para istediği gi
bi bir gerekçeye rastlamak mümkün de
ğildir. Çünkü, Türkiye Otomotiv Endüst
risinin sermayesinin yüzde 80'i Ziraat 
bankasına aittir. Şirketle Ziraat Bankası 
arasındaki kredi anlaşmazlığının sonucu, 
bu işçilenaylardan beri kaderiyle başbaşa 
bırakılmıştır. Kendi anlaşmazlıklarının, ve 
işyerini elden çıkarma çabalarının sonu
cunda, işçilerin hiçbir hak ve hukuku de
ğerlendirilmeden, sokaklarda bırakılmış, 
âdeta cezalandırılır noktaya getirilmiştir. 

En önemli örneklerden bir tanesi; ta
rihinde hiç grev yapmamış 10 270 SEKA 
işçisi ve sendikası, greve çıkmamak için 
elinden gelen bütün gayreti göstermiştir; 
fazla mesaiye kalmamıştır, yemek yeme
miştir. Eğer, bu ülkede yetkili, ilgili bir 
mevki, makam ve merci varsa, en iyi ni
yetlerle greve çıkmamak için ellerinden ge
len gayreti, uyarı niteliğindeki direnişle
rini, çeşitli şekillerde sergilemişler; sorun
larını ve haklılıklarını anlatmaya çalışmış
lardır. Ancak, yetkili bir merci bulamadık
ları için, yasal olan grev haklarını kullan
mak zorunda kalmışlardır. 

Hükümet, sorunu çözme yerine, 
duygusal ve kasıtlı bir yarışa girmiş, ülke 

ekonomisini olumsuz yönde etkilemesine 
rağmen, birkaç ithalatçıyı, vurguncuyu 
zengin etmeyi tercih etmiştir ve et
mektedir. 

Bu grevler, ekonomik nedenlere da
yanamaz, dayalı değildir. Çünkü, 10-15 yıl 
kıdemi olan işçinin aldığı ücret, asgarî üc
ret dolayındadır. Enflasyon yüzde 90'lara 
ulaşmıştır. Çalışanların millî gelirden al
dığı pay, yüzde 36'dan yüzde 15'e düşmüş
tür. Üretim maliyeti içindeki işçilik payı, 
yüzde 20'lerden yüzde 7'ye inmiştir. Ay
rıca, işçilerin haklı taleplerini karşılamak 
için verilecek paranın birkaç katı, döviz 
olarak yuıt dışına ve birkaç kişiye teslim 
edilmiştir, edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, her yıl aynı şey
leri katlayarak söylemek mümkün. İşte, iş
çiler 1980 yılından bu yana, reel ücretle
rinde, yüzde 50'nin üstünde kayba uğra
mışlardır; yüzde 50 oranında fakirleşmiş
lerdir. Birkaç rakam, bunları somut ola
rak göstermeye yetecektir. 1984 yılında 
enflasyon yüzde 45,6 noktasında iken, enf
lasyonun altında kalmayacağı iddia edilen 
işçi ücretlerine yüzde 30 oranında zam ya
pılmıştır. 1985 yılında işçilere ortalama üc
ret zammı yüzde 27 iken, aynı yıl enflas
yon yüzde 45 olmuştur. 1986'da, işçilere 
yüzde 23 zam verilmiş; ama, o yıl, yüzde 
35 oranında enflasyon olmuştur. 1987 yı
lında ise, işçilere yüzde 35 oranında üc
ret zammı uygun görülürken, aynı yıl enf
lasyon yüzde 60 olmuştur. 1988 yılının 
saklansa da, zorlansa da, enflasyonun yüz
de 90'in üstüne çıktığını inkâr etmek, sak
lamak, gizlemek mümkün değildir. 

Bu rakamlar, her şeyi açık seçik gös
terirken, ülkemizde ücretlilerin verginin 
yarısına yakınını ödediğini kabul etmek 
zorundayız. Ayrıca, Gelir Vergisinin or
talama ücrete oranı en yüksek olan ülke
lerin başında, bizim ülkemiz gelmektedir. 
Türkiye'de bu oran, iki çocuklu bir işçi ai-
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leşi için yüzde 21,6 iken, Japonya'da yüz
de 3,1; Portekiz'de yüzde 2,5; Almanya'
da yüzde 8,3; Yunanistan'da yüzde 3,4 
noktalarındadır. Ayrıca, ülkemizde vası
talı verginin yüzde 55 noktalarına varmış 
olması, vergi adaletsizliğinin ayrı bir gö
rüntüsünü sergilemektedir. 

Sayın milletvekilleri, grevler yasak 
edilmiş, grevler devlet desteği ile baskı al
tında, gerçek başarılı bir sonucu alamaz 
duruma gelirken, yine, Anayasadan kay
naklanan ve yasalarda, sınırlar ve güçlük
ler yaratan düzenlemelerin sonucunda, 
Yüksek Hakem Kurulunun tehdidiyle sen
dikalar ve sendikacılar kenara sıkıştırıla
rak, hatta zorunlu olarak toplu iş sözleş
meleri imzalatılarak işlerin bittiğini,-hal
loldu ğu mı sanmak son derece yanıltıcı ol
maktadır. İşçi sendikaları toplu iş sözleş
mesini imzalamasına rağmen, günün eko
nomik gerçekleri karşısında, işyerlerinde 
huzuru sağlamak, huzurlu bir ortam ya
ratmak mümkün olmamaktadır. Binlerce 
MTA işçisi; binlerce, onbinlerce maden iş
çilerinin toplu iş sözleşmeleri, gerek grev 
yasağı nedeniyle, gerekse sendikalarıda 
baskı altına almak suretiyle imzalanmış ol
masına rağmen, çalışma hayatındaki hu
zuru sağlamak mümkün olmamıştır. 

Sayın milletvekilleri, bunlar çalışma 
hayatımızın içinde bulunduğu bunalımı 
yansıtan sadece birkaç örnektir. Diğer, di
reniş, boykot ve grevlerin nedenleri de, 
hükümetin kasıtlı davranışından, işçi sı
nıfına ve sendikalarına açık tavır alışından 
kaynaklanmaktadır. Hükümet, bu yakla
şımı ile, işçileri greve; grev yasağı olan yer
lerde direnişe zorlamaktadır; genel greve 
çağrı çıkarmaktadır. Bu haksızlıklar, eko
nomik ve antidemokratik baskılar karşı
sında, işçileri ve sendikalarını suçlamaya 
hiç kimsenin hakkı olmayacaktın 

Sayın milletvekiilleri, diğer taraftan 
ise, zaten etkisiz durumda olan sendika

ların daha da işlevsiz, güçsüz hale getiril
me girişimleri hızla devam ettirilmektedir. 
işçilerin örgütlenme özgürlüğü çok sınır
lıdır; giderek de sendikalaşmaları imkân
sız hale getirilmek istenmektedir. İşyerle
rinde işler bölünerek müteahhit ve taşe
ronlara verilmekte, işçilerin sendikalaşma
sı bu yolla önlenmektedir. Sendika üyesi 
olan işçiler, derhal ve rahatlıkla işten atı-
labilmektedir. 

İşçi simsarlığı kurumlaştırılmıştır. 
Ortaçağda olduğu gibi, artık işçiler belir
li kişiler tarafından seçilmekte, işverene 
büyük paralar karşılığı satılmaktadır. Bu
nun en açık örneğini; sadece bir tanesini, 
Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlü
ğünden vermek mümkündür. İşçi artık 
normal kanaldan, işe alınmamaktadır. 
Haliç, Camialtı ve Pendik tersaneleri için, 
eşe, dosta; bürosuz, sermayesiz, sözde şir
ketler kurdurulmaktadır. İşçi gerektiği za
man, nitelikleri bu simsarlara bildirilmek
te ve bir sözleşme hazırlanmaktadır. Ör
neğin; bir oksijen kaynakçısı için, devlet 
simsara, saat ücreti olarak KDV dahil 
1895 lira vermekte, simsar ise kendi bul
duğu işçiye saatte 800 lira ödemektedir. 
Temizlik işçiliği için, devlet simsara, ara
cıya, saat ücreti olarak 1 300 Türk Lirası 
ödemekte; işçiye ise, KDV dahil, bunun 
ancak 625 lirası verilmektedir. Bu yolla ne 
sendika, ne iş güvenliği, ne hak, ne de hu
kuk geçerli olmaktadır. Bu nedenle de, 
1980'de 7 bin olan normal tersane işçisi, 
4 bin küsur civarına düşürülmüştür. 

KİT'lerd&"Geçici işçi" adı altında, 
10-15 yıl süreli olarak, sendikal haklardan 
yararlandırılamayan onbinlerce işçi çalış
tırılmaktadır. 10-15 yıldan beri aynı ve sü
rekli olarak bu işi yapan bu geçici işçileri 
muvakkat işçileri şeker fabrikalarında, 
Devlet Su İşlerinde, TÜKSAŞ'ta, Yol, Su, 
Elektrik ve benzeri pek çok işyerinde gör
mek mümkündür. Bunların dışında, yeni 
çıkarılan 2495 sayılı Yasa gereğince, yıl-
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lardan beri sendika üyesi olan binlerce iş
yeri bekçisi "Koruma görevlisi" adı altın
da sendikal haklardan yoksun bırakılmış, 
ne olacağı belli olmayan bu insanların, 
sendikalara üye olmaları yasaklanmıştır. 

işçilerin, emekçi halkın bunalımın
dan yararlanılarak, çalışanların temel hak 
ve özgürlüklerini, sendikal haklarını, açık
ça yok eden bu uygulamaları, sosyal hu
kuk devleti değil, hukuk devleti anlayışıyla 
bile bağdaştırmak mümkün değildir. 

Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, da
ha da ileriye gidilerek, sözleşmeli perso
nelle ilgili kanun hükmünde kararname 
çıkarılmıştır. Usulî bakımdan, Anayasanın 
7, 87, 91 inci maddelerine, Anayasanın 
başlangıç bölümündeki ilkelere, demokra
si ve hukuk devleti ilkesine aykırı olan; 
esas bakımından ise, 203 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 308 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile değiştiri
len (42 nci maddeden, 53 üncü maddeye 
kadar) 12 maddesi, Anayasanın tam 8 
maddesine (10, 13, 51, 53, 67, 68, 91, 128 
inci maddelerine) aykırı olan sözleşmeli 
personel kararnamesi, ne işçi ne de me
mur olmayan ve hiçbir güvencesi bulun
mayan yeni bir işçi kesimi oluşturmayı 
amaçlamaktadır. Günün ekonomik baskısı 
altında geçim sıkıntısı çeken işçi, memur 
ve işsizlerin, bu bunalımından yararlana
rak, güvencesiz, çaresiz, suskun, her şey
den korkan ve her an işten çıkarılmayı 
bekleyen bir işçi kesimi oluşturmaya kalk
mak, herhalde çağımızın anlayışına, temel 
hak ve özgürlüklere uygun olmasa ge
rektir. 

BAŞKAN — Sayın Selvi, 5 dakika
nız var efendim. 

CEVDET SELVİ (Devamla) — Pe
ki efendim, hemen bitiriyorum. 

Bu uygulama, Kamu iktisadî Teşeb
büslerini, halkın müşterek malı, devlet 
mülkü olan KİT'leri; yabancı şirket ve ki-
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silerin de desteği, hatta belki de baskısı ile, 
iç ve dış sermayeye daha rahat peşkeş çe
kilmesini kolaylaştırmak amacıyla yapıl
mıştır, yapılması gerekli görülmüştür. 

Bunların yanında, işyerlerinde, aynı 
işi yapanlar arasında, gerek iş güvencesi, 
gerekse ekonomik ve sosyal haklar bakı
mından eşitsizliği getirmeketedir. Sözleş
meli personel uygulaması, her geçen gün, 
işyerlerinde huzursuzluğu artırmaktadır. 
İşyerlerindeki bu huzursuzluk, doğal ola
rak verimi ve kaliteyi düşürmektedir; ar
tık, iş ve üretim yerine sözleşmenin yeni
lenmesi önem taşımakta ve ön plana geç
mektedir. Angarya çoğalmakta, en yakın 
amirlere yaranma çabalan, çok değişik bi
çimlerde ve şimdiden kendini göstermek
tedir. Partizanlığı teşvik etmekte olan bu 
uygulama ile devletin işçisi değil, siyasî ik
tidarın kölesi oluşturulmak istenmektedir. 
Kendisinin ne olacağını bilmeyen sözleş
meli personel işlerine sahip olamamakta
dır. İşlerdeki süreklilik, hizmetlerde olma
yacaktır. Hiçbir gerekçe gösterilmeden iş
ten çıkarılma endişesi ile sözleşme sonla
rı yaklaştıkça, işçide, çalışanda stres arta
cak, aile huzuru bozulacaktır. 40-45 yaşı
na kadar çalışan bir kişi, emekliliğini da
hi hak etmeden işten atılabilecek ve işsiz 
kalacaktır. İşyerlerindeki çalışma ortamı 
daha da bozulacak, iş kazaları artacaktır. 
Sözleşmeli personelin çoğalması, zaten et-
kisizleştirilen sendikaları ortadan kaldıra
cak» ücretler her geçen gün daha da dü
şürülecektir. 

Bu uygulamalar, 19 uncu Yüzyılın 
çalışma hayatının özlemi ve ürünü olarak 
ortaya çıkmaktadır. Bugün, sistemin otu
rabilmesi için, işten çıkarmalar, şimdilik 
değişik işyerlerinde ve kısmen de az ol
maktadır. Ücretler, çok olmamakla bera
ber, mümkün olduğunca cazip görülecek 
şekle getirilmiştir. Aynı işi yapan, sendi
kalı bir işçinin bir yılda aldığı ekonomik 
haklar ile sözleşmeli personelin bir yılda 
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aldığı haklar mukayese edilirse, farkın pek 
anlam taşımadığı da görülecektir. 

Memur kadrosunda çalışanların al
dıkları aylık çok düşüktür. Tüm memur
ların ücretleri mutlak yükseltilmelidir. An
cak, bunun için iş güvencelerini kaldır
mak, işten çıkışını hazırlamak ve yeni bir 
eşitsizlik yaratmak iyi niyet kurallarına uy
maz; ciddi bir devlet anlayışına ise hiç/ya
kışmaz. 

Anayasa Mahkemesinin -belki de bu
gün görüşülen- 233 ve 308 sayılı Kanun 
Hükmündeki Kararnameyi iptali hiçbir 
sorun getirmeyecektir. Temel hukuk kural
larına, Anayasa ve yasalara ters düşen, çağ 
dışı bir uygulamanın iş hayatımızda, sos
yal yaşamımızda daha büyük yaralar ve 
tehlikeler yaratmadan çözümlemesine fır
sat ve imkân vermiş olacaktır. Bütün bun
ların yanında, ülkemizde serbest toplu iş 
sözleşmesi yapılamamaktadır. Çünkü, 
sendikalı işçilerin 500 binini kapsayan ve 
en önemli iş kollarında, zaten resmen grev 
yasaktır. Grevin yapılacağı işyerlerinde ise, 
grevin başarısızlıkla sonuçlanması için, 
bütün yasal önlemler alınmıştır. Ayrıca 
hükümet, işveren devletin tüm olanakla
rından yararlanarak, çeşitli yöntem ve bas
kılarla grevi kırabilmekte, etkisiz hale ge
tirebilmektedir. Serbest greve hakkı olma
yan hiçbir ülkede, sendikaların özgür pa
zarlık yapabilmesi mümkün değildir. O 
nedenle, ülkemizde de serbest sözleşme 
yapıldığı iddiaları geçerli olamaz. 

İşte bu olumsuzluk ve bu huzursuz
luklar üzerine, âdeta yepyenileri yaratılan, 
müjdeler, süperler ve şoklar manzumesin
den olan, 3395 sayılı Süper Emeklilik Ya
sası çıkarılmıştır. Ne olduğu, ne olacağı 
düşünülmeden, bankerlik anlayışı ile, ak
şamdan sabaha çıkarılan bu yasa, emek
liliğini bekleyen binlerce insanı huzursuz 
etmiş, evini sattırmış, hatta işyerinden ay
rılmasına neden olmuştur. Hatta seçim 

öncesi de propaganda niteliğinde, propa
ganda yapabilmek için kullanılmış, insan
ların paraları alınmış ve istismar edilmiş
tir. O nedenle, bu insanları, yasaya, hü
kümete, bakanlıklara kurumlara güvenen 
ve güvenerek malını, mülkünü satan in
sanları mağdur etmeye kimsenin hakkı 
yoktur. Diğer emeklilerin mutlak ve mut
lak ücretleri yükselerek, yükseltilerek, bu 
seviyeye getirerek ve yaklaştırarak, hem 
eşitsizlik, ve hem de haksızlık en kısa sü
rede çözümlenmelidir. 

Bulunacak formül, işçilere yeni yük
ler getirmemelidir. Çünkü, 3395 sayılı Sü
per Emeklilik Yasası, işçilerin, o tarihte, 
çıktığı günde, işçilerin Sosyal Sigorta 
primlerini alabildiğine yükseltmiştir. 
Emeklilik bağlama aylığı yüzde 60 oranın
dan yüzde 50 oranına düşürülmüştür. 
Emeklilik aylığı bağlama hesabında uygu
lanan son 5 yıllık ortalama, bu yasayla, 
son 25 yıla çıkarılmıştır. 

Sosyal Sigorta primlerinin yükseltil
mesiyle sağlığa ayrılan pay artırılmış; an
cak, sağlık hizmetleri çok ama çok gerile
miştir. Bu yasanın özü itibariyle, devamlı 
yüksek prim ödeyenlerin, süper emekli ol
maları zaten mümkün değildi, yapılan he
saplara göre. 

BAŞKAN — Sayın Selvi, lütfen to
parlayın. 

M. CEVDET SELVİ (Devamla) — 
Toparlıyorum efendim. 

Süper Emeklilik Yasası düzenlenir
ken, hükümetin nakit para kasası olarak 
kullandığı Sosyal Sigortalar Kurumuna 
olan borçları ihmal edilmemeli, şimdiye 
kadar adı olan ama toparlanamayan Sos
yal Sigortalar Kurumunun işçinin her ay 
kuruş kuruş ödediği primler, işverenlerden 
mutlak ve mutlak tahsil edilmelidir. 

İşyerlerinde çalışma koşulları hızla 
bozulmakta, işçi sağlığı ve iş güvenliği hiç 

380 — 
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dikkate alınmamaktadır. Meslek hastalık
ları ve özellikle iş kazaları açısından dün
yanın birinci ülkesi olduğumuz gözden ka
çırılmamalıdır. iş kazası nedeniyle, her 
gün dört beş işçimiz ölmektedir, yüzler
cesi de sakat kalmaktadır. Meslek hastalı
ğı konusunda ise uzman bulunamamak
ta, var olan meslek hastaneleri ya kapa
tılmakta, ya da hizmetlerine son veril
mektedir. 

Bakanlığın rakamlarına göre, iş ka
zaları nedeniyle işgünü kaybt her yıl gi
derek ivme kazanmaktadır. Buna göre, iş 
kazası nedeniyle; 1982'de 2 148 944 işgü
nü, 1983'de 2 270 888 işgünü, 1984'de 2 
280 420 işgünü, 1985'de 2 267 439 işgü
nü, 1987 yılında da 2 529 000 işgünü kaybı 
olmuştur. Buna karşılık, grev nedeniyle 
hiçbir işgünü kaybı olmamıştır, çünkü 
grev yapılmamıştır. Bu kayıplar gündeme 
gelmemiş ve hiçbir önlem alınmamıştır. 
Bunun bedelini işçiler kanlarıyla, canla
rıyla ve sağlıklarıyla ödemişlerdir. 

BAŞKAN — Lütfen bitiriniz efen
dim. 

M. C E V D E T SEIVİ (Devamla) — 
Bitiriyorum. 

Sağlık hizmetleri, artık hiç dikkate 
alınmayacak noktaya getirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, hepimizin bildi
ği gibi, elli yılı aşkın süredir, 156 ülkenin 
üyesi bulunduğu Birleşmiş Milletler Ulus
lararası Çalışma Teşkilatının üyesiyiz. An
cak, burada, uluslararası sözleşmelerle, 
İLO Anayasasıyla üstlendiği vecibeleri ih
lal eden bir ülke durumundayız. Çalışma 
yasalarında yapılan sözde düzenlemeler, 
bu durumu düzeltmemiş, getirdiği grev 
yasaklarıyla daha da gerilemiştir. Bunu, 
uygulamalarda olduğu gibi, rakamlarda 
da görmek mümkündür. 

İLO'nun 166 sözleşmesine karşılık, 
Türkiye, bugüne kadar 28 tanesini imza

layabilmiştir. Buna karşılık; Mısır 55, Fas 
40, Gine 55, Brezilya 57, El Salvador 86, 
AT'ye yeni üye olan Yunanistan 60, İspan
ya 115, Portekiz 65 sözleşme imzalamıştır. 

Avrupa Topluluğunun üyesi 12 ülke
de kamu görevlilerinin sendikalaşma hak
kı vardır ve bunlara, Yunanistan, ispan
ya ve Portekiz de dahildir. 

BAŞKAN — Tamamlayın efendim, 
lütfen... 

M. CEVDET SELVİ (Devamla) — 
Hemen bitireceğim. 

Yurt dışında çalışan 1 milyon 400 bin 
civarında, (aileleriyle birlikte 2,5 milyon) 
işçimiz vardır. Bunların sorunları her ge
çen gün çoğalmakta ve yoğunlaşmaktadır. 
Bunlar, sadece döviz hesapları, zamanın
da akla gelen çalışan kesim mi olmakta
dır. Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da bulu
nanların sorunları ayrı, Avrupa ülkelerin
de bulunanların sorunları ayrıdır. 

Hükümet, bugüne kadar yabancı ül
kelerde çalışan işçiler hakkında, uzun ve
ya kısa vadeli herhangi bir plan ve prog
ramını açıklama gereğini duymamıştır. 

'Tarım işçilerinin sorunları da alabil 
diğine yoğunlaşmış, güvenlik şemsiyesi .il 
tına alındığı iddiasıyla /aman /aman acık 
lamalar yapılmış olmasına rağmen; his; ve 
ciddi bir anlam taşımadığı herkesçe bilin 
inektedir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu. Hastane 
sinde hekim sıkıntısı, sağlık sıkıntısı ala 
bildiğine yoğunlaşmıştır. Bu sıkıntıyı çö 
zebilmek için organizasyon yapılmamış; 
hele hele, biraz önce söylendiği gibi. 1 
ocaktan itibaren 9 milyon insanın bir ku
rumlardan yararlanacağı ifade edilmesi
ne, rağmen, hiçbir hazırlık yapılamamış
tır. Bu... 

BAŞKAN — Sayın Selvi... 
M. CEVDET "SELVİ (Devamla) — 

Hemen efendim, bitiriyorum. 



T.B.M.M. B : 48 20 . 12 . 1988 O : 2 

BAŞKAN — Efendim mesele şu : Si
ze tanımış olduğum bu müsamahayı, bü
tün grup sözcülerine tanımak durumun
dayım. Müşkül durumda kalmamamı is
tiyorsanız, lütfen cümlenizi kesiniz efen
dim. 

M. CEVDET SELVİ (Devamla) — 
Hemen bitiriyorum efendim. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, çalışma 
hayatımızdaki bu olumsuz gelişmeler, bu
güne kadarki uygulama ve yaklaşımlarla 
düzeltilemez. 1989 yılı, yüzbinlerce işçi
nin sözleşme yılıdır ve şimdiden .kaygı ve
rici bir durumdadır. 

Eğer ülkede, gerçekten banş isteni
yorsa; çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak 
gerekiyorsa; ekonomik, sosyal ve siyasal 
yönden istikrar bekleniyorsa, hiç vakit ge
çirmeden Anayasadan başlayarak tüm ça
lışma yasaları, uluslararası hukuk kural
ları da dikkate alınarak, çağdaş ve demok
ratik bir biçimde düzenlenmelidir. 

Sayın milletvekilleri, Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanlığı bütçesi üzerinde 
bu yılki görüş ve düşüncelerimizi anlatma
ya çalışırken, ne Anayasanın, ne de diğer 
çalışma yasalarının ve özellikle maddele
rinin üzerinde durmadım; çünkü, bunla
rı düzeltmek, bunları düzenlemek işin en 
kolayıdır. Önemli olan, emeğe bakış açı
sıdır, demokrasi anlayışıdır ve tercih me
selesidir. Yıllardan beri sürdürülen uygu
lamalar, iktidarın sermayeden yana terci
hini ve kararlılığını somut olarak göster
miştir. Bu nedenle sorunların çözümü, ik
tidarın düşüncesini, politikasını değiştir
mesine, ya da iktidarın değişmesine bağ
lıdır. (SHP sıralarından alkışlar) İşçi sınıfı 
başta olmak üzere, tüm emekçi halkımız, 
çözümün, iktidarın değişmesinde olduğu
nun farkında ve bilincindedir. 

Hepinize teşekkür ederim, saygılar 
sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Selvi. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Güneş Müftüoğlu, buyurun efendim. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA GÜNEŞ 
MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, sayın üyeler, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığının 1989 mal! yılı büt
çesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubunun 
görüşlerini arz etmek üzere söz almış bu
lunuyorum. Sözlerime başlamadan önce, 
Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, 10 Aralık 1948 
tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kum
lunda, İnsan Haklan Evrensel Beyanna
mesi kabul edilmiştir. Bu beyanname, da
ha sonra Türkiye tarafından da kabul edil
miştir. İnsan Haklan Evrensel Beyanna
mesi, insanlığın 2000'li yılda gelebildiği 
fevkalade ileri bir merhaleyi ifade eden 
önemli bir dokümandır. Söz konusu be
yanname, insan haysiyetinin tanınmasını, 
insanlann eşit ve devir kabul etmez hak
larının tanınmasını, hürriyetin, adaletin ve 
dünya barışının sağlanmasının temeli ol
duğunu kabul etmiş, insan haklannın bir 
hukuk rejimi ile korunmasını zaruret ola
rak görmüş, hürriyet içerisinde daha iyi 
hayat şartlan sağlanmasını, insan hakla
rına ve ana hürriyetlerine saygı gösteril
mesini, bu haklar ve hürriyetlerin aynı şe
kilde anlaşılması gereğini vurgulamıştır. 

Söz konusu beyannamenin 22 nci 
maddesinde, "Her şahsın cemiyetin hür 
üyesi olması itibariyle, sosyal güvenliği, 
haysiyeti için ve şahsiyetinin serbestçe ge
lişmesi için zarurî olan ekonomik sosyal 
ve kültürel hakların millî gayret ve millet
lerarası işbirliği yoluyla ve her devletin teş
kilatı ve kaynaklan ile mütenasip olarak 
gerçekleşmesine hakkı vardır" denilmek
te; 23 üncü maddede "Her şahsın, çalış
maya, işini serbestçe seçmeye, adil ve el-



T.B.M.M. B : 48 20 . 12 . 1988 O : 2 

verişli çalışma şartlarına ve işsizlikten ko
runmaya hakkı vardır" denilmekte; her
kesin hiçbir fark gözetilmeksizin eşit ça
lışma karşılığında, eşit ücret hakkı vardır. 
Çalışan her kimsenin, kendisine ve ailesi
ne insanlık haysiyetine uygun bir yaşayış 
sağlayan ve gerekirse her türlü sosyal ko
runma vasıtalarıyla da tamamlanan, adil 
ve elverişli bir ücrete hakkı vardır. Her
kesin, menfaatlerinin korunması için sen
dikalar kurmaya ve bunlara katılmaya 
hakkı vardır. Altını çiziyorum, "Herke
sin" ve devam ediyorum. 24 üncü mad
dede; "Her şahsın, dinlenmeye, eğlenme
ye, bilhassa çalışma müddetinin makul su
rette tahdidine ve muayyen devrelerde üc
retli tatillere hakkı vardır." 25 inci mad
dede ise; "Her şahsın, gerek kendisi, ge
rekse ailesi için yiyecek, giyim, mesken, 
tıbbî bakım, gerekli sosyal hizmetler da
hil olmak üzere, sağlığı ve refahını temin 
edecek uygun bir hayat seviyesine ve iş
sizlik, hastalık, sakatlık, ihtiyarlık veya ge
çim imkânlarından iradesi dışında mah
rum bırakacak diğer hallerde güvenliğe 
hakkı vardır" denilmekte ve bu suretle 
herkes için sosyal güvenliğin sağlanması
na, herkesin haysiyeti için ve herkesin şah
siyetinin gelişmesi için devletin gerekli im
kânları sağlamakla yükümlü olduğuna, 
herkesin çalışma hürriyetine sahip oldu
ğuna, devletin adil ve elverişli çalışma şart
larını sağlamakla yükümlü olduğuna, her
kesin eşit işe, eşit ücret isteme hakkına sa
hip olduğuna, herkesin; sadece işçilerin 
değil, herkesin menfaatlerinin korunma
sı için sendikalar kurmaya hakkı olduğu
na, dinlenmeye, eğlenmeye ve özellikle üc
retli izin hakkına sahip olduğuna, gerek 
kendisi ve gerekse ailesi için sağlığı ve re
fahını temin edecek uygun bir hayat sevi
yesini istemeye hakkı olduğuna, işsizlik si
gortası istemeye hakkı olduğuna; keza her
kesin, emeklilik hakkı istemeye ve bu sos
yal güvenliğin temininin devletin görevi 

olduğuna, açık seçik tereddüte mahal bı
rakmayacak. şekilde yer vermiştir. 

Sayın milletvekilleri, işte İnsan Hak
ları Evrensel Beyannamesi ve işte çalışma 
hayatına yönelik evrensel düzenlemeler. 
Bu düzenlemenin tarihi olan 10 Aralık 
1948; bu tarihe özellikle dikkatinizi çek
mek istiyorum. Evet, bugünden tam 40 yıl 
evvel ve maalesef bizler, çalışma hayatının 
düzenlenmesi yönünden gerek anayasa 
düzeyinde ve gerekse yasal düzeyde İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesinin çok ge-
rilerindeyiz. Bunu üzüntüyle belirtmek is
tiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanlığının 1988 malî yılı 
bütçesi üzerindeki Doğru Yol Partisinin 
görüşlerini, tenkitlerini ve temennilerini 
12 Nisan 1988 günü bendeniz dile getir
miştim. O günkü konuşmama da, çalış
ma hayatımızı düzenleyen mevzuatı ele 
alarak başlamış, 1982 Anayasasının 
48'den 55'e kadar olan maddelerinin tar
tışılmaya açılmasını ve yeniden gözden ge
çirilerek, sendikal hak ve özgürlüklerin 
üzerinde bulunan kısıtlamaların kaldırıl
ması gerekliliğini vurgulamıştım. 1988 yılı 
Mayıs ayına gelindiğinde, bu gerçek ihti
yaç, çalışma hayatı ile ilgili anayasal ve ya
sal düzenlemeleri de aşarak, 1982 Anaya
sasının kabul tarihi olan 7 Kasım 1982 ta
rihinden bu yana, çeşitli çevrelerce, çeşit
li şekillerde gündeme getirilen, yeni bir. 
anayasa, yeni bir Siyasî Partiler Yasası, ye
ni bir Seçim Yasası ve giderek yeni bir 
Sendikalar Yasası, yeni bir Toplu İş Söz
leşmesi, Grev ve Lokavt Yasasına olan ih
tiyacı tüm çıplaklığı ve tüm gerçeğiyle, 
Türk Kamuoyunun gözleri önüne sermiş
tir. Anayasal düzeyde ve geçen yasama dö
neminde, Genel Başkanımın Sayın Süley
man Demirci ve SHP Genel Başkanı Sa
yın Erdal İnönü tarafından başlatılan ve 
daha sonra ANAP, SHP ve DYP grup ve 
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parti yöneticilerinin iştirakiyle sürdürülen 
bu çalışmalar, seçimler nedeniyle sonuç
landırılamamış ve bu yasama yılına sark
mıştır. Doğru Yol Partisi, Türkiye'nin ka
tılmayı hedeflediği ve gerçekleşmesine 
inandığı Avrupa Topluluğu standartları
na uygun bir düzenlemenin sağlanması 
için, Anayasanın anılan maddelerinin bu 
standartlara uydurulması gerektiğine 
inanmaktadır. Bu yapılmadığı ve Türki
ye, sendikal hak ve özgürlükler bakımın
dan ILO ülkeleri gerisinde kaldığı süre
ce, Avrupa Topluluğu içinde kendimize 
yer bulmamız mümkün olmayacaktır. 

Bu nedenlerle diyoruz ki, gerek or
tak bir anayasa, gerek Seçim ve gerekse 
Siyasî Partiler Yasasının, Mecliste grubu 
bulunan siyasî partilerce gerçekleştirilme
si, bu yasama yılının belki de en güzel ça
lışması olacaktır. Tabiî 10 Mayıs 1988 gü
nü olduğu gibi, alt komisyonlarda sürdü
rülen bu iyi niyetli çalışmalar, Anavatan 
Partisi İktidarı tarafından sabote edilmez
se. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde grubu bulunan siyasî 
partilerin ortak çabası ile, çalışanların el 
emeğinin alın terinin verilmesi, sendikal 
hak ve özgürlüklerin tam anlamı ile tanın
ması sonucunu doğuracak bu girişime, so
ğuk davranılmaması gerektiğini bir kez 
daha vurgulamak istiyorum. Bu girişime 
soğuk davrananların ilk düşünceleri, sa
nırız işçi haklarının kısıtlı olmasından do
ğan memnuniyetleridir. Hakkını arama
yan, hakkını alamayan, susturulan, susan, 
yasaklı çalışanlar, kesiminin varlığından 
yarar umanlar, yanlış ve tutarsız ekono
mik ve sosyal politikalarının devamını bu 
yasalarda, bu yasal düzenlemelerde bulan
lar, ne kadar yanıldıklarını yakın gelecek
te anlayacaklardır. 

"Ortak girişimler sonucu ortaya çı
kabilecek yasal düzenlemelerden siyasî 

prim alınmaz" savmdan haraket eden 
Anavatan Partisi İktidarı, 1988 yılı Hazi
ran ayında yapılan Uluslararası Çalışma 
Teşkilatı Örgütü Konferansı öncesinde, 
büyük bir telaşa kapılmış, alalacele hazır
lanan birtakım tekliflerle yasal düzenleme
lere gitmiştir. 25 Mayıs 1988 tarih ve 3449 
sayılı yasa ile Sendikalar Yasasında yapı
lan değişiklikler, keza 27 Mayıs 1988 ta
rih ve 3451 sayılı yasa ile Toplu İş Sözleş
mesi Grev ve Lokavt Yasasında yapılan de
ğişiklikler, sorunun temeline inmeyen, ya
lın, basit, gerek İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesine, gerek Avrupa Topluluğu 
standartlarına ve gerekse ILO ilkelerine 
uzak, istenen, arzulanan değişiklikler de
ğildir. 

Başta da belirttiğimiz gibi, sorun, 
Anayasa değişikliğinde yatmaktadır. Bu 
nedenlerle, mütavazi dileğim odur ki, bu 
yasama döneminde, İnsan Hakları Evren
sel Beyannamesine, Avrupa Topluluğu 
standartlarına ve Uluslararası Çalışma 
Örgütünün ilkelerine uygun ve hatta on
lardan da ilerde, çalışanların yüzünü gül
dürecek anayasal ve yasal düzenlemelerin 
gerçekleşmesidir. 

Sayın milletvekilleri, Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi üzerinde
ki görüşlerimizin açıklanmasına, asgarî 
ücretle ilgili bir yanlış değerlendirmeyi 
vurgulayarak sürdürmek istiyorum. Ba
kanlığın bütçesinin, Plan ve Bütçe Komis
yonunda görüşülmesi sırasında, Çalışma 
Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Aykut, as
garî ücretin yüzde 70 arttığını ve son ola
rak da Sayın Başbakan, bütçe üzerindeki 
konuşmalarında, asgarî ücretin 122 bin li
ra civarında olduğunu beyan etmiştir. Bil
diğiniz gibi, asgarî ücret, 1.7.1988 tarihin
den geçerli olmak üzere, sanayi kesimi için 
brüt 126 bin lira ve tarım kesimi için de 
brüt 77 997 Um olarak tespit edilmiştir. Sa
nayi kesimindeki bu ücretten 17 640 lira 
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sigorta işçi prim payı, 24 090 lira Gelir 
Vergisi ve 504 lira da Damga Vergisi ke
silmektedir. Kesintiler toplam 42 234 lira 
olup, net asgarî ücret 83 776 liradır. Şim
di, Sayın Başbakan, bu miktara asgarî üc
retlinin alışveriş yapıp fiş aldığını, takip 
ettiğini varsaymakta, yüzde 10 hesabıyla 
da 8 bin lira vergi iadesi almak suretiyle 
ücretin -hemen- 91 bin liraya çıktığını he
sap etmektedir. Oysa, vergi iadesi ücret 
değildir, aylık gelire ilave olarak yapılan 
bir ödeme de değildir; asgarî ücretlinin 
ünce ödeyip, belli şartları yerine getirme
si halinde aldığı, kendi parasıdır. Bunu, 
ücrete ilave edip asgarî ücreti yüksek gös
termek fevkalade yanlıştır. 

Diğer taraftan, Sayın Başbakan, Ko
nut Edindirme Fonu için yapılan kesinti
leri de asgarî ücrete dahil etmektedir. Bi
lindiği gibi 11.11.1986 tarih ve 3320 sayılı 
Memurlar ve işçiler ile Bunların Emekli
lerine Konut Edindirme Yardımı Yapılma
sı Hakkında Yasa, devlet memurlarına, 10 
ve 10'dan fazla işçi çalıştıran işyerlerinde 
çalışan işçilere, Emekli Sandığından veya 
Sigortadan emekli olanlara konut edindir
me yardımı sağlayan bir yasadır. Bu ya
saya göre 1.1.1987 tarihinden bu yana bir
takım kesintiler yapılmakta ve bu kesinti
ler Emlak Kredi Bankasında, Toplu Ko
nut ve Kamu Ortaklığı idaresi Başkanlı
ğı adına açılan hesapta toplanmaktadır. Şu 
anda ödenen miktar ayda 20 bin Türk Li
rasıdır. Bu fondan belirli şartlara haiz 
olanlara konut edinme yardımı yapılacak
tır. Bu izahtan da anlaşılacağı gibi, bugün 
için kesilen 20 bin lira, asgarî ücretlinin 
eline geçmemektedir. Kaldı ki, asgarî üc
retliler, pastane, lokanta, çayhane gibi 10 
işçiden az işçi çalıştıran işyerlerinde çalış
makta olduklarından, zaten yasanın kap
samına girmeleri de mümkün değildir. O 
halde, bu yasanın tanıdığı imkânlardan 
yararlandıklarını iddia etmeye, bele hele 
bu 20 bin lirayı ücretlerine dahil ettikle

rini söylemeye imkân var mıdır? Bunu 
söylemek, gerçeği saptırmaktır, göz boya
maktır. 

Burada bir hususa değinmeden geçe
meyeceğim : Bu yasanın 7 nci maddesi, 
"Konut edindirme yardımının miktarı ile 
ödeme usul ve esasları hakkında bu ka
nunda yer alan hükümler toplu iş sözleş
meleri ile değiştirilemez" hükmünü getir
mektedir ki, sendikal hak ve özgürlüklere 
bu iktidarın nasıl baktığının açık ve kesin 
bir delilidir, işçiye güya bir hak veriyor
sunuz; ancak bu hakkın toplu pazarlığa 
girmesini yasaklıyorsunuz; gerçekten en
teresan ve dikkat çekici bir hüküm. 

Yine, Sayın Başbakan.zorunlu tasar
ruf için yapılan kesintileri de ücrete dahil 
etmekte ve ücrete dahil olmayan, ne za
man ne şartlarda verileceği belli olmayan 
miktarı da asgarî ücret içinde gösterme gi
bi beyhude bir çabanın içine girmektedir. 
Bu hesap, tamamen yanlıştır. Bu şekilde 
mütalaa edilmesi, gerçekleri saptırmaktır. 
Aslında yasanın gerekçesi,bu durumu te
yit etmektedir. 18.3.1988 tarih ve 3417 Sa
yılı Çalışanların Tasarruflarının Teşviki
ne Dair Yasanın gerekçesinde; "Hazır la
nan bu kanun tasarısı, çalışanların tasar
ruflarının artırılması amacını gütmekte, 
bu amaçla çalışanların aylık ve ücretlerin
den belirli oranda tasamıf kesintisi yapı
larak bankada adlarına açılacak hesapla
ra yatırılması, devlet veya işverenlerin bu 
tasarruflara katkıda bulunması ve topla
nacak paraların en iyi şekilde nemalandı-
rılması öngörülmüştür. Böylece çalışanlara 
ileride -tekrar ediyorum- ileride istedikleri 
gibi kullanabilecekleri bir ilave kaynak ya
ratılması hedeflemekte ve çalışanlar bu su
retle oluşturulacak tasarruflarını kullanır
larken, diğer tasarruf imkanlarını da ha
rekete geçirmeye teşvik edilmektedir" 
denmektedir. Yani tasarruf ileride ödene
cektir. 
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Yasanın 6 ncı maddesinde, "2 yıl ta
sarrufta bulunanlara tasarruflarının üçte 
biri; en az 6 yıl tasarrufla bulunanlara sa
dece tasarruf miktarı; en az 15 yıl tasar
rufta bulunanlara ise üçte beşi ödenir." de
nilmektedir. Bu ödeme şekline göre ücret
ten kesilen yüzde 2 tasarrufun ve yüzde 
3 işveren hissesinin halen alınmakta olan 
asgarî ücrete dahil edilmesi mümkün mü
dür? Yine bu yasa, 10 işçiden az işçi ça
lıştıran işyerlerinde uygulanmayacaktır. 
Başta da belirttiğim gibi, asgarî ücretliler 
küçük işyerlerinde çalışmaktadırlar. Bu 
nedenle bu yasa hükümleri, haklarında 
uygulanmamaktadır. O halde, hangi ta
sarrufu, ele ne zaman geçeceği belli olma
yan bir miktarı, asgarî ücrete nasıl dahil 
edebilirsiniz? Bunu anlamak mümkün de
ğildir. Bu, bir aldatmacadır, safsatadır. 

Asgarî ücret sanayi kesiminde net 83 
776 liradır ve bugün yapılan araştırmala
ra göre Türkiye'de 170 bin TL/ ay yok
sulluk sınırıdır ve ne kadar acıdır ki, çağ 
atladığı iddia edilen, Ortak Pazara gire
ceği iddia edilen Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinde, asgarî ücret, yoksulluk sınırı 
olan 170 binlerin yüzde 50'si düzeyinde
dir. Bu rakamları, bu gerçeği yüksek vic
danlarınıza, yüksek takdirlerinize arz edi
yorum. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Başbaka
nın, asgarî ücretin 122 bin Ura olduğuna 
dair hesabının yanlışlığını, böylece orta
ya koyduktan sonra, Doğru Yol Partisi 
Grubunun, asgarî ücreti düzenleyen 1475 
Sayılı İş Yasasının 33 üncü maddesi üze
rindeki görüşlerini de kısaca arz etmek is
tiyorum : Doğru Yol Partisi, asgarî ücre
tin net olarak ödenmesini, yani Gelir Ver
gisinden muaf olmasını, işçinin, eşi ve üç 
çocuğu olan bir aile olarak kabulünü, he
sabının buna göre yapılmasını, asgarî üc
retin her yıl tespit edilmesini öngörmek
tedir. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bugün, tanm ve 
orman alanında çalışan milyonlarca ka
dın, erkek ve çocuk her çeşit sosyal güven
ceden yoksun bulunmaktadır. Tanm ve or
man alanında çalışanları, asgarî yasal gü
venceye kavuşturacak önlemler gecikme
den alınmalıdır. Sanayi ve tanm kesimi as
garî ücret farklılığı ortadan kaldırılmalı
dır. Eşitsizlik, adaletsizlik sona erdirilme-
lidir. Mevsimlik işçilerin, mevsim dışında 
da istihdam imkânı araştırılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Erzincan Sü-
merbank Bez Fabrikasında çalışmakta 
olan işçilerin bir kısmına mecburî izin ve
rilmiştir. Bu uygulamanın devam edeceği 
ve izne çıkarılacak işçi sayısının giderek 
artırılacağı iddia edilmektedir. Şeker fab
rikalarına torba üreten bu tesiste yapılmak 
istenen nedir? işçilere neden mecburî izin 
verilmektedir? Fabrika kapatılacak mıdır? 
Yoksa özel sektöre mi satılacaktır? Bu du
rum, Erzincan'da büyük huzursuzluklar 
yaratmıştır. Sayın Bakanın bu konuda 
açıklamalarını ve bilgi vermelerini bek
liyoruz. 

Sayın milletvekilleri, konuşmamın bu 
bölümünde, güncel bir olaya değinmek is
tiyorum, o da süper emeklilik : 12 Nisan 
1988 günü yaptığımız konuşmada, işçi, 
memur ve Bağ-Kur emeklilerinin yaşam 
düzeylerinin yükseltilmesinden yana oldu
ğumuzu, süper emekliliğin birtakım eşit
sizlikler doğurduğunu, bu nedenle tüm 
emeklilerin aynı düzeye getirilmesi için ge
rekli çalışmaların yapılmasını temenni et
miştik. Ancak şu günlerde görmekteyiz ki, 
süper emeklilerin de durumu tehlikeye gir
miş bulunmaktadır. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Sayın İmren Aykut, 
11.12.1988 tarihinde verdiği bir demeçte, 
aynen : "Bizde, karşılıksız maaş alınmak 
isteniyor. Eğer, altı aylık süre içinde yeni 
bir düzenleme yapılmazsa, süper maaşla
rın kesilmesi gerekir. Ancak bizim ama-
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cimiz, süper maaş alanları da mağdur et
meden, Anayasaya ve Anayasa Mahkeme
si kararına aykırı olmayacak çözüm 
üretmektir" demektedirler. Bu demeçte
ki, "Bizde karşılıksız maaş alınıyor" ta
biri, oldukça ağır bir tabirdir. Süper emek
li dediğimiz kesim, 20.6.1987 tarih ve 3395 
sayılı Yasa ile 506 sayılı "Vasaya eklenen ge
çici maddeden istifade ile ve bu madde
nin öngördüğü şartları yerine getirmek su
retiyle emekli olmuşlardır. Vatandaş, 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Yasama 
Meclisinin çıkaradığı yasaya inanmayacak 
da neye inanacaktır? Kaldı ki, karşılıksız 
da değil, birtakım maddî fedakârlıklarla 
bu hakkı kazanmışlardır. Süper emeklilik 
için 2 milyon liraya sattıkları arabalar, şu 
anda 10-15 milyon lira civarındadır. Ana
yasa Mahkemesinin, 26.10.1988 günlü ve 
33 sayılı kararı, "Bu hükmün aynı sosyal 
güvenlik kurumu içerisinde yer alan, bü
tünleşmiş, kaynaşmış ve aynı amaçlar için 
riziko ortaklığına girmiş sigortalılardan -
derecesi ne olursa olsun- bir grubun di
ğerlerinden ayrılarak kendilerine özel de
nilebilecek bir güvenliğin sağlanması ve 
yine çok farklı boyutlarla sosyal güvence 
öngörülerek, kurumun kaynaklarının den
gesiz bir biçimde tahsisi, sosyal güvenli
ğin dayandığı ilkelerle bağdaşamaz" de
nilmek suretiyle, Anayasanın 2 ve 60 inci 
maddelerine, keza belirli durumlarda bu
lunanlara ve belirli sürede talepte bulu
nanlara bu hakkın tanınmasını da Ana
yasanın 10 uncu maddesine aykırı bulmuş
tur. Bu karar, 11.12.1988 günü Resmî Ga
zetede yayımlanmış olup, altı ay sonra, ya
ni 12.6.1986 günü yürürlüğe girecektir. İş
te bu süreye kadar, süper emeklileri mağ
dur etmeyecek, diğer emekliler yönünden 
de eşitlik ilkesini, sosyal hukuk devleti an
layışını ve sosyal güvenlik kurumlarının te
mel ilkelerine aykırı olmayan bir düzen
lemenin gecikmeden yapılmasını Sayın 
İmren Aykut'tan bekliyoruz. 
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Sayın milletvekilleri, Anayasanın 153 
üncü maddesinin beşinci fıkrası, iptal ka-

. radarının geriye yürüyemiyeceği hükmü
nü getirmiştir. Bu hükme göre, süper 
emekliliğin dayanağı olan madde iptal 
edilmiş olsa bile, hükmün geriye işlemesi 
mümkün değildir. Kaldı ki, bu hükmün 
örneklerini, tatbikatlarını gördük. Yaban
cılara Mülk Satışına Dair Yasa, Anayasa 
Mahkemesince iptal edilmiş, ancak yapı
lan satışlar iptal edilmemiştir. Keza, Mil
letvekillerinin Emekliliğine Dair Yasa da 
Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş, ka
zanılan emeklilik hakları muhafaza edil
miştir. Dolayısıyle, gerek Anayasa Mah
kemesinin kararlarının geriye işleyememe-
si, gerekse kazanılmış hak mefhumu ne
deniyle süper emeklilerin kazandıkları sta
tüye, kazandıkları maddî imkânlara doku
nulması, hele hele geri alınması mümkün 
değildir. Doğru Yol Partisinin görüşü 
budur. 

İlave olarak, Anayasa Mahkemesi
nin iptal gerekçesindeki esaslar nazara alı
narak, süper emekliler dediğimiz kesimin 
dışında kalan tüm memur, işçi ve Bağ-Kur 
emeklilerine aynı özel güvenliğin sağlan
ması gerektiği kanaatında olduğumuzu da 
vurgulamak istiyorum. 

Bugün süper emekli dediğimiz kesim 
400-450 bin lira, işçi emeklisi 119 bin li
ra, memur emeklisi 180 bin lira ve Bağ-
Kur emeklisi de 80 bin lira civarında 
emekli maaşı almaktadır. İşçi emeklisi, 
memur emeklisi ve Bağ-Kur emeklisinin 
hepsi ayrı statülere bağlıdır. Gene bugün, 
ülkemizin yüzde 50'si emeklilik hakkın
dan mahrumdur, "İhtiyarlığımda bana 
kim bakacak?" telaşındadır. İşte bu ne
denlerle, tümünün gözden geçirilmesini, 
tümünün ele alınmasını ve bu büyük so
runa müşterek bir çözüm bulunması ge
reğini belirtmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Kütahya'nın 
Gediz İlçesinde bulunan bir maden oca-
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ğmda, 10 gün önce meydana gelen grizu 
patlamasında 6 maden işçisi hayatını kay
betmişti. Kazada ölen işçi kardeşlerimize 
Allah rahmet eylesin diyor, yakmlanna 
başsağlığı diliyorum. 

Kazanın hemen akabinde olay yeri
ne gelen ve aynı madende çalışan Ali Bay
rak'in basma intikal sözlerini burada be
lirtmek istiyorum : Ali Bayrak; "Patlama
yı duyar duymaz 20 dakika içinde olayın 
olduğu ocağa girdim. Cesetler yanmıştı. 
Birini çevirdim, kardeşimdi. Perişan ol
dum. Mustafa'mın oniki yıllık eşinden 4 
çocuğu var. Madencinin bir kova kömür 
kadar değeri yok. 120 bin lira aylık için her 
gün ölüme gidiyoruz" diyor ve maden iş
çisinin kaderini acı bir şekilde dile ge
tiriyor. 

Sayın milletvekilleri, Sosyal Sigorta
lar Kurumu istatistiklerine göre 1987 yı
lında 158 836 iş kazası meydana gelmiş, 
736 meslek hastalığı vakası olmuş, 1 149 
işçi ölmüş ve 2 732 işçi de sakat kalmıştır. 
Gene 1987 yılı içinde meydana gelen iş ka
zası ve meslek hastalıklarından dolayı, 
SSK istatistiklerine göre, 2 521 478 işgü
nü kaybedilmiştir. Aynı yıl içinde, hasta
nede geçen işgünü süresi ise 108 483 iş-
gü nüdür. 

İşkolları itibariyle, en çok iş kazası 31 
061 adet ile inşaat, 18 196 adet ile metal 
işkolu ve 13 293 adet ile de kömür maden--
ciliğinde olmaktadır. 

İş kazası sonucu ölüm vakıasının en 
çok görüldüğü işkolları da aynı sırayı ta
kip etmekte; yani, inşaat ve maden işkol
larında olmaktadır. 

Yalnız bu rakamlar SSK'va intakal 
eden rakamlardır. SSK istatistiklerine in
tikal etmeyen kazaları da dikkate alırsak, 
kaza sayısının çok daha yüksek olduğu gö
rülecektir. Ayrıca, sigortasız işçi çalıştırı
lan küçük işyerlerinde^ kaza sayısının yük
sek olacağı unutulmamalıdır. Kesin ra

kamlar, sigortasız işçi çalıştırılmasından 
dolayı bilinmemektedir. Çalışanların an
cak yüzde 38-40'ının sigorta kapsamında 
olduğu dikkate alındığında, konu açıklık 
kazanır kanaatmdayız. 

1968 yılında Bakanlığa bağlı olarak 
kurulan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mer
kezi (İSGUM), iş kazalan ve meslek has
talıklarının asgariye indirilmesi ve işçi sağ
lığı ve iş güvenliği ile ilgili yasal hüküm
lerin uygulanması için işyerlerini belirli bir 
program altında denetleyen; işçi sağlığı ve 
iş güvenliği, iş kazalan ve meslek hasta
lıklarına karşı korunmalarını sağlayıcı ted
birleri alan bu konularda araştırma, ince
leme, eğitim ve mevzuatla ilgili çalışma
lar yapan bir kuruluştur. Bu kuruluşun ça
lışmalarını, yayınlarını takdirle izliyoruz. 
Kuruluşun, özellikle işyerlerini denetleme 
fonksiyonuna özel önem vermesini de bek
liyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bu çalışmalar 
özellikle Zonguldak kömür havzası yönün
den büyük bir önem taşımaktadır. Zon
guldak kömür havzasında çalışan işçiler
de, kömür işçisi pnömokonyozu denilen 
bir meslek hastalığı görülmektedir. Maden 
kömürü işletmelerinde müsaade edilen yo
ğunlukların üzerinde uzun müddet -yer 
altında on yıl- kömür tozuna maruz ka
lınması ve solunan tozun akciğerde biri
kip doku reaksiyonu uyandırması sonucu 
meydana gelen bir meslek hastalığı olan 
pnömokonyoz, hemen hemen tüm yeraltı 
işçilerinde görülmektedir. Kömür havza
sında dört yıl çalışan işçilerin yüzde 
11,Tinde akciğer rahatsızlıkları bulunmak
tadır. Bu oran, her dört yılda bir yüzde 
3-5 oranında artmaktadır. 

Bu nedenlerle, yeraltında çalışan iş
çilerin, her yıl akciğer fonksiyon testleri
nin ve radyolojik tetkiklerinin yapılması 
gerekmektedir. İSGUM ile Sosyal Sigor
talar Kurumu Zonguldak Hastanesinin iş
birliği ile, ayrıca TTK Müessesesi bünyesi 
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içerisinde bu taramaların yapılmasını 
olumlu karşılıyoruz. Geçen hafta televiz
yondaki, "İşçi sağlığı" programında, Mü
essese Müdürü Sayın Bolay'ın bu yönde
ki açıklamalarını ve çalışmalarını takdir
le izlediğimi de samimiyetle ifade etmek 
isterim. 

Sayın milletvekilleri, yeraltı kömür iş
çileri gruplu çalışır. Yani, 1 ay çalışır, 1 ay, 
ücretsiz, köyünde istirahat eder, tarımla 
uğraşır. Bu, kömür tozunun yarattığı tah
ribatı önlemek yönünden Öngörülmüş bir 
çalışma şeklidir; ancak, son zamanlarda 
gruplu işçiler, karşılaştıkları ekonomik sı
kıntılar yüzünden, boş aylarında da çalış
mak zorunda kalmaktadırlar. Bu da, sağ
lıkları açısından fevkalade tehlikeli bir du
rumdur. Bu nedenle, Zonguldak kömür 
havzasında 4 vardiya sistemine geçilme
sini -ki, seçimlerde de bizim öne sürme
mizden sonra vaat edilmişti- ve yeni istih
dam imkânları yaratılmasını da samimî 
olarak arz ve teklif ediyoruz. 

Devlet Bakanı Sayın Cemil Çiçek'-
in, Zonguldak kömür havzasında, gerek 
üretimin artırılması ve gerekse işçilerin ça
lışma şartlarının düzeltilmesi yolunda, 145 
milyar liralık bir yatırıma gidileceğini 
açıklamasını olumlu bulduğumuzu da dile 
getirmek istiyorum. Gerçekten çok kötü 
çalışma şartlarına haiz olan bu havzada, 
gerçekleştirilmek istenen her iyileştirme
nin yanında olacağımızı ve alkışlayacağı
mızı vurgulamak isterim. Sözü edilen ya
tırımın bir vaat olmayıp, gerçekleştirilme
sini canı gönülden arzu ettiğimi de belirt
mek isterim. 

Sayın milletvekilleri, kâğıt işçilerinin 
grevi, bugün 106 ncı gününü tamamla
mak üzeredir. Taraftarlar arasında anlaş
maya yönelik tüm çabalar sonuç verme
miştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nı Sayın Aykut'un son çabası da çözüm 
getirmemiştir. Aralık ayı başında Selüloz 

İş Sendikası yöneticileri ile Kamu İşletme
leri İşverenleri Sendikası yöneticileri ara
sında yapılan görüşmelerde ortaya konan 
tekliflere geçmeden önce, son dönemdeki 
fiyat-ücret ilişkisinle kısaca değinmek is
tiyorum. 

1983 yılı baz alındığında, ücretlerdeki 
gerileme, son 5 yılda yüzde 43 olmuştur. 
"Ücretleri enflasyona ezdirmedik" sözü 
de geçersizdir. Çalışanlar, sürekli olarak 
fiyat artışlarını geriden izlemekte ücretli
lerin satın alma gücü devamlı düşmekte
dir. Yapılan bir araştırmaya göre, aile ge
lirinin yüzde 44'ü gıda harcamalarına ay
rılmaktadır. Bu orana, dışarıda yenen ye
mek, alkollü içki, alkolsüz içki ve sigara 
dahildir. Bu paylar hariç tutulduğunda. 
oran yüzde 38'dir. Yani, şu anda ülkemiz
de gıda harcamalarının aile tüketim har
camaları içindeki payı yüzde 38'dir. Bıı 
oran ABD'de yüzde 18, Almanya'da yüz
de 25, Yunanistan'da ise yüzde 31'dir. 

Yine, yapılan araştırmalara göre. An
kara'da yaşayan 4 kişilik/bir ailenin kasım 
1988 itibariyle, aylık gıda harcamaları 204 
508 liradır. Gıda harcamaları ile birlikte 
yapılması gereken konut, giyim, sağlık. 
ulaşım, eğitim vesaire gibi harcamalar da 
dikkate alındığında, aylık gelirin ne düzey
de olması gerektiğini ortaya koyabiliriz. 
Rakamlar böylesine ortadayken, Kamu-
İş'in son teklin net 190,000 liradır. Yani, 
4 kişilik bir ailenin 1 aylık gıda harcama
sını dahi karşılayamayan bir rakam, ki enf
lasyonun devamlı artış gösterdiği bir. or
tamda, teklifin ne kadar gerilerde kaldı
ğını takdirlerinize arz ediyorum. 

Kâğıt işçilerinin grevine karşıt görüş
ler öne süren Sayın Kahveci, devamlı su
rette, modernizasyonun zamanında yapıl
madığını ileri sürmektedir. Bu yaklaşım 
yanlıştır. İzmit Kâğıt Fabrikası dışındaki 
7 fabrika Fransız ve Japon teknolojisi ile 
yapılmış, son derece modern fabrikalar-
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dır. Diğer taraftan İzmit Fabrikası, yıllar
dır ekonomimize hizmet veren, 7 adet fab
rikanın yapılmasına katkısı bulunan bü
yük bir eserdir. 

Yine Sayın Kahveci, tomruğu devle
tin devamlı surette sübvanse ettiğinden 
bahsetmektedir. Ülkemizin geniş orman 
alanları vardır ve orman ürünlerinin çü
rümeye terk edildiği bir ortamda, bu 
ürünlerin kâğıt sektörüne tahsisinde bir 
yanlışlık olduğunu söylemek mümkün de
ğildir. 

Kâğıt işçilerinin grevinin sonuçları 
ortadadır. Kâğıt işçileri aç ve açık bırakıl
mışlardır. Kâğıt karaborsaya düşmüş, kâ
ğıt stokçuları haksız kazanç sağlamışlar
dır. Matbaacılar iflasın eşiğine gelmişler
dir. Grev öncesi, tonu 1,5 milyon liraya sa
tılan bir kâğıt türünün, şimdi karaborsa
da fiyatı 4-5 milyon lira civarındadır. Mat
baacı esnafı bu sıkıntıdan kurtarılmalıdır. 
Defter-kitap fiyatları anormal derecede 
artmıştır. Çimento torbası yapımında kul
lanılan kraft kâğıdında darlık vardır. Çi
mento fabrikalarının stokları bitmiştir. 
SEKA müesseselerinden 864 bin liraya alı
nan kraft kâğıdı, 2 milyon lira civarında 
ithal edilebilmektedir. Yakında, torba kâ
ğıdı yokluğu nedeniyle çimento üretimi 
duracaktır. 

Öte yandan, geçici ithal yoluyla ge
tirdikleri birinci hamur kâğıdı iç piyasa
ya sürerek büyük vurgun yapanlar türe
miştir. Velhasıl, kâğıttan vurgun devam et
mekte, sayın yetkililer bu duruma seyirci 
kalmaktadırlar. 

Grevin sonuçlarını belirtirken, önce
likle kâğıt işçilerinin aç kaldıklarını belirt
miştim. Gerçekten üç ayı aşkın bir süre
dir hiçbir gelirleri olmayan, aile fertleri ile 
yaşam kavgası vermektedirler. Sayın Kah
veci, kâğıt işçileri açlığa terk edilmiştir. Siz 
bir televizyon söyleşinizde, "Hayatınızda 
hiç aç kaldınız mı?" şeklindeki bir suale 
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verdiğiniz cevapta, Amerika'da üç gün aç 
kaldığınızı, su ile idare ettiğinizi belirtmiş
tiniz. Kâğıt işçisi de üç aydır aç. Siz ise 
açlığı unutmuş görünüyorsunuz.Grevin 
sona ermesi için sizi üç gün aç kalmaya 
davet ediyorum. Üç gün aç kalınız ki, tok
luğun kıymetini anlayın, kâğıt işçilerinin 
durumunu anlayın ve çare bulun. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın üyeler, maden işçileri, Erdemir 
işçileri iyi kötü bir toplu iş sözleşmesi ak
dettiler. Burada sözleşmelerin detayına 
girmek istemiyorum. Her iki sözleşmenin, 
gerek maden işçilerine ve gerekse demir 
çelik işçilerine hayırlı olmasını diliyorum. 
Burada merakımı celp eden bir husus var : 
Her iki işçi kesiminden önce kâğıt işçileri 
grev kararı almışlar ve uygulamaya baş
lamışlardı. Bu grev devam ederken kimse 
ilgilenmemiş, ilgilenmiş görünenlerin il
gisi sathî kalmıştır. Kâğıt işçilerinin güna
hı nedir? Kâğıt işçileri ülke ekonomisinin 
kamburu mudur? Kâğıt işçileri devlete, 
millete ihanet mi etmişlerdir? Neden bu 
işçilere toplum dışında kalmış gibi davra-
nılıyor? Aynı davranış, PETKIM işçileri
ne de reva görülmektedir. "Bu vurdum
duymazlık, bu umursamazlık daha ne ka
dar sürecek? Amerika'dan, Houston'dan 
talimat mı bekleniyor?" diyen işçilere, siz 
olsanız ne cevap vereceksiniz? 

Sayın Erdem ve Sayın Aykut, Bakan
lık bütçesinin görüşülmesine bir gün ka
la, yani dün, aniden bu grevi hatırlama
nızdan umduğunuz nedir? Onurlu kâğıt 
işçileri size diz çökmeyecektir. 

Sayın milletvekilleri, iktidar kanadı
nın, "Toplu pazarlık sistemine saygılıyız, 
hiçbir müdahalemiz olmuyor, taraflar otu
rup anlaşsın" şeklindeki beyanları, gerçe
ğin saptırılmasıdır. Bugün kamu işveren
leri, 3 işveren sendikasında toplanmıştır. 
Türk Ağır Sanayiî ve Hizmet Sektöıü Ka
mu İşverenleri (TÜHİS) Sendikasına 56, 
Türkiye Maden, Enerji ve Hizmet Sektö-
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rü Kamu İşverenleri (Türk Kamu-Sen) 
Sendikasına 98, Kamu İşletmeleri İşveren
leri (Kamu-İş) Sendikasına 102 kamu iş
vereni bağlıdır ve açıkça iddia ediyorum 
ki, tüm bu kamu işverenleri sendikaları, 
Hütümetin emrindedir, güdümündedir. 
Geçen yıl Seydişehir Alüminyum Tesisle
rinde grev sürerken, Sayın Başbakan, 
"Gerekirse fabrikayı kapatırız" demiş, 
grevi kırmıştır. Bu yıl maden sektörüyle 
ilgili olarak, -Paris'e giderken- "Biz söy
leyeceğimizi söyledik" diyerek, işçi sendi
kasının direncini kırmıştır. İşte kâğıt işçi
lerinin grevi ve Sayın Kahveci'nin ve Sa
yın Oksay'ın demeçleri!.. Tüm bu beyan
lar, bu davranışlar, ülkemizde toplu pazar
lık'sisteminin çalışmadığının, tüm toplu 
iş «özleşmelerinin akıbetinin Başbakan ta
rafından tespit edildiğinin, hür sendika
cılığın olmadığının açık bir delilidir ve ka
nıtıdır. 

Sayın milletvekilleri, sözleşmeli per
sonel uygulaması ve getirdiği sorunlar ka
muoyunda devamlı tartışılmaktadır. Şu 
anda sorun Anayasa Mahkemesinde gör-
şülmektedir. Yargıya intikâl eden bir ko
nuda konuşmak istemem; ancak, kamu ik
tisadî teşebbüsleri ile bağlı ortaklıkların
da çalışan sözleşmeli personelin, çalışma 
esaslarının yeniden düzenlenmesine dair 
çalışmaların, Yüksek Planlama Kurulun
da görüşüldüğü basma sızmıştır. Bu dü
zenlemelere göre; sözleşmeli personelin, 
siyasî partilere giremeyeceği, hiçbir şekil
de siyasî ve ideolojik amaçlı beyanda bu
lunamayacağı, sendikaya üye olamayaca
ğı, sendikal faaliyette bulunamayacağı, 
grevi destekleyemeyeceği, hediye alama
yacağı, toplu halde işi terk edemeyeceği gi
bi birtakım yasaklar getirilmiştir. Oysa, 
Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Dairesinin, 
sözleşmeli personelin işçi olduğuna dair 
kararı bulunmaktadır. Belirtmek istediği
miz, konunun yargı organında inceleme 
durumunda olmasına ve büyük bir ihti

malle sözleşmeli personel uygulamasının 
sona erecek olmasına rağmen, iktidarın 
hâlâ bu konuda düzenlemelere gitmesidir. 
Sözleşmeli personel sözleşmesi bir kölelik 
sözleşmesidir. Yüksek Planlama Kurulun
da bu sözleşme daha da ağır bir hale geti
rilmektedir. Bu uygulamayı, bu davranı
şı anlamak, tasvip etmek mümkün değil
dir. 

Sayın milletvekilleri, işsizlik sorunu 
ülkemiz gündeminde, büyük boyutlarıy
la, olduğu gibi durmaktadır. Bu konu, 
25.10.1988 günü verilen bir araştırma 
önergesi nedeniyle tartışılmıştı. Burada 
belirtmek istediğimiz husus; iktidarın iş
sizlik oranını, işçi sayısını gerçek rakam
larla ifade etmeyişidir. Rakamlar saptırıl
maktadır. Bugün ülkemizde işsizlik oranı 
yüzde 22'dir. Bunun böylece kabul edil
mesi gerekir kanaatindeyiz ve bu rakam 
tehlikelidir. Bu konuda acil önlemler alın
malıdır. Ancak, İktidar, "Ben yatırım yap
mam, özel sektör yapsın" derse ve özel 
sektör de yüksek faiz ve enflasyonist bas
kılar yüzünden yaptırım yapamazsa, işsiz
lik sorununun çözümü mümkün değildir. 
Öyle anlaşılmaktadır ki, bu iktidar döne
minde işsizlik sorununun çözülmesi bek-
lenilmelidir. Beceri kurslanyla bu sorunun 
çözümünü beklemek ham hayaldir. Eski
den, kalifiye olmayan işçilerin işsizliği so
runu vardı, bugün diplomalı işsizler bü
yük boyutlara varmıştır. Bu durumu in
kâr etmek, gözardı etmek kimseyi kurtar
maz. 

İstihdam yönünden 1988 yılı ve 1989 
yılı programlarını karşılaştırdığınız za
man, arada hiçbir fark göremezsiniz. Bir 
tek fark gözlenebilir; o da, rakamların 
menfi yönde artmasıdır. 1988 yılı Prog
ramlarının 281 ve 282 nci sayfalarında, 
"işsizliğin genç kesimde yoğunlaşması du
rumu devam etmektedir" denmektedir. İş 
arayan açık işsizlerin yaş grupları itibariyle 
dağılımı da, 20-24 yaş grubunun yüzde 42 
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ile birinci, 25-29 yaş grubunun yüzde 29,9 
ile ikinci durumda olduğu, eğitim duru
mu itibariyle, ilkokul mezunlarının yüz
de 52,9 ile birinci, genel lise mezunları
nın ise yüzde 17,3 ile ikinci sırada olduğu 
belirtilmektedir. 1989 yılı programına bak
tığımızda, 20-24 yaş grubunun yüzde 1,3 
artış göstererek, yüzde 43,3'e ulaştığını 
görmekteyiz, işsizliğe çare olarak 1988 yılı 
programıyla, 1989 yılı programı arasında 
fark bulmak mümkün değildir. Tedbirler, 
ifade ediş tarzları dışında, aynıdır. "Ken
din pişir kendin ye" hesabı, "kendi işini 
kendin bul, kur" yöntemi tavsiye edilmek
te, beceri kurslarıyla çağ atlamaya nam
zet bir ülke durumuna getirilmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, yurt dışında iş
çi istihdamı imkânı, işsizliğin bir çaresi 
olarak görülmektedir. Ancak, Avrupa ül
keleri ilk tercih olarak ortaya çıkmakta; fa
kat, dış itibarımızın arttığı iddialarını çü
rütecek şekilde, Avrupa ülkelerinin işçi 
alımları devamlı suretle düşüş kaydetmek
tedir. 1987 yılında, yurt dışına 40 807 işçi 
gönderilmiştir. Bunun yüzde 6,4'ü Suudî 
Arabistan'a, yüzde 27'si Libya'ya, yüzde 
4'ü de Irak'a gitmişlerdir. Avrupa ülkele
rine ise 208 kişi gönderilebilmiştir. Orta
doğu ülkelerine gitme cesaretini göstere
bilenler ise, oralarda çok olumsuz şartlar
da çalışmak zorunda kalmakta, perişan ol
maktadırlar. Sayın Bakanın Komisyonda 
da belirttikleri gibi, Suudî Arabistan'da 
çalışmakta olan 1 600 işçimiz ücretlerini 
alamamışlar, ülkeye de dönememişler; so
run ancak devletin müdahalesiyle çözüm-
lenebilmiştir. Maalesef, bu ve bunun gibi 
olaylar, yurt dışında, gerek Ortadoğu'da, 
gerekse Avrupa veya Avustralya'da çalış
makta olan işçilerimizin başına gelmekte
dir. 

Sayın milletvekilleri, bugün yurt dı
şında çalışmakta olan işçilerimizin ailele
riyle birlikte sayıları 2,5 milyona ulaşmış

tır. Bunlardan 2 milyon 100 bine yakını 
Avrupa'da çalışmaktadır. Bunların yüzde 
70'i Almanya'dadır. Gerek işçi ve gerekse 
eş ve çocuk yönünden, Almanya başı çek
mektedir. Çocuk sayısı ise 780 civarında
dır. İşte, en önemli sorun da, bu çocukla
rın eğitim ve Öğretimlerinde yatmaktadır. 
Bu çocuklarımız, iki ayrı kültürün etkisi 
altında yetişmektedirler. Bu Çocuklarımı
zın eğitim ve öğretimlerine ayrılan kadro
lar, fevkalade yetersizdir. 

Birlikte olan aileler yanında, ayrı ka
lan, parçalanmış olan ailelerin de sorun
ları büyüktür. Bizlere, her gün, vizeyle il
gili çeşitli talepler gelmektedir. Vize, par
çalanmış ailelerin en büyük sorunu ola
rak yatmaktadır. Şayet dış itibarımız art-
tıysa, vize sorunu neden halledilememek-
tedir? Genç kızlarımızın, genç kadınları
mızın, delikanlılarımızın sorunları, ne za
man halledilecektir? 

Avrupa ülkelerinde çalışmakta olan 
vatandaşlarımız, birçok hukukî sorunlar
la karşılaşmakta, gerek bilgisizlikten ve ge
rekse lisan bilmeme nedeniyle, birçok 
mağduriyetlere uğramaktadırlar. Tercüme 
büroları ve tercümanlar, bazen bilerek, 
bazen de bilmeyerek, işçilerimizin mağdu
riyetine neden olmaktadırlar. 

Devlet imkânlarının kısıtlı olması 
mazeret olamaz; devlet idaresinde maze
ret kabul edilemez.. Bu sorunların en ya
kın gelecekte halledilmesini temenni edi
yoruz. 

Yurt dışında iş kuran, serbest çalışan 
birçok vatandaşımız bulunmaktadır. Bu iş 
sahiplerinin sayısı, 50 bin civarındadır. Sa
dece Almanya'da, 30 bin civarında işyeri 
sahibi Türk bulunmaktadır. Bakanlık ça
lışmalarında, bu müteşebbis vatandaşla
rımıza da yer verilmesini, onların sorun
larına da sahip çıkılması gerektiğini hatır
latmak istiyoruz. 
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Yine yurt dışında, devlet yanlısı bir
çok dernek vardır. Bu yararlı derneklere 
de sahip çıkılması gerektiği kanaatindeyiz. 

Sayın milletvekilleri, Sosyal Sigorta
lar Kurumunun prim alacakları, öteden 
beri tartışma konusudur. Kurumun, sağ
lık ve idarî hizmetleri; en iyi bir düzeyde 
yürütebilmesinin en önemli faktörü, mad
dî imkânlardır. Kurum, prim alacakları
nı tahsil ettiği oranda, büyük hizmetler ve
rebilecek durumdadır. 

Benim, burada belirtmek istediğim 
husus; prim alacağının, açıklanandan çok 
fazla olduğu yolundaki iddialardır. Kuru
mun prim alacağının, 1 trilyon civarında 
olduğu iddia edilmektedir. Bu hususun, 
Sayın Bakan tarafından açıklanmasını, bu 
iddialara açıklık getirilmesini bekliyoruz. 

Gerçekten, kurum, bu prim alacak
larını tahsil edebilse, yeni hastaneler ya
pılabilir ve sağlık ocakları, en üst düzey
de hizmet verebilme imkânına kavuşur; 
ancak, sorunun halledilmesine, üst düzey
de imkân verilmemekte, kurum maddî sı
kıntılar içinde hizmet vermeye mahkûm 
edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, sayın yetkililer, 
zaman zaman yaptıkları açıklamalarda, 
sosyal güvenlik kuruluşlarında, hak sahip
lerine bir haftada maaş bağlandığından 
bahsederler. Sayın Anavatan Partisi söz
cüsü de bu hususa değinmişlerdi ve bu uy
gulamayla övünürler. Tabiî, kamuoyu, bu 
durumun gerçekliğini, yaşamadıkça bile
mez; ancak, zihinlere, istenilen mesajlar, 
bu vesileyle verilir, yerleştirilir; "Çağ at
layan Türkiye" misali. 

Evet, değerli üyeler, Bağ-Kur'lu 
Mustafa Arslan, Çaycuma'da vefat etmiş 
ve hak sahibi eşi, Rahime Arslan, 1988 yılı 
Ağustos ayında, Zonguldak İl Müdürlü
ğüne müracaat etmiştir. Evrak, genel mü
dürlükte kaybolmuştur. Mazeret, bilgisa
yar çalışmalarıdır. Gösterilen çabalarla, 
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evrak bulunur, ilgili bölüme gönderilir. 
Dosya numarası -belki ilgilenen olur diye 
söylüyorum- 6/3400. Halen maaştan ses 
yoktur. Bu beş aylık sürede', hak sahibi Ra
hime Arslan, Çaycuma'daki komşularının 
katkılarıyla yaşamını sürdürmektedir. 
Maaş bağlanıp bağlanmaması mühim de
ğildir. 1988 yılı Türkiye'sinde, sosyal gü
venlik kuruluşlarının görevlerini; yastık al
tındaki birkaç kuruş, anne-babanın yar
dımları ve komşuların katkıları yerine ge
tirmektedir. Rahime Arslan'lar sabırlıdır; 
elbet bir gün, devlet babanın sosyal gü
venlik kuruluşu, kendisini hatırlar, maa
şını yollar; beş ay bekledi, on ay daha bek
ler. Çağ atlayan Türkiye'de, böyle olaylar 
normaldir. 

Sayın milletvekilleri, 1989 Yılı Prog
ramının 342 nci sayfasında,, "2022 sayılı 
Yasa gereğince, 1988 yılında toplam 623 
226 kişiye yaşlılık, malullük ve sakatlık ay
lığı ödendiği" belirtilmektef ancak, yar
dımın miktarı belirtilmemektedir. Hepi
nizin malumu olduğu üzere, bu kişilere 
ödenen maaş miktarı 6 bin liradır. 

Değerli arkadaşlarım, inanınız, bu 
kürsüden, bu rakamı dile getirmek dahi 
insanı düşündürmektedir. 6 bin lira ile bu, 
yaşlı, kimsesiz, bakıma muhtaç insanlar 
ne yapabilecektir? Bu miktar, hepimiz için 
bir utanç olmalıdır. 

Anayasanın 61 inci maddesinin üçün
cü fıkrasına paralel olarak, gerekli yasal 
düzenlemeyi yapacağız. Vereceğimiz tek
lifi, lütfen destekleyiniz ve lütfen Hükü
met kanadı da, bir daha bu 600 bin kü
sur kişiyi sosyal güvenlik şemsiyesi altın
da mütalaa etmesin. 

Sayın milletvekilleri, 1989 yılı Prog
ramının 325 inci sayfasında "Sosyal gü
venlik kapsamına alınarak, çeşitli riskler
den korunmak üzere sigortalı olmuş ve 
hizmetlerden pasif veya bağımlı olarak is
tifade eden sigortalıların, toplam nüfusa 
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oranı yüzde 36'dır" denmektedir. Yani, 
bugün nüfusumuzun yüzde 56'sı doğru
dan veya dolaylı olarak sosyal güvenlik 
şemsiyesi altındadır görüşü vardır. 

Anayasanın 60 mcı maddesi "Her
kes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir" de
mektedir. Madde metninde, herkes, doğ
rudan veya dolaylı olarak sosyal güvenlik 
hakkına sahiptir denmemektedir. Dolayı
sıyla, Anayasa, bu hakkı herkese tanınmış
tır. Herkes, doğrudan sosyal güvenlik hak
kına sahiptir. Ancak, Anayasanın bu hük
mü, Hükümetçe veya bakanlıkça, bizim 
söylediğimiz ve doğru olarak söylediğimiz 
tarzda anlaşılmak istenmemektedir. 

Başta da belirttiğim gibi, İnsan Hak
lan Evrensel Beyannamesinin 22 nci mad
desi de, herkesin, doğrudan sosyal güven
lik hakkma sahip olması yönünde bir hü
küm taşımaktadır. 

Bu bakımdan, ülkemizde, sosyal gü
venlik, dolaylı; yani aktif sigortalıların ba
ğımlılarını, dul ve yetimlerini; keza emek
liler ve maluller ve bunlann dul ve yetim
lerini kapsamakta, oran bu şekilde yüzde 
56/ya ulaşmaktadır. Yüzde 56 oranına ula
şırken de, her bir aktif sigortalıya -ki bun
lara "Bağımlı" diyoruz- 3,3 kişi düş
mektedir. 

Bu durumda, ülkemizdeki sosyal gü
venlik uygulaması yönünden şunları söy
leyebiliriz : 

Ülkemizde, gerçek anlamda bir sos
yal güvenlik anlayış ve tatbikatı olduğu
nun söylenmesi fevkalade güçtür. Maddî 
güçleri belirli sosyal güvenlik kurulu şlan-
na, kapasitelerinin üzerinde görev düştü
ğünden, hizmet, istenilen düzeye ulaşama
maktadır. Gerçek anlamda sosyal güven
ceye kavuşturulamayanlar, güvence kap
samında gösterilmek istenmektedir. 

Sayın milletvekilleri, sosyal hukuk 
devleti, sosyal adaleti ve toplumsal dengeyi 
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sağlamakla yükümlü devlet demektir. 
Çağdaş devlet anlayışı, sosyal hukuk dev
letinin tüm kurumlanyla kurulmasını ge
rekli kılar. Sosyal hukuk devleti, kişinin' 
korunmasını, sosyal güvenliği ve sosyal 
adaleti gerçekleştirerek sağlayabilir. 

Sosyal güvenlik, sosyal hukuk devle
tinin en önemli öğelerinden biridir. Ana
yasa 60 mcı maddesiyle "Herkes, sosyal 
güvenlik hakkına sahiptir" derken, kişi
ye, yaşlılık, hastalık, kaza, ölüm ve malul
lük gibi sosyal riskler karşısında asgarî öl
çüde bir yaşam düzeyi sağlamayı amaç
lar. Yine Anayasa aynı maddenin ikinci 
fıkrasıyla "Devlet, bu güvenliği sağlaya
cak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı 
kurar" derken, bu görevin, devlet tarafın
dan kurulacak kuruluşlar yoluyla yerine 
getirilmesini öngörmüştür. 

Anayasanın anlayışına göre, bu ku
ruluşların, öncelikle ve özellikle gelir ve 
prim elde etmeleri üzerinde durulmamış, 
buna maddede yer verilmemiş, bu husus 
yasa koyucuya bırakılmıştır. Anayasa, 
Cumhuriyetin nitelikleri arasında yer ver
diği sosyal hukuk devletinin dayanaklann-
dan birini oluşturan, sosyal güvenlik kav
ramının içerdiği temel esas ve ilkeler uya-
nnca, toplumda yoksul ve muhtaç insan
lara devletçe yardım edilerek, onlara, in
san onuruna yaraşır asgarî yaşam düzeyi 
sağlanmasını esas almıştır. 

Bu yaklaşımla, bir işte çalışmakta 
olan, yani aktif sigortalı olanlann dışında 
kalanlar -ki, bağımlılar, işsizler, yaşlılar, 
muhtaçlar- için ayn ve özel bir sosyal gü
venlik imkânı, ya da kuruluşu yaratılma
lıdır. Anayasanın 60 mcı maddesini, bu şe
kilde yorumlamak, bu şekilde anlamak ge
rektiği kanaatindeyiz. Maddenin ikinci 
fıkrasındaki "Teşkilatı kurar" ifadesi, bu 
teşkilatın yasayla kurulmasını amirdir. Siz, 
bu yasalarla, sosyal güvenliği, işçilere, me
murlara, bağımsız çalışanlara ve bunlann 



T.B.M.M. B : 48 20 . 12 . 1988 O : 2 

emekli, dul ve yetimlerine, bağımlılarına 
hasrederseniz, gerçek sosyal güvenliği sağ
layamazsınız. Bizim anlatmak istediğimiz 
sosyal güvenlik anlayışı da bunu kabul et
mez. Dolayısıyla, ülke nüfusunun yüzde 
56' sının sosyal güvenliğinin sağlandığı yo
lundaki iddia ve hesap yanlıştır. En azın
dan, bizim sosyal güvenlik anlayışımızı 
yansıtmamaktadır. 

Haliyle aktif sigortalıların her birine 
3,3 oranında bağımlı düşmesi, verilen hiz
metin kalitesine, verimliliğine tesir etmek
tedir. Sağlanan belirli bir imkânı bir kişi 
kullanacağı yerde, 3,3 kişi de ortak olmak
tadır. Bu durumda hizmetler aksamakta 
ve kalite düşmektedir. Bu nedenlerle, ön
celikle sosyal güvenlik kavramını yeniden 
belirlemek, herkesi kapsayacak şekilde ele 
almak, birtakım mazeretlerin arkasına 
saklanmamak, işçisiyle, işsizi ile, çalışanı 
ile, çalışmayanı ile, yoksulu, muhtacı ve 
sakatı ile; özetle 55 milyon Türk vatanda
şını kapsayacak çağdaş devletin sosyal gü
venlik sistemi gerçekleştirilmelidir 
diyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu, lüt
fen toparlar mısınız efendim. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) 
— Bitiyor Sayın Başkanım. 

Özlemimiz budur, milletimiz için is
tediğimiz, böylesine çağdaş bir sosyal gü
venlik şemsiyedir. 

Sayın milletvekilleri, 12 Nisan'dan 20 
Aralığa kadar çalışma hayatında ve çalış
ma mevzuatında hiçbir olumlu gelişme ol
mamıştır. Her geçen gün, çalışanların ve 
işsizlerin aleyhine gelişmiştir. Çalışanlar 
yine yasal kısıtlama ve pahalılık altında 
inim inim inlemekte; sendikalar işlevleri
ni yapamamakta; çalışanlar "Açız" diye 
bağırmakta; emekli, dul ve yetimler ge
çimlerinden aciz durumlarına çare bula
mamakta; işsizler taş taşımaya bile razı ol
makta; yurt dışındaki işçilerimiz ve aile
leri kendi kaderlerine terkedilmişliği yine 
yaşamakta ve bu manzaradaki 1988 Türk-
iyesinde tüm bu olumsuzluklara karşın, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
1989 malî yılı bütçesinin, memleketimize 
ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, he
pinize saygılarımı sunuyorm. (DYP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Müftüoğlu. 

Şahısları adına, lehinde, Sayın Ömer 
Günbulut?.. Yoklar. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGE
LER 

1. — 1 -22 Haziran 1988 tarihleri ara
sında Cenevre'de yapılan 75 inci Uluslararası Ça
lışma Konferansında kabul edilen sözleşme ve tav
siye kararı ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakam tarafından bütçe müzakereleri sıra
sında Türkiye Büyük Millet Ahdisine bilgi sunu
lacağına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/729) 

BAŞKAN — Sayın Bakana söz ver
meden önce, Başbakanlığın bir tezkeresi 
vardır. Bu tezkere, ülkemizin üyesi bulun

duğu Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) 
Anayasasının 19 uncu maddesinin (5b) ve 
(6b) bentleri gereğince, hükümetlerin, 
uluslararası çalışma konferanslarında ka
bul edilen tavsiye kararları hakkında, ya
sama organına bilgi sunulmasına dairdir. 
Bu bilgiyi, Sayın Bakan, konuşmalarının 
sonunda vereceklerdir. 

Şimdi, Başbakanlık tezkeresini oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

1-22 Haziran 1988 tarihleri arasın-
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da Cenevre'de yapılan 75 inci Uluslara
rası çalışma Konferansında kabul edilen 
sözleşme ve tavsiye kararı ile ilgili olarak, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tara
fından, bütçe müzakereleri sırasında, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine bilgi su
nulması hakkında Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığından alınan 9.11.1988 ta

rihli ve 038120 sayılı yazı ve ekinin suret
leri ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
I. Kaya Erdem 
Başbakan Vekili 

BAŞKAN 
muştur. 

Bilgilerinize sunul-

IV. — K A N U N TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. — 1989 Malî Yılı Genel ve Katma Büt
çeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarı
ları üe 1987 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli 
idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasa
rıları (1/496, 1/497; 1/476, 3/666, 3/582; 
1/475, 3/667) (S. Sayıları: 111, 112, 134, 136) 
(Devam) 

B) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANLIĞI (Devam) 

1. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı
ğı 1989 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı
ğı 1987 Malî Yılı Kesinlıesabı 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyuru
nuz efendim. ( A N A P s ı ra la r ından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İ M R E N AYKUT (İstan
bul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin de
ğerli milletvekilleri; Bakanlığımın 1989 yılı 
bütçesini takdim etmek üzere huzurları
nızda bulunuyor ve bu vesileyle sizlere 
saygılar sunuyorum, 

Bugün, bilgilerinize sunulmakta 
olan, Bakanlığımın bütçesiyle ilgili olarak 
konuşmamın ilk bölümünde teknik bilgi 
ve bütçeyle ilgili rakamları arz ettikten 
sonra, ikinci bölümünde, 1988 yılı çalış
malarımız hakkında bilgiler arz edeceğim. 

Tetkiklerinize sunulan bakanlığımı
zın 1989 malî yılı bütçe tasarısı, 32 mil

yar 26 milyon Türk Lirası tutarında bir 
ödenekler bütününü kapsamaktadır. Bu 
miktarın 10 milyar 100 milyon liralık bö
lümü, bağlı kuruluşumuz olan İş ve İşçi 
Bulma Kurumu Genel Müdürlüğüne 
aittir. 

1988 yılı gider bütçesi içindeki payı 
binde 1 olan bakanlığımız bütçesinde, bir 
önceki yıla göre yaklaşık yüzde 60'lık bir 
artış öngörülmüştür. Sayın Fehmi Işıklar'-
ın bu konudaki görüşü gerçekten haklıdır. 
Bütçemiz belki yetersizdir; ancak, ülkenin 
mevcut imkânları içinde, geçen dönemle
re ve yıllara göre daha fazla bir artış bu 
yıl sağlanmıştır. Gelecekte büyüyen ve kal
kınan bir Türkiye'ye kavuşarak, Batı ül
kelerindeki gibi, bizim de en büyük büt
çeye sahip bir bakanlık haline geleceğimizi 
ümit ve temenni ediyorum. 

Bakanlığımız, çalışma hayatını, işçi 
ve işveren ilişkilerini düzenlemek, denet
lemek ve sosyal güvenlik imkânını sağla
mak, bu imkânı yaygınlaştırmak ve geliş
tirmek, yurt dışında çalışan işçilerimizin 
çalışma hayatından doğan hak ve çıkarla
rını korumak ve geliştirmek görevini en iyi 
şekilde yerine getirmeye gayret etmektedir. 

Biz, çok dinamik bir alanda, kitlesel 
hak ve çıkarlara yönelik, her an yeni de
ğişme ve gelişmelere maruz bir alanda gö
rev yapıyor ve her gelişmeye anında ayak 
uydurmaya, yeni düzenlemeler ve yeni çö-

396 — 
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zümler getirmeye çalışıyoruz. Bu çalışma
ları yaparken, sendikal hak ve özgürlük
lerin en geniş bir şekilde kullanılması, top-
lupazarlık ve grev haklarının özgürce kul
lanılması için de büyük bir titizlik göster
mekteyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
ülkemizde 1.12.1988 tarihi itibariyle, yani 
son 11 aylık dönemde, 80 işçi sendikası, 
49 işveren sendikası olmak üzere toplam 
129 sendikayla; 3'ü işçi konfederasyonu ve 
l'i işveren konfederasyonu olmak üzere 4 
konfederasyon bulunmaktadır. 

Temmuz 1988 işkolu istatistiklerine 
göre, ülkemizdeki 3 milyon 483 bin işçi
nin yüzde 63,93'ü, yani yaklaşık yüzde 
64' ü, diğer bir ifadeyle de 2 milyon 227 
bini sendikalara üyedir. 1.12.1988 tarihi iti
bariyle, toplam 518 544 işçiyi kapsayan 8 
087 işyerine ait 2 140 toplu iş sözleşmesi 
yapılmıştır. 1988 yılının ilk 11 ayında ka
mu ve özel işyerlerinde, işletme ve işyeri 
düzeyinde, 196 işyerinde, 28 363 işçiyi 
kapsayan 155 grev yapılmış ve bunun so
nucunda 1 milyon 521 bin işgünü kaybı 
olmuştur. Yine aynı tarih itibariyle, 144 
işyerinde 14 382 işçiyi kapsayan 113 lokavt 
uygulaması yapılmış, bunun sonucunda 
da 839 bin işgünü kaybı olmuştur. 

2822 sayılı Yasayla getirilmiş bulunan 
Resmî Arabulucuk Kurumuna 1.1.1988 ve 
1.11.1988 tarihleri arasında 484 uyuşmaz
lık ulaşmış, bunlardan 137'si anlaşmayla, 
304'ü uyuşmazlıkla sonuçlanmış; 43'ü ise 
devam etmektedir. 

Yine 1.1.1988 ve 1.12.1988 tarihleri 
arasında 686 işyerinde toplam 11 606 iş
çiyi kapsayan 35 toplu iş sözleşmesi de 
Yüksek Hakem Kurulunca karara bağlan
mıştır. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği üze
re 1475 sayılı İş Yasasının 33 üncü mad
desi, ücretlerin asgart sınırların en geç iki 

yılda bir Asgart Ücret Tespit Komisyonu 
aracılığıyla belirleneceğini öngörmektedir. 
Ancak, asgart ücretin Temmuz 1987'de 
belirlenmiş olmasına rağmen, bakanlığı
mızca, yasal süresinden bir yıl önce top
lantıya çağırılan Asgart Ücret Tespit Ko
misyonunca 1 Temmuz 1988 tarihinden 
geçerli olmak üzere yüzde 70'lik bir ar
tışla sanayi ve hizmet kesiminde, 16 yaşın
dan büyükler için 74 250 liradan 126 bin 
liraya, 16 yaşından küçükler için de 51 350 
liradan 86 350 liraya yükseltilmiştir. 

Tarımda çalışanların asgart ücretin
de ise, yine aynı dönemde yüzde 79'luk 
bir artış sağlanmıştır. 

Asgarî ücret, 1980 yılında aylık 5 400 
lira, Hükümetimizin göreve başladığı yıl 
olan 1983 sonunda 16 200 lira iken, 1984 
yılında 24 525 liraya; 1988 yılında ise 126 
bin liraya yükseltilmiştir. Bu aradaki oran 
ise, 1980 yılında 5 400 lira olan aylık as
gart ücrete göre 1988 yılında tam yirmiüç 
kat; yani yüzde 2 333 oranında bir artış, 
sağlanmıştır. 1984 yılma göre ise, son beş 
yıl içinde asgarî ücrette sağlanan artış yüz
de 513 oranında olmuştur. Herhalde, enf
lasyonun yüzde 2 bin küsur veya yüzde 
513 olmadığı hepimizce bilinmektedir. 

Çeşitli eleştiriler yapılan 2821 sayılı 
Yasa ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, 
Grev ve Lokavt Yasasında gerekli düzen
lemeler, bildiğiniz gibi, geçtiğimiz mayıs 
ayında yapılmış ve yürürlüğe konmuştur. 
Çalışma hayatıyla ilgili yasalarda yapılan 
değişikliklerle, bu alanda, daha demokra
tik ve sağlıklı bir atmosfer oluşturmaya yö
nelik önlemler getirilmiştir. Bunları, ülke
mizin şartlarına uygun olarak, daha da ge
liştirmek, başlıca amaçlarımızdan biridir 
ve bu yoldaki çalışmalarımız da devam et
mektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
iş teftiş hizmetlerimiz, 588 iş müfettişi ve 
iş müfettiş yardımcısıyla yürütülmektedir. 
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1988 yılının ilk dokuz ayında denetim ele
manlarımızca, işin yürütümü açısından 
29 827 işyeri denetimi yapılmış olup, ya
sa hükümlerine uymayan 3 586 işveren 
hakkında yasal kovuşturma açılması için 
cumhuriyet savcılıklarına suç duyulusun
da bulunulmuştur. 1988 yılının ilk 9 ayın
da, denetim elemanlarımızca, işçi sağlığı 
ve iş güvenliği açısında da 21 420 işyeri 
denetlenmiş ve yasa hükümlerine uyma
yan 2 706 işveren hakkında yasal kovuş
turma açılması için cumhuriyet savcılık
larına suç duyurusunda bulunulmuştur. 

işçilerimizin sağlığı ve güvenliği, Ba
kanlık olarak üzerinde en fazla durduğu
muz konuların başında gelmektedir. Di
ğer taraftan, iş kazalarının önlenmesi için, 
işyerlerinde alınacak önlemlerden, bunla
rın denetimine, işçi ve işverenlerin eğitil
mesinden, sağlık tesislerinin geliştirilme
sine kadar, çeşitli konularda bilimsel in
celeme ve araştırmalar, Uluslararası Ça
lışma Teşkilatının da katkılarıyla sürdü inil
mektedir. 

3493 sayılı Yasa ile 1475 sayılı İş Ya
sasında öngörülen ceza miktarları büyük 
ölçüde artırılmıştır. Yasada en büyük ar
tışlar, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında 
yapılarak, bu alandaki bir kısım cezalar, 
30 bin liradan 1 milyon liraya, hatta 1,5 
milyon liraya kadar yükseltilmiştir. Bunun 
yanında, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Ens
titüsü tarafından, işyerlerinde, kurşun, 
benzen, pnömokonyoz, pestisid, nikotin ve 
gürültü kaybı taramaları yapılmıştır. Ay
rıca, ilgili birçok işyerinde, asbest, heksan, 
pamuk tozu taramaları sürdürülmektedir. 

İnşaat işkolunda da kaza nedenleri
nin araştırılması amacıyla kapsamlı bir ça
lışma gerçekleştirilmiştir. 

Hastalandığı tespit edilen işçilerimiz, 
Sosyal Sigortalar Kurumu meslek hasta
lıkları hastanelerine sevk edilmekte, işyer
lerinde de gerekli tedbirlerin alınması sağ

lanmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bugün bütün ülkelerde, iş ve işçi bulma 
kurumlarının fonksiyonlarında büyük de
ğişiklikler olmuştur. Başlangıçta klasik an
lamda tanımlayacağımız, işçiye iş ve işve
rene işçi bulmak amacıyla kurulmuş olan 
bu kurumlar, kendilerini yenileyerek ve 
çağımızın gerektirdiği şartlara uygun ola
rak, işgücü piyasasının izlenmesinde, is
tihdam politikasının oluşturmasında ve iş
sizlikle mücadelede etkin kuruluşlar ola
rak teşkilatlandırılmışlardır. 

Uluslararası Çalışma Teşkilatınca, is
tihdam konusunda üç önemli sözleşme ka
bul edilmiştir. Ülkemizce de onaylanan bu 
sözleşmelerde yer alan hükümler, İş ve İşçi 
Bulma kurumlarına ekonomik gelişmede, 
istihdam artırma ve işsizliği azaltmada 
önemli görevler vermekte ve aktif insan-
gücü politikasının uygulanmasında çeşit
li sorumluluklar yüklemektedir. Bu görüş
ten hareketle, İş ve İşçi Bulma Kurumu
nun 1946 yılından günümüze kadar gelen, 
idarî yapısını yeniden düzenleme çalışma
ları, Bakanlığımızca tamamlanmıştır. Ya
pılan bu çalışmalardan amacımız, İş ve İş
çi Bulma Kuııımunu, çağdaş anlamda 
modern bir istihdam kuruluşu durumu
na getirmektir. Bu sebeple İstihdamı Ge
liştirme ve İşsizlikle Mücadele Programı 
adıyla bir dizi proje çalışmalarını uygula
maya koymuş bulunmaktayız. Bu çalışma
lar hakkında çok kısa özet bilgiler sunmak 
istiyorum. 

Bunların birincisi, vasıflı işgücü ye
tiştirme çalışmalarıdır: İstihdamı gelişti
rilerek, işsizliğin önlenmesi için gerekli 
tedbirler alınırken, işgücünün, istihdam 
öncesi ve istihdam içinde yetiştirilmesi bü
yük önem taşımaktadır. Kurum istatistik
lerine göre işsizlerden bir bölümünün iş 
bulamadıkları için değil, iş piyasasının ge
rektirdiği yetenek ve niteliklere sahip ol
madıkları için işsiz kaldıkları görülmekte-
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dir. İşte bu nedenledir ki, 1988 yılında, 
Kasım ayı sonuna kadar, konu ile ilgili ola
rak İş ve İşçi Bulma Kurumumuz 60 kurs 
düzenlemiştir. 

Bu projelerden bir diğeri, Sakatların 
Meslekî Rehabilitasyonu Çalışmalarıdır: 
Kuruma kayıtlı, özellikle mesleksiz sakat
ların, sakatlık türleri göt önünde bulun
durularak, bir meslekte yetiştirilmeleri ve 
sonuçta istihdamlarını kolaylaştırmak 
amacıyla kurum bünyesinde sakatlar için 
özel bir birim oluşturulmuştur. Konu ile 
ilgili olarak, Kasım-1988 ayı sonu itibariy
le, muhtelif illerimizde 18 kurs düzenle
nerek, kuruma kayıtlı 324 sakata meslek 
edindirilmiştîf. 

Projelerimizden üçüncüsü, Sanayide 
Eğitim Çalışmalarıdır : İşyerlerinin mes
lekî eğitim ve usta yetiştirme politikaları
nı ve eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, eği
tim birimlerinin kurulmasına yardımcı ol
mak, ustalar arasında belirli nitelikler ta
şıyanları sevk ve idareci eğitiminden ge
çirmek amacıyla, işyerlerinde "Sanayide 
Eğitim Seminerleri" yaygınlaştırılmıştır. 
Konu ile ilgili olarak, ekini ayı sonu iti
bariyle, 27 işyerinde 37 "ilk kademe yö
neticilik semineri" düzenlenmiş olup, bu 
seminerlere 717 kişi katılmıştır. 

Projelerimizden dördüncüsü, Sana
yi Bölgeleri İstihdam Merkezlerinin orga
nizasyonudur : Sanayi bölgelerinde ve kü
çük sanayi sitelerinde; iş aramayı ve işçi 
bulmayı kolaylaştırmak üzere Samsun, 
Manisa, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa 
ve Diyarbakır'da sanayi bölgeleri istihdam 
merkezleri kurulması çalışmalarına baş
lanmış ve ilk merkez Samsun'da açılmıştır. 

Projelerimizden beşincisi, Meslek da
nışmanlığı Hizmetleridir : İş piyasasının 
bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçları göz 
önünde tutularak, insangücü kaynakları
nın en etkili bir şekilde kullanılmasını ve 
geliştirilmesini sağlamak amacıyla, iş gü

cünün, bilgi yetenek ve becerilerini tespit 
etmek suretiyle, mesleğe uyum şartlarının 
belirlenmesine, meslek seçimlerine, mes
lek değiştirme yeteneklerinin anlaşılabil
mesine, eğitimlerine ve kişisel gelişmele
rine ilişkin çalışmalar yapılmıştır. 

İstihdamı geliştirme çalışmalarının 
yanında, açık işlerin ve karşılanamayan 
açık işlerin, yurt dışından intikal eden açık 
işlerin, kurumda kayıtlı işsizlerin meslek
ler itibariyle dağılımının yer aldığı bir iş 
gazetesi 17 Ağustos tarihinden itibaren 15 
günde bir yayınlanmaya başlanmıştır. Bu 
gazeteden amacımız, Türkiye'de emek pi
yasasının berraklaştırılmasıdır. Özellikle 
büyük şehirlerde sosyal yardımlaşma va
kıfları, özel idareler ve belediyelerle işbir
liği yapılmak suretiyle günlük ve geçici iş
ler için, işçilerin toplandığı merkezlerde, 
işçilere kapalı bir bekleme salonu temin 
edilmesi, bu merkezlerde kurum servisle
ri oluşturmak suretiyle, işverenin günlük 
işçi ihtiyacının, her türlü formaliteden 
uzak bir şekilde karşılanması, işçilerin so
kak ortasında ve kötü şartlar altında iş 
beklemesinin önlenmesi düşünülmüş ve 
yapılan çalışmalar sonucunda ilk geçici işçi 
merkezi 28.8.1988 tarihinde Kayseri'de 
açılmıştır. Diğer illerimizde de, geçici işçi 
merkezlerinin açılma çalışmaları sürdü
rülmekledir. 

Ev kadınlarının ve genç kızların is
tihdamını geliştirmek için, çocuk bakımı, 
yaşlı ve hastalara bakım ve günlük ev hiz
metlerini görmek üzere, özel hizmet ser
visleri kurulması için gerekli çalışmalara 
da başlanmıştır. Ayrıca, kadınların daha 
çok sayıda istihdama katılmalarını sağla
mak üzere, kurum bünyesinde bir de ka
dınlar için özel birim oluşturulmuştur. Ay
rıca, ev kadınlarının üretime ve aile büt
çelerine katkılarını sağlamak amacıyla, iş
gücü yetiştirme kursları düzenlenmiş ve is
tihdam garantili bu kurslara katılan kadın
larımız, durumlarına uygun işlere yerleş-
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tirilmişlerdir. Halen devam eden bu kurs
larda 592 ev kadını da eğitim görmektedir. 

Diğer taraftan, yine kadınlara yöne
lik proje içinde, Muğla yöresinde şu anda 
350 - 400 ev kadını gelir sağlamakta ve bu 
projeyi uygun diğer illere da yaymaya ça
lışmaktayız. (ANAP şualarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Üniversite öğrencilerine geçici işler 
temin edilmesi ve üniversite mezunlarının 
kısa sürede istihdamlarının sağlanması 
amacıyla, üniversitedeki gençlerin istek
lerinin tespit edilmesi ve bu 
tespitlere göre işyerlerine gönderilmesi; ay
rıca, bu öğrencilere mesleklerinin ve öğ
renim gördükleri sahada faaliyet gösteren 
işyerlerinin tanıtılması için üniversiteler
de istihdam danışmanlığı merkezleri ku
rulmaktadır. Bu cümleden olarak ilk defa 
Hacettepe Üniversitesi ve Samsun 19 Ma
yıs Üniversitesinde açılan bu merkezleri, 
üç dört gün sonra 9 Eylül ve Ege. Üniver
sitesiyle, İstanbul Üniversitesi ve Ankara 
Üniversitelerinde açılacak merkezler takip 
edecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
istihdam konusunda yapılan çalışmaları
mızla ilgili birkaç da rakam vermek isti
yorum: Ekim-1988 ayı sonu itibariyle, ya
ni, son on ay içinde yurt içinde bir iş iste-
ğiylej İş ve İşçi Bulma Kurumuna 346 666 
kişi kayıt yaptırmış ve bunlarda,n 222 853 
kişi işe yerleştirilmiştir. Bu duruma göre, 
alınan tedbirlerle, iş için başvuran vatan
daşlarımızın yüzde 64,2'si bir iş olanağı
na kavuşmuştur. Bakanlık olarak hedefi
miz iş bulmada bu oranı daha artırarak, 
işsizlik sorununun çözümüne yardımcı ol
maktır. 

Ekim-1988 sonu itibariyle 7 310 sa
kat kuruma kayıt yaptırmış, bunlardan 
3 703'ü işe yerleştirilmiştir. Sakatlarda 
başvurulara göre işe yerleştirilme oranı 
yüzde 50,6'dır. 

Yine aynı dönem itibariyle, kuruma 
iş isteğiyle kaydını yaptıran 3 703 eski hü
kümlüden 2 070 kişi de yine işe yerleşti
rilmiştir. Eski hükümlülerde işe yerleştir
me oranı da yüzde 56,4'tür. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir daki
ka efendim. 

Sayın üyeler, çalışma saatimiz bitmek 
üzeredir. Çalışma süresinin, bu bütçeye 
münhasır olmak üzere ve bütçenin bitimi
ne kadar uzatılmasını oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN

LİK BAKANI İMREN AYKUT (De
vamla) — Kurum aracılığıyla on aylık dö
nemde yurt dışına gitmek için başvuran 
vatandaşlarımızdan 45 872'si de çeşitli ül
kelere gönderilmişlerdir. 

Değerli milletvekilleri, insanları ça
lışma hayatının çeşitli risklerine karşı ko
rumak üzere kurulmuş olan sosyal güven
lik sistemleri, dünya standartlarına göre 
dokuz sigorta programından oluşmakta
dır. Ülkeler, 102 sayılı Sosyal Güvenliğin 
Asgarî Normları Sözleşmesine bu sigorta 
kollarından en az dört programı uygula
mak zorundadırlar. Türkiye'de hastalık, 
analık, iş kazaları, meslek hastalığı, ma
lullük, yaşlılık ve ölüm olmak üzere yedi 
sigorta kolu uygulanmaktadır. 

Ülkemizde sosyal güvenlik uygula
ması, bildiğiniz gibi, Emekli Sandığı, Sos
yal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur olmak 
üzere üç ana sosyal güvenlik kuruluşuyla 
sağlanmıştır. Bakanlık olarak sosyal gü
venlik politikamız, sosyal güvenliğin yay
gınlaştırılması, sağlanan sosyal sigorta 
haklarından norm ve standart birliğinin 
temin edilmesidir. 

Sayın Işıklar, bir konuda, sosyal gü
venlik sisteminin tamamen delik deşik ol
duğunu söyledi. Ben de, eski yıllarda ha-
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kikaten bunun delik deşik edilmiş olduğu 
kanatine katılıyorum. Çok hassas olan sos
yal güvenlik sistemine, gerçekten, hiçbir 
sebeple dokunulmaması gerekmektedir. 
Çünkü, en ufak bir müdahalede ortaya çı
kan haksızlığın tekrar düzeltilmesi söz ko
nusu olamamaktadır. 

Üç ana sosyal güvenlik kuruluşumuz 
kapsamında olan sigortalı, emekli, dul ve 
yetimleri ile aile fertlerine ek olarak, ban
ka ve sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi 
odaları, borsalar ve bunların teşkil ettiği 
birlikler personeli, sosyal sigorta sandık
ları, yurt dışında çalışan işçilerimizin 
Türkiye'de bulunan aile fertleri, 2022 sa
yılı Kanun uygulaması ve diğer sosyal yar
dım aylıklarını da ilave edersek, ülkemiz 
nüfusunun yaklaşık yüzde 65'ine yakın bir 
bölümü sosyal güvenlik şemsiyesi altında
dır; ancak, bu oran bizce yeterli değildir. 
Amacımız, çiftçilerimize uygulanan sosyal 
sigorta sisteminin genişletilmesi ve yaygın
laştırılması, ek sosyal güvenlik program
larıyla diğer kitlelerin desteklenmesi sure
tiyle, 2000'li yılların başında, ülkemiz nü
fusunun tamamının her türlü sosyal gü
venlik hakkından yararlanmasıdır. (Al
kışlar) 

Bu çerçevede, 1984 yılında, sadece 2 
ilde uygulanmasına geçilen, tarımda kendi 
nam ve hesabına çalışanların sosyal sigorta 
uygulaması, 1988 yılında 38 ile yaygınlaş
tırılmıştır. Aynı şekilde, yıllardır sağlık si
gortasından yoksun bulunan Bağ-Kur Si
gortalısı ile hak sahiplerine, 3235 sayılı 
Kanun ile 1 Ocak 1989 tarihi itibariyle 
sağlık sigortası imkânı verilmiştir. 1987 yı
lında 31 ilde uygulanan Bağ-Kur sağlık si
gortasını 1988 yılı içinde 67 ili birden kap
sayacak şekilde uygulamış bulunuyoruz. 

Bağ-Kur Tarım Sigortası Kanunu, 
1984 yılında başlatılan uygulamanın ka
demeli olarak 10 yılda bütün yurtta yay
gınlaştırılmasını öngörmekte ise de, Ba

kanlığımız, çiftçilerimizin sosyal güvenlik 
haklarına bir an önce kavuşmalarını sağ-. 
lamak amacıyla, çalışmalarını hızlandır
mış ve yasada belirtilen süreden önce, çift
çilerimizin tamamının tarım sigortası kap
samına alınması planlanmış bulunmakta
dır. ("Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bu gerçekleştiğinde, yaklaşık 4 mil
yon çiftçimiz, aile fertleri de dikkate alın
dığında, 15 milyon vatandaşımız, Bağ-Kur 
tarım sigortası yoluyla, sosyal güvenlik 
haklarını elde etmiş; böylece Anayasamı
zın "Herkes sosyal güvenlik hakkına sa
hiptir." ilkesi yerine getirilmiş olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
emeklilerimizin maaşlarından yapılan ar
tışlarla ilgili olarak da bazı bilgiler sun
mak istiyorum : 

Sosyal Sigortalar Kurumu, emeklile
rine, katsayı artışı nedeniyle yapılan 
zamma ek olarak, sosyal yardım zammın
da yapılan artışla, 1988 yılında, 1987'ye 
göre taban aylıkta yüzde 74; tavan aylık
ta yüzde 63'lük bir artış sağlamıştır. Sos
yal yardım zammında yapılan düzenleme
nin en önemli özelliği, daha önce konu
şan bir arkadaşımın da ifade ettiği gibi, 
yıllardır şikâyet konusu olan memur 
emeklileriyle, işçi emeklilerine ödenen sos
yal yardım zammı miktarı arasındaki fark
lılığın giderilmesi sonunda, eşitliğin sağ
lanmasıdır. 

Bağ - Kur'da ise katsayı artışına ek 
olarak, 1 Şubat 1988 tarihinden itibaren 
geçerli olmak üzere, Bağ - Kur emekli, dul 
ve yetim aylıklarında dikkate alınan ba
samak gösterge rakamlarının yüzde 50 ar
tırılması sonucu, Bağ - Kur emekli, dul ve 
yetimlerinin aylıklarında, 1987 yılına na
zaran yüzde 114'lük bir artış gerçekleşti
rilmiştir. 

Bilindiği üzere sosyal güvenlik ku
rumları prim esasına göre çalışmaktadır. 
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Gelirlerinin çok Önemli bir kısmını prim 
gelirleri oluşturmaktadır. Son yıllarda alı
nan etkin tedbirlerle Sosyal Sigortalar Ku
rumunun prim tahsilat oranı yüzde 
84'lere ulaşmıştır. Gecikme zammının 
yüzde 90'a çıkması ve mükellef sayısının 
artması sonucu prim tahsil oranı fazlalaş
masına rağmen, prim alacaklarında da 
yükselme olmuş, özel ve kamu sektörün
den prim alacağımız toplam 411 milyara 
yükselmiştir. 277 sayılı Kanun Hükmün
de Kararname sonucunda 30 milyar lira
lık prim tahsilatı sağlanmıştır. 

Keza, Bağ - Kur prim alacağı da, 400 
milyar Türk Lirasını bulmuştur. Bu ala
cağın tahsili için çıkarılan 278 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile de, 16 mil
yar liralık bir prim alacağı ancak tahsil 
edilebilmiştir. Aynca, ödenmeyen primle
rin tahsili için icra takip işlemlerine de 
başlanmış bulunmaktadır. 

Sigortasız olarak çalıştırılan kimsele
rin tespiti maksadıyla muhteliflilerde de
netimler yapılmış, bunun spnucunda 
1986'da 29 710 işyeri kontrol edilmiş, 
8 651 işyerinin tescili yapılmış ve 35 688 
kaçak işçi tespit edilerek sigortalı kapsa
mına alınmıştır. 

1988 yılında (yani içinde bulunduğu
muz yılda) ise, 40 072 işyeri kontrol edil
miş, 8 300 işyerinin tescili yapılmış, 
47 006 kaçak işçi sigorta kapsamına alın
mıştır. (ANAP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

Bakanlık olarak hedefimiz, kurumla
rın malî olanakları, aktüerya dengeleri 
oranında emekli, dul ve yetimlerimize da
ha iyi bir gelir imkânı ve daha iyi bir ge
lir standardı sağlamaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
sosyal güvenlik konusunda çok önem ver
diğimiz bir hususa da değinmek is
tiyorum : 

Sosyal Sigortalar Kurumu, bugün 16 
milyon vatandaşımıza sağlık hizmeti gö
türmektedir. Bunun yanında Bağ - Kur 
sağlık sigortasının 1.1.1989 tarihinden iti
baren bütün yurtta uygulamaya konulma
sı sonucu, Sosyal Sigortalar Kurumu sağ
lık tesislerinden yararlanacak vatandaş sa
yısı, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 
50'sini bulacaktır. Bu bakımdan, Sosyal 
Sigortalar Kurumu sağlık hizmetlerinin, 
ülkemiz sağlık sektörü içinde son derece 
önemli bir yeri bulunmaktadır. 

Doğal olarak Sosyal Sigortalar Kuru
munun bu alandaki faaliyetleri genel sağ
lık hizmetlerindeki sorunlardan soyutlan
madığı gibi, kurumun kendine özgü prob
lemleri de bulunmaktadır. Özellikle büyük 
şehirlerde polikliniklerde yığılmalarla kar
şılaşılmakta, hekim ve diğer personel açı
ğı sıkıntılara neden olmakta hastalarımız 
zorluklar içinde muayene ve tedavi olma
ya çalışmaktadırlar. 

Hastanelerde görülen yığılmalar ve 
uzun süre sırada bekleme konusundaki şi
kâyetlerin asgariye indiıilmesi hususunda 
yapılan çalışmaları çok kısa olarak özet
lemek istiyorum : 

Sağlık hizmetleri konusunda Hükü
met Programımızın da bir gereği olarak 
bakanlığımızla, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı arasında yoğun ve etkin bir iş
birliği başlatılmış bulunmaktadır. Sosyal 
Sigortalar Kurumu sağlık tesislerine ge
reksinimlere göre daha fazla hekim ve di
ğer sağlık personeli alınmaktadır. Nitekim, 
son 10 ay içinde Sosyal Sigortalar Kuru
mu sağlık tesislerine, mevcut personele ek 
olarak 799 uzman tabip ve tabip, 48 diş 
hekimi, 108 eczacı, 389 hemşire ve ebe, 
140 da laborant ve sağlık teknisyeninin 
ataması yapılmıştır. 

Ayrıca, sağlık tesislerinin bulunma
dığı veya bu tesislerde görevli sağlık per-
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sonelinin sayıca yeterli olmadığı yerlerde 
uzman tabip, tabip, diş tabibi, röntgen la-
boratuvarı, diğer laboratuvarlar, hastane, 
dispanser, sanatoryum ve prevantoryum 
ile sözleşmeler yapılmaktadır. 

Bu doğrultuda yapılan çalışmalar so
nucunda 31.8.1988 tarihi itibariyle 46 uz
man tabip, 76 pratisyen tabip, 154 diş ta
bibi, 57 röntgen laboratuvarı, 136 da di
ğer laboratuvarlar, 23 hastane, dispanser 
ve sanatoryum, prevantoryum ve 8 mü
essese ile de sözleşme yapılmıştır. 1988 yılı 
içinde 3 hastane, 9 dispanser, 17 sağlık is
tasyonu ile 3 klinik servis ve merkez de 
hizmete açılmıştır. 

Sağlık hizmetlerinin rasyonel bir hale 
getirilmesi ve özellikle büyük hastanelerin 
poliklinik yükünün azaltılması, buna mu
kabil, poliklinik hizmetlerinin dispanser
lerde verilmesinin sağlanması maksadıy
la hazırlanan bir rehabilitasyon projesinin 
uygulanmasına İstanbul İlinde başlanmış
tır. Bu projeye göre, işyeri hekimliği, sağ
lık istasyonu, dispanser ve hastane zinciri 
kurulmak suretiyle hem hizmete etkinlik 
ve sürat kazandırılmış olacak, hem de bü
yük hastanelerdeki yığılmaların önüne ge
çilecektir, 

Bakanlık olarak amacımız, sağlık hiz
metlerinin her gün daha iyiye gitmesini 
sağlamaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Sosyal Sigortalar Kurumunun diğer faa
liyetlerinden birkaçına da çok kısa olarak 
değinmek istiyorum. Sosyal Sigortalar Ku
rumunda kredi kullanmış ve inşaatları 
yüzde 70 düzeyine gelmiş ve küçük katkı
larla bitirilebilecek 16 bin kadar işçi ko
nutunun bir an önce tamamlanması için 
Sosyal Sigortalar Konut Kredisi 900 bin 
liradan 1 400 000 liraya çıkarılmıştır. Si
gorta hizmetleriyle ilgili olarak vatandaş
lara yardımcı olmak, yol göstermek, işlem
leri süratlendirmek amacıyla Sosyal Sigor

talar Kurumu Genel Müdürlüğü bünye
sinde bir rehberlik hizmeti kurulmuştur. 
Bu merkeze telefonla yapılan başvurular 
cevaplandırılmakta; anında cevap verilme
yen hallerde daha sonra aranması istene
rek veya başvuru sahibi bilahara arana
rak konuyla ilgili bilgi verilmektedir. 

Kuruluş yasamızla Bakanlığımıza ve
rilen görevlerden birisi de yurt dışı işçi hiz-
mederidir. 1988 yık ağustos sonu itibariyle 
yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın sa-
yı#ı -aile fertleriyle birlikte- 2 350 000 ci
varında bulunmaktadır. Bunların 
1 481 000* i Federal Almanya'da yaşamak
tadır. İlgili ülkeler nezdinde olduğu kadar, 
uluslararası kuruluşlarda da işçilerimiz ve 
aile fertlerinin hak ve çıkarlarının korun
ması ve savunulması başlıca hedefimizdir. 
Bu nedenle çeşitli ülkelerle işgücü ve sos
yal güvenlik anlaşmaları yapmaktayız. İş
gücü anlaşmalarıyla karşılıklı işgücü de
ğişimi düzenlenmekte, sosyal güvenlik an
laşmalarıyla da aktif taraf vatandaşları ile 
aile fertlerinin çalıştıkları ülkede, o ülke 
vatandaşları gibi sosyal güvenlik hakların
dan yararlanmaları, kazandıkları haklar
dan ülkelerine dönüşlerinde de istifadeye 
devam etmeleri sağlanmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
çalışma hayatını ilgilendiren konular başta 
ILO olmak üzere, Avrupa Topluluğu, 
OECD, Avrupa Konseyi gibi uluslararası 
kuruluşlar tarafından belirlenen temel 
esaslardır. Bunların onaylanması ülkeler 
arasındaki uygulamalara paralellik getir
mektedir. Temel insan hakları, istihdam 
ve eğitim politikaları, çalışma şartları, sos
yal güvenlik ve diğer sosyal sorunlar hak
kında sözleşme ve tavsiyeler kabul ederek 
çalışma şartlarını uygun normlara bağla
mak suretiyle, evrensel ve sürekli çalışma 
barışının sağlanmasına yardımcı olmayı 
amaçlayan ILO, Birleşmiş Milletlere bağlı 
bir ihtisas kuruluşudur. 1932 yılından beri 
üyesi bulunduğumuz bu kuruluşça kabul 
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edilen sözleşmelerden 28 adedi ülkemiz
ce onaylanmıştır. Henüz onaylanmamış 
ILO sözleşmelerinin onaylanabilirliğinin 
incelenmesi konusunda Bakanlığımızda 
çalışma grupları oluşturulmuş ve çalışma
larda belirli bir noktaya da gelinmiştir. 
Ümit ediyorum ki, bu yasama yılında bazı 
sözleşmeleri onaylama şerefi Meclisimize 
nasip olacaktır. (Alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; konuşmama son vermeden önce ülke
mizin Uluslararası Çalışma Teşkilatına 
üye olmasından doğan ve her yıl bütçemi
zin Yüce Mecliste görüşülmesi sırasında 
ifa edilen bir mükellefiyeti yerine getirmek 
üzere, aşağıdaki hususları bilgilerinize su
nacağım. 

Ülkemiz tarafından onaylanmış bu
lunan Uluslararası Çalışma Teşkilatı Ana
yasasının 19 uncu maddesinin (5/b) ve 
(6/b) bentleri gereğince uluslararası çalış
ma konferanslarında kabul edilen sözleş
me ve tavsiye kararları hakkında Bakan
lığımızın yasama organına bilgi sunması 
ve bu hususun tutanaklara geçirilmesi ge
rekmektedir. Aşağıdaki bilgileri kısaca siz
lere s u n m a m a m ü s a a d e n i z i rica 
ediyorum. 

1-22 Haziran 1988 tarihleri arasında 
Cenevre'de yapılan 75 inci Çalışma Kon
feransında, inşaat Sanayiinde Güvenlik ve 
Sağlığa dair 167 sayılı Sözleşme ile aynı 
konudaki 175 sayılı Tavsiye; İstihdam ar
tışı ve işsizliğe Karşı Önleme Dair 168 sa
yılı Sözleşme ile aynı konudaki 176 sayılı 
Tavsiye Kararı kabul edilmiştir. 

Bahse konu sözleşmenin ülkemiz ta
rafından onaylanabilirliği hakkındaki gö
rüşümüz, bu konuda başlattığımız çalış
malar tamamlandıktan sonra ayrıca bil
gilerinize sunulacaktır. 

İnşaat Sanayiinde Güvenlik ve Sağ
lığa Dair 167 sayılı Sözleşme ile 175 sayılı 
Tavsiye: 167 sayılı Uluslararası Çalışma 

Sözleşmesi 44 maddeden müteşekkildir. 
Kapsam ve tanımları ihtiva eden birinci 
bölümde; inşaat, işyeri, işçi, işveren ve yet
kili kişi tanımlanmaktadır. 

"Genel Hükümler" başlığı altında 
ikinci bölümde, bu sözleşme hükümleri
nin uygulanmasında işçi ve işveren teşek
külleriyle istişarede bulunulacağı hükmü 
yer almakta; sözleşmeyi onaylayan ülke
lere bu hizmetleri sağlama yükümlülüğü 
getirilmektedir. 

Önleyici ve koruyucu tedbirleri dü
zenleyen üçüncü bölümde; işyerlerinin gü
venliğini sağlamak için gerekli önlemlerin 
alınması, kullanılan yapı iskelesi, merdi
ven, kaldırma araç ve eklentilerinin gü
venliğinin yetkili kişilerce kontrolü; yerin 
kazılması,' teçhizat ve taşıma gibi işlerde 
çalışanların eğitilmesi; hafriyat, baca ve 
yeraltı işleri ve tünellerin kazılmasının yet
kililerin gözetiminde yapılması; işverenle
rin işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden bir 
işyerinde birden fazla işveren veya taşero
nun mevcut olması halinde, bunların müş 
tereken sorumlu olmaları; işçilere anlaya
bilecekleri şekilde bilgi verilmesi hususla
rı düzenlenmektedir. 

175 sayılı tavsiye ise, bir bakıma söz 
konusu sözleşmenin tamamlayıcı olarak 
kabul edilmiş olup; genel hükümler, ön
leyici ve koruyucu tedbirler, işyerlerinin 
güvenliği, yapı iskelesi, hafriyat, baca, ye
raltı işleri ve tünelleri, radrasyon yönün
den tehlikeli durumlar ve ilk yardım gibi 
hususlar detaylı şekilde düzenlenmektedir. 

168 sayılı Sözleşme ise, 34 maddeden 
müteşekkildir. Genel hükümleri düzenle
yen birinci bölümde, sözleşmeye müteal
lik tanımlara yer verilmekte, her üye ül
kenin işsizlikle mücadele ile istihdam po
litikasında koordineyi sağlamak için gerek
li tedbirleri almasını hükme bağlamakta; 
sözleşme hükümlerinin uygulanmasında, 
işçi ve işveren teşekkülleri ile istişarede bu
lunmayı öngörmektedir. 
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ikinci bölümde, verimli istihdam sağ
lanması için sosyal güvenlik, meslekî eği
tim ve meslekî rehberlik araçlarının verim
li bir şekilde kullanılması öngörülmekte
dir. Korunması gereken kişilerle ilgili ola
rak, kamu işçileri ve çıraklar da dahil edil
mek üzere, tüm işçilerin yüzde 85'inden 
az olmamak kaydıyla, tanımlanan işçile
rin korunması hükme bağlanmaktadır. 
Diğer bölümde ise, koruma sistemlerinin 
gelişimi, sağlanacak yardımlar, işe yeni 
müraacat edenlere uygulanacak özel hü
kümler gibi, sözleşmeye müteallik hüküm
leri ihtiva etmektedir. 

176 sayılı Tavsiye, söz konusu sözleş
meyle ilgili tamamlayıcı bilgileri vermek
te; genel hükümler, verimli istihdamın ge
lişimi, işsizlerin korunması, koruma sis
temlerinin düzeltilmesi ve geliştirilmesi 
hususlarını detaylı bir şekilde düzenle
mektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Bakanlığım bütçesi üzerindeki konuşma
mı tamamlarken, 1989 yılında toplumsal 
bir huzura ihtiyacımız olduğunu ifade edi
yor; işçi ve işveren kesimlerini çalışma ba
rışı konusunda daha titiz davranmaya, da
ha anlayışlı olmaya ve daha fazla diyalo
ga çağırıyorum. İşçi ve işveren yetkilileri
ni, yoğun bir toplusözleşme yılı olan 
1989'da, belirli konularda toplumsal mu
tabakatlara varmaya çağırıyorum. Ülke
mizin kalkınması ancak çalışma barışıyla 
gerçekleşebilir. Kalkınma ise hepimizin 
ortak çıkarıdır. O halde hedefimiz kavga 
değil barış ve anlayıştır. 

Bu düşüncelerle bütçemizin milleti
miz ve memleketimiz için hayırlı olması
nı diliyor, hepinize tekrar saygılar sunu
yorum. ("Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

Şahsı adına söz alan iki sayın üyeye 
söz vereceğim: 
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Lehinde, Sayın Ömer Günbulut, 
aleyhinde Sayın Mehmet Dönen. 

Söz vereceğim sayın üyeler, konuş
malarını mümkün olduğu kadar ihtisar 
ederlerse zannediyorum bizi de, sizi de ih
ya etmiş olurlar. 

Buyurun Sayın Günbulut. (ANAP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

ÖMER GÜNBULUT (Sivas) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1989 
Malî Yılı Bütçesi hakkında söz almış bu
lunuyorum. Bu vesileyle Yüce Meclise 
saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Bilindiği üzere, Türk çalışma hayatı 
işçi ve işveren kesimiyle devlet üçlüsü üze
rine kurulmuştur. İşçi ve işveren kesimi ta-

iep eden ve arz eden, dolayısıyla devamlı 
hak ve menfaat ilişkisinin bulunduğu bir 
ortam yaratır. Devlet ise, bu iki kesim ara
sında denge kurmak gibi, gerçekten has
sas ve önemli bir görev üstlenmiştir. Hü
kümetimiz, çalışma hayatında barış ve is
tikrarın sürdürülmesine itina gösterirken, 
tercihini sosyal ve ekonomik gelişmenin 
sağlanması ve bunun için de verimliliğin 
ve çalışmanın teşvik edilmesi yönünde kul
lanmıştır. 

Bugün, memnuniyetle görmekteyiz 
ki, serbest toplu pazarlık sistemi işlemek
te, grevler yapılmakta, sendikalar kurul
makta ve özetle çalışma hayatı bütün me
kanizmasıyla işlemektedir. Asgarî ücret 
her defasında, süresi beklenmeden yeni
den tespit edilmekte ve böylece işçilerimi
zin ekonomik durumlarının enflasyona 
karşı korunması amaçlanmaktadır. Nite
kim, bu yıl içerisinde tespit edilen yeni as
garî ücret, sanayi kesiminde çalışan 16 ya
şından büyükler için 126 bin, 16 yaşından 
küçükler için 86 350 TL olmuş, böylece 
bir önceki yıla göre yüzde 70'lik bir artış 
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göstermiştir. Keza tarım sektöründe çalı
şanların asgarî ücretlerinde de yüzde 
70'lik bir artış sağlanmıştır. Kıdem taz
minatı tavanı ise 470 bin liraya çıkarılmış
tır. Ayrıca toplu iş sözleşmelerinin yeni
lenmesine uzun zaman kalan işçilerimizin 
gelir kaybını önlemek amacıyla ek ödeme
lerde bulunulmuştur. Kamu işyerlerinde 
çalışan 500 binden fazla işçiye ödenen bu 
ek zammın tutarı 70 milyar liraya yaklaş
maktadır. 

Bütün bunların yanında, Sendikalar 
ve Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 
Kanunlarında değişiklikler yapılmak su
retiyle, teşkilatlanma hürriyetinin ve top
lu pazarlık hakkının geliştirilmesine yöne
lik düzenlemeler yapılmıştır. 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında, 
gerek eğitim ve gerekse denetim faaliyet
lerine önem verilmiş, böylece işçilerimizin 
sağlık saltalarının iyileştirilmesi, iş kaza
larının azaltılması ve verimliliğin artırıl
ması sağlanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
İş ve İşçi Bulma Kurumu, memnuniyetle 
görüyoruz ki, artık, sadece işçi ve işveren 
arasında klasik arabuluculuk hizmetini 
yürütmekle kalmayıp, gelişmiş ülkelerde
ki kuruluşlar, gibi istihdamı geliştirme ko
ruma ve işsizlikle mücadele kurumu ola
rak iş piyasasında aktif rol oynamakta, is
tihdamı geliştirme ve işsizliği giderici 
programlar uygulamaya koymaktadır. Bu 
programlar arasında, özel hizmet servis
leri, günlük işçi merkezleri organizasyo
nu, iş analizi ve meslekî sınıflandırma ça
lışmalarını saymak mümkündür. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
konuşmamın bu bölümünde sosyal güven
lik hizmetlerine değinmek istiyorum. Bi
lindiği üzere, devlet memurları ve emek
lilerinin dışındaki diğer çalışanların sos
yal güvenlikleri, Çalışma ve Sosyal Güven
lik bakanlığına bağlı Sosyal Sigortalar Ku-
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rumu ve Bağ - Kur tarafından sağlanmak
tadır. Sosyal güvenlikte temel felsefemiz, 
hakların belirli bir kesimde toplanması de
ğil, Hükümet Programımızda da ifade 
edildiği üzere, Devletin sağladığı sosyal 
güvenceden bütün vatandaşlarımızın ya
rarlandı rılmasıdır. 

Şurasını memnuniyetle ifade etmeli
yim ki, Hükümetimizce çıkarılmış ve uy
gulanmakta olan kanunlarla, sosyal gü
venlik bakımından bugüne kadar ulaşıla
mamış kesimlere el atılmış bulunmakta
dır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar) Nitekim, uzun yıllardan sonra, 
tarımda kendi nam ve hesabına çalışan
larla, tarım ve orman işçileri ilk defa 1984 
yılından itibaren sosyal güvenlik şemsiyesi 
altına alınmaya başlanmıştır. Bakanlığın 
ve Bağ - Kur Genel Müdürlüğünün ciddî 
ve gayretli çalışmaları sonucu, bugüne ka
dar 38 ilimizde 700 bine yakın çiftçimiz 
sigortalanmış bulunmaktadır. 1994 yılına 
kadar kademeli olarak bütün Türkiye'yi 
kapsayacak bu uygulamanın, süresi dol
madan tamamlanacağını ümit et
mekteyim. 

Burada, Bağ - Kur'un başlattığı çok 
önemli bir hizmetten hemen bahsetmeden 
geçemeyeceğim. Bilindiği üzere, Bağ -
Kur sigorta ve emeklileri, uzun yıllardır 
sağlık hizmetlerinden yararlanmıyordu. 
Bu haklı şikâyetler, bakanlığın ve kuru
mun yoğun çalışmaları sonucunda gide
rilmiş bulunmaktadır. Uygulamaya 1986 
yılında kademeli olarak başlanmış ve 1989 
yılı başında tüm ülkeye yaygınlaştırılma
sı planlanmıştır. Böylece, 9 milyona yakın 
Bağ - Kur sigortalısı ve emeklisiyle, bun
ların eş ve çocukları sağlık hizmetlerinden 
yararlandırılacaktır. Bağ- Kur'un ayrı ay
rı sağlık tesisleri kurma yerine, hizmet sa
tın alması yoluyla, devlet, üniversite ve 
Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık tesisle
rinden yararlanmasını akılcı, ekonomik ve 
sağlıklı bir politika olarak görüyorum. 
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Bağ - Kur emeklilerinin aylıklarının 
ve sosyal yardım zamlarının, diğer, sosyal 
güvenlik kurumlarından aylık alanlara na
zaran düşük olduğu bir vakıadır. Ancak, 
sistemin özelliği ve geçmiş dönemlerdeki 
yanlış politikaların sonucu olan bu duru
mun, kurumun aktüer dengesini de boz
mayacak şekilde düzeltileceğine dair inan
cımı huzurlarınızda ifade etmek is
tiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
konuşmamın son bölümünde, ülkemizin 
en büyük sosyal güvenlik kurulusu olan 
Sosyal Sigortalar Kurumu hakkındaki gö
rüşlerime yer vereceğim. 

BAŞKAN — Sayın Günbulut, lütfen 
toparlayınız efendim. 

ÖMER GÜNBULUT (Devamla) — 
Bitiyor Sayın Başkanım. 

Gerçekten, Sosyal Sigortalar Kuru
mu, 2 878 925 sigortalısı, 15 033 210 va
tandaşımıza sigorta ve sağlık hizmetleri 
vermektedir. «Bunlara, yurt dışındaki ça
lışan vatandaşlarımızı da eklersek, nüfu
sumuzun takriben 1/3'ünün sağlık hizme
ti, devlete yardımcı olarak bu kurum ta
rafından yerine getirilmektedir. Hastane, 
dispanser, sağlık istasyonu olarak, toplam 
365 sağlık tesisi, 21 902 yatak sayısı ve 
36 783 sağlık personeliyle hizmet veren 
kurumun, yıllık poliklinik sayısı 16 milyo
nu aşmaktadır. Bu da, hastanelerde yığıl
malar doğurmakta, haklı şikâyedere sebe
biyet vermektedir. Bu yığılmaların önlen
mesi amacıyla bakanlığın talimatıyla uç 
poliklinik sisteminin başlatılması; sağlık is
tasyonu, dispanser ve hastane zincirinin 
oluşturulmasını fevkalade önemli ve de
ğerli bulmakta, bu vesileyle Sayın Baka
nı, huzurunuzda, kutlamak istiyorum. 
Sağlık hizmetleri konusunda Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik "Bakanlığı ile Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı arasındaki işbir
liğinin başlatılmasına da, ayrıca memnu

niyetimi ifade etmek isterim; ancak hekim 
ve diğer sağlık personeli sağlanmasında, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığımızca, 
bu güzide kurumumuza daha da fazla yar
dımda bulunulmasını özellikle istiyorum. 

Bütün bu hizmetlerin yanında, Ku
rum, kendisine kanunun verdiği yetki ve 
görevlere ilaveten, emekli ve dul, yetim
lerine vergi iadesi hizmetlerini yürütmek
te; emeklilerine taksitle kömür satışı yap
makta; konut kredisi vermekte; işçilerin ve 
işçi emeklilerinin Konut edindirme Kanu
nundan doğan hizmetlerini yerine getir
mektedir. 

Ana hatlarıyla kısaca özetlemeye ça
lıştığım bu konuşmayı, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Sayın Doktor imren Ay
kut ile Bakanlık ve Bağlı kuruluşlar per
sonelini tebrik ederek noktalıyor, bütçenin 
ülkemiz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı için hayırlı ve uğurlu olmasını 
diliyor, Yüce Meclise Saygılar sunuyorum. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Günbulut. 

Buyurun Sayın Mehmet Dönen. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 1989 yı
lı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
bütçesi aleyhinde şahsım adına söz almış 
bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamla
rım. (SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, çalışma barı
şını veya işyeri banşını sağlamanın temel 
yolu işçiden korkmamaktan, işçilerin öz
gürce örgütlenmesinden korkmamaktan, 
işçilerin özgürce, eşit koşullarda toplusöz
leşme yapmalarından korkmamaktan ge
çer. Hatta örgütlü toplum yapısı demok
rasinin de güvencesidir. Çeşitli ülkelerde 
demokrasiyi kesintiye uğratmak isteyen
ler. karşılarında örgütlü bir toplum yapı-
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sı bulmaktadır. Acaba Anavatan İktidarı 
demokratik sistemden veya demokratik 
parlamenter sistemden yana değil mi ki, 
örgütlü toplum yapısını istemiyor? Bunu 
anlamak çok güç. (ANAP sıralarından 
"Sen anlamazsın" sesleri, gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, özellikle 1980 
sonrasında işçilerin alım gücünün, reel üc
ret değerlerinin düşmesiyle işçiler ve me
murlar; tüm çalışanlar temel hak ve öz
gürlüklerini kullanamaz hale gelmişlerdir. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kay
seri) — Vay anasını!.. 

MEHMET DÖNEN (Devamla) — 
"Vay anasını" değil. 

Bir ülkede asgarî ücretin 84 bin lira, 
bir ülkede ortalama ücretin 130 ila 150 bin 
lira arasında olduğu bir dönemde, o işçi
ler hangi özgürlüklerini kullanabilirler? 
Özellikle, özgürlükleri ceplerindeki paray
la sınırlı olan bir sistem içerisinde, acaba 
seyahat özgürlüğünden mi, çocuklarını 
okutma özgürlüğünden mi, hatta tedavi 
olma özgürlüğünden mi yararlanabilir? 
Bu insanlar bu kadar parayla hangi temel 
özgürlükleri kullanabilir? 

AHMET ŞAMİL KAZOKOĞLU 
(Bolu) — Seni dinleme özgürlüğünü... 

MEHMET DÖNEN (Devamla) — 
Değerli milletvekilleri, 1980 sonrası ikti
darlar, işçilerin ve diğer toplum katman
larının örgütlenmesini kısıtlamakla, orta
dan kaldırmakla yetinmedi. 1983 sonrasın
da da, Özal iktidarı döneminde, işçilerin 
örgütlenmemesi için, özellikle Sözleşmeli 
Personel Yasası çıkarılmıştır. Müteahhit 
eliyle, aracı eliyle aynen Ortaçağda oldu
ğu gibi, ' 'Benim kölem iyi çalışır ve fiyatı 
ucuzdur" mantığıyla hem de devlet dai
relerine işçi alınmakta, işçi satılmaktadır. 
bu, hangi yasal çerçeve içinde yapılmak
tadır? Bunu öğrenmek istiyoruz. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 
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NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kay
seri) — Ne alakası var? 

ALİ RIZA YILMAZ (İçel) — İşçi 
bu kadar korumasız mı ki, alınıp sa
tılacak? 

MEHMET DÖNEN (Devamla) — 
Anlatayım değerli arkadaşlarım. İskende
run Demir-Çelik işletmelerinde, saat üc
reti 800 liradan aracılardan satın aldıkla
rı işçiler, 200 lira, 250 lira gibi saat ücreti 
ile çalıştırılmaktadır. (ANAP sıralanndan, 
"Kim yapıyor bunu?" sesleri) Hükümet 
yapıyor bunu, ANAP iktidarı yapıyor. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

ALİ RIZA YILMAZ (İçel) — Yalan 
söylüyorsun, yalan! 

MEHMET DÖNEN (Devamla) — 
Yalan söylüyorsam, gelip burada ispat 
edersiniz. (ANAP sıralarından gürültüler) 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Sayın 
Başkan, yavaş konuşsun, rahatsız 
oluyoruz. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 

MEHMET DÖNEN (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, işte, ANAP Hatay 
milletvekiliniz burada; gitsin, incelesin o 
işçilerin durumunu. 

Bunun iki nedeni var : Birisi, Demir-
Çelikte çalışan işçilere, işsizliği bir öcü ola
rak gösterip, "İşte görüyor musunuz, siz
den çok daha düşük ücrete, sizden daha 
fazla çalışacak insanlar var piyasada; eğer, 
toplusözleşmede fazla ücret isterseniz, 
bunlar var devrede" diye, orada çalışan 
kadrolu işçiler üzerinde baskı aracı olarak 
kullanılmasıdır. 

Değerli arkadaşlarım, diğer yandan, 
bizim bölgemizde yirminin üzerinde, -özel 
sektörün elinde- haddehane dediğimiz de
mir fabrikaları vardır. Hiçbirinin, işletme 
ruhsatı yoktur; hatta, demir çeliğin bile iş-
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letme ruhsatı yoktur. İşyerlerine gelen iş 
müfettişleri, işyerlerinde gördükleri aksak
lıkları tek tek çıkarmakta, ve bakanlığa bil
dirmektedir; ama, bir diğer gelişlerinde, 
o işyerlerindeki aksaklıklar ortadan kalk
madığı için, işletme ruhsatlarını verme
mektedirler. Acaba, bugüne kadar bu iş
yerlerinin işletme ruhsatları neden veril
memekte, o işçiler, o kötü koşullarda ça
lışmaya terk edilmektedir? Sayın Bakan
dan, bu hususu da öğrenmek istiyorum. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — 
İşçi ne diyor buna, işçi? 

MEHMET DÖNEN (Devamla) — 
İşçinin dediği, Hatay'da aldığınız referan
dum sonucuyla bellidir. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) -
Bu kaçıncı seçim? 

MEHMET DÖNEN (Devamla) — 
Ne dediği belli. 

BAŞKAN — Sayın Dönen, gündem 
dışına çıkmayın lütfen. 

MEHMET DÖNEN (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, yine, İskenderun 
Demir-Çelik Fabrikasında, yapılan bir 
haksızlığı önlemek için,'506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Yasasına bir ek madde ilavesi
ni istedik. Bugün, işyerlerinin tehlike ve 
hastalık yapma özelliklerine göre, sayın 
bakanlık bildirgeler belgeler dağıtmış; bu 
belgelere göre, demir-çelik, beşinci dere
cede tehlikeli işyerleri konumuna giriyor. 
İkinci ve üçüncü derecede tehlikeli konu
mundaki işyerlerine, yılda üç ay itibarî 
hizmet zammı verilmekte, demir-çeliğe ve
rilmemektedir. Bunun düzeltilmesi için bir 
yasa teklifi getirdik ve Sayın Bakan, "Biz 
tekrar düzenleyeceğiz, daha kapsamlı ha
le getireceğiz" gibi birtakım gerekçelerle... 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) 
— Konu Anayasa Mahkemesinde 
kardeşim. 

MEHMET DÖNEN (Devamla) — 

Onu da verdik merak etmeyin. 

...İpe sapa gelmez gerekçelerle, bu 
teklifin de kabul edilmemesini sağladılar. 

Değerli milletvekilleri Sosyal Sigorta
lar Kurumu hastanelerinin çalışmasına 
gelince: Sayın Bakan, "Elimizde yeterin
ce personel yok, yeterince dispanser, ye
terince poliklinik yapacak yerler yok'' di
yor. Bakın size bir örnek vereyim. İsken
derun'da 34 tane doktor var; ama bunun 
yanında 14 tane poliklinik yapacak yer var. 
20 tane doktor boşta; ama hemen 15 kilo
metre daha berisinde Demir-Çelik Fabri-
kasmdaki dispanserde 3 tane doktor var; 
ama 20 tane poliklinik yapacak yer var. 
Her doktorun 100 kişiyi muayene ettiği bir 
yerde, 20 kilometre ileride 20 tane doktor 
boş duruyor. Bunlar Hükümetin, kendi 
içerisinde organize edebileceği olaylardır. 
Herhalde, Hükümet yeterince ilgilenemer 
diğinden... 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Adana) — 
Biraz da bütçeye gel. 

MEHMET DÖNEN (Devamla) — 
Tamam, geliyoruz. 

BAŞKAN — Toparlamaya çalışın Sa
yın Dönen. 

MEHMET DÖNEN (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, biraz önce arkada
şımın birisi, kıdem tazminatlarının çok 
yüksek boyutlarda olduğunu söyledi. Ben 
1982 yılında İskenderun Demir-Çelik Fab
rikalarından ayrıldım ve askere gittim. Kı
dem tazminatı olarak 865 bin lira aldım, 
750 bin lirasına sıfır km. Renault marka 
araba aldım. 

Şimdi düşünüyorum. 10 yıllık kıdem 
tazminatı 4 milyon lira tutar. Bir Renault 
araba almak için 3 tane 10 yıllık kıdem 
tazminatı lazım; yani, 30 yıl lazım. Gayet 
açık. 

Değerli milletvekilleri, yine meslek 
hastalıkları konusuna değinmeden geçe
meyeceğim. 



T.B.M.M. B : 48 20 . 12 . 1988 O : 2 

BAŞKAN — Sayın Dönen, meslek 
hastalıklarıyla bitirin, lütfen... 

MEHMET DÖNEN (Devamla) — 
Meslek hastalıklarının erken teşhisi ve ön
lenmesi için dünyanın birçok ülkesinde 
meslek hastalıkları hastanesi mevcuttur. 
Bunlar, işçinin hastalığının erken teşhisi
ni, dolayısıyla da erken korumaya alınma
sını sağlar. Aynı zamanda en önemlisi, iş
çinin maluliyet nedenini tespit eder ve iş
çinin maluliyetten dolayı uğradığı zarar
ları kısa bir sürede önler. 

Ülkemizde, daha önce, birçok mes
lek hastalıkları ihtisas hastaneleri açılmış
tır. Bunlardan İstanbul'da bulunan ve 
milyarlarca liraya mal olan, bir hastane, 
kuruluş amacı dışına çıkarılarak, genel 
Sosyal Sigortalar Hastanesi haline dönüş
türülmüştür. Tekrar bu meslek hastalıkları 
hastanelerinin kurulmasını arzu ediyorum 
ve genel hastaneler içinde meslek hasta
lıkları birimlerinin olmasına da karşıyım. 

BAŞKAN — Tamamlayın Sayın Dö
nen, lütfen... 

MEHMET DÖNEN (Devamla) — 
işçilerin meslek hastalıklarını erken teşhis 
etmek, onları korumak ve meslek hasta
lıklarının meydana getirdiği zararları kar
şılamak devletin en önde gelen ödevlerin
den biridir. 

Sanayileşme sürecinde olan bir ülke, 
işçi sağlığı ve meslek hastalıkları konusun
da gerekli örgütlenmeyi yapmaz ve önlem
leri almazsa, sanayileşme süreci tamam
landıktan sonra ortaya çıkan sorunların 
bedelini önce işçiler, sonra işveren ve en 
sonunda da tüm ülke olarak ödemek zo
runda kalır. 

Bütçenin tüm ulusumuza hayırlı ol
ması dileğiyle saygılar sunarım. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Dönen. 

Görüşmeler bitmiştir. Sorular vardır, 
önce soru sahipleri burada mı onu tespit 
etmek istiyorum. 

Sayın Önder Kırlı burada mı?.. Yok. 
Sayın Atilla Imamoğlu?.. Burada. 
Sayın Öner Miski ve Sayın Kâmil 

Ateşoğulları şifahî olarak soru soracak
lardır. 

Yazılı sorulardan, yalnız Sayın Atil
la Imamoğlu'nun sorularını okuyacağız 
efendim. 

Sayın Başkanlığa 

Aşağıdaki sorularımın Sayfh Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından ce
vaplandırılmasına yardımlarınızı saygıla
rımla arz ederim. 

Atilla Imamoğlu 
Kahramanmaraş 

1. Türkiye'de işsizi en çok olan ili
miz hangisidir? Kahramanmaraş ka
çıncıdır? 

2. 12 Şubat 1988 tarihinde kurtuluş 
bayramımızda, teşrifinizde, ifade ettiğimiz 
işsizliğimizin azaltılması konusunda aldı
ğınız tedbirler nedir? Varsa, öğrenebilir 
miyiz? 

3. • Nüfus ve sigortalı işçi sayısı yö
nünden Kahramanmaraş hangi sıradadır? 

Sigorta hastanesi olmayan kaç il ara
sındadır? 

Yıllar önce hastane yapılmak üzere 
alınan arsa ne zaman alınmıştır, nasıl de- . 
ğerlendirilecektir? 

4. İşçi ücretlerinin azlığı yönünden 
dünya ülkeleri arasında kaçıncı sıradayız? 

Ücretin erozyonu bakımından duru
mumuz nedir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Öner 
Miski. 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Sayın 
Başkan, aracılığınızla Sayın Bakana aşa
ğıdaki soruları yöneltmek istiyorum. 

4IÜ 
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1. Süper emeklilik diye bilinen ya
sanın bazı maddeleri Anayasa Mahkeme
since iptal edildiğinden, kamuoyunda bü
yük bir tepki yaratmıştır. Özal Hüküme
tinin, çıkardığı bu kanuna sahip olması ge
rekirdi. Sayın Bakan, böyle düşünüyor 
mu? Bunu ne zaman, nasıl bir biçimde çö
zümleyecek? 

2. Süper emeklilik için halen en üst 
göstergeden prim ödemekte olan işçilerin 
durumu, son günlerde çıkan bazı söylen
tilerden sonra sıkıntı yaratmıştır. Bu gös
tergenin düşürüleceği söylenmektedir. Bu 
konuda, Sayın Bakanın düşünceleri nedir? 
Bu kazanılmış hakların geri alınmasını do
ğurmaz mı? 

3. Antakya Merkez İlçede çok sa
yıda sosyal sigortalı bulunduğu halde, şu 
anda orada bir Sosyal Sigortalar Kurumu 
hastanesi bulunmamaktadır. Çevresindeki 
ilçeler de nazara alınarak Antakya'da bir 
hastane yapmayı düşünmüyorlar mı? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ateş-
oğulları. 

KÂMİL ATEŞOĞULLARI (Anka
ra) — 1. Sosyal Sigortalar Kurumunun 
ne kadar prim alacağı var? Bu alacakla
rından ne kadarı kamu kesimine ait, ne 
kadarı özel kesime aittir? 

Kamu ve özel kesimdeki hangi kuru
luş ve firmalardan 100 milyonun üzerin
de alacakları vardır? 

Alacakların tahsili için bugüne kadar 
ne gibi önlemler alındı? 

Son beş yılda kimlerin borcu terkin 
edildi ve miktarı ne kadar? 

2. Yurt dışında bulunan Türk va
tandaşlarının, yurt dışında geçen hizmet 
sürelerinin sosyal güvenlikleri bakımından 
tüm ülkeler itibariyle değerlendirilmesi 

yönünde Bakanlıkça ne gibi yasal düzen
lemeler, hazırlıklar vardır? 

Son beş yılda iş kazası ve meslek has
talıklarının sayısal artışı ve bunun SSK'ya 
malt külfet olarak son beş yıldaki artış ora
nı ve miktarı nedir? 

Süper Emeklilik için SSK'ya ne ka
dar prim yatırıldı, ne kadar çekildi? Bu 
uzun vadeli sigorta olarak malullük, yaş
lılık ve ölüm sigortasının aktüer durumu 
nedir? 

506 ve 891 sayılı yasalara göre, emekli 
olanlar arasındaki farkın giderilmesi ko
nusunda ne gibi hazırlıklar var, ne gibi dü
zeltmeler var? 

SSK'nın gelirlerinden, 4792 sayılı Ya
sanın 20 nci maddesinin amir hükümle
rine göre, Konut Fonuna ne kadar ayrıl
ması gerekirken, ne kadar ayrıldı? 

SSK, ilaç fabrikası kurmayı düşünü
yor mu? 

Bağ - Kur, ne zaman hastane 
kuracak? 

Sorularım bu kadar. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun 
efendim. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMREN AYKUT (İstan
bul) —Şu anda sadece Sayın İmamoğlu'-
nun sorularına cevap vereceğim; çünkü, 
yazılı cevap vermeyi gerektirmiyor. Diğer 
arkadaşlarımızın sorularında birçok ra
kamlara ihtiyaç var. O bakımdan diğer so
rulara yazılı cevap vereceğim. 

Sayın İmamoğlu, "Kahramanmaraş 
İlinin, işsizlikte kaçıncı sırada olduğunu 
ve birinci derecede en fazla işsizlik hangi 
vilayettedir?" diye sordular. 

Kayıtlarımıza göre, işsizliğin en yük
sek olduğu il Ankara'dır ve Kahramanma-
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raş yedinci sırada bulunuyor. Kahraman
maraş'ta bu konuyla ilgili bazı işgücü pi
yasa araştırmaları yapıyoruz. Buna göre, 
meslek yetiştirme kursları düzenleyeceğiz. 

Bu arada GAP Projesine dahil iller
de yatırım yapacak kuruluşlar için de, iş
gücü yetiştirmek üzere bir proje hazırla
mış durumdayız. Buralara hem yatırım
ların gelmesi için, hem de yatırımlar ge
lirken, o yatırım tamamlanmadan önce iş
gücünün hazırlanması için bir proje ha
zırlamış durumdayız. 

ikinci sorusu, Kahramanmaraş'ta 
Sosyal Sigortalar hastanesi... Kahraman
maraş'ta mevcut dispanserin veya küçük 
hastanenin yanındaki büyük binayı satın 
almış durumdayız. Şu anda tapu işlemle
ri yapılıyor. Ocak, şubat ayı içinde bütün 

hizmet bu binaya taşınacağı için, mevcut 
dispanseri mümkün olduğu kadar çok ya
taklı bir hastane haline getirebileceğiz. Bu 
çalışmanın da iki ay içinde tamamlanabi
leceğini burada ifade edebilirim. (ANAP 
ve DYP sıralarından alkışlar) 

Diğer somlara cevaplarımı yazılı ola
rak arkadaşlarımıza ayrıntılı bir şekilde 
ileteceğiz efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığı ile ilgili bütçe ve kesinhesap görüşme
leri tamamlanmıştır. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüu/ieri okutuyorum : 

A — C E T V E L İ 
Program 

kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 4 856 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Çalışma ve sosyal Güvenlik Hizmetleri 15 277 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

112 Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Mer
kezi Müdürlüğü Hizmetleri 213 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

113 İstihdam Hizmetleri 10 100 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 1 580 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

T O P L A M 32 026 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin bölümleri Kabul edilmiştir. 

2. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1987 Malî Yılı Kesinlıcsabı 

BAŞKAN — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı H)87 malî yılı kesinhesabınııv 
bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölümleri okutuvorum : 
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A — CETVELİ 

Genel 
ödenek toplamı 

Prog. Açıklama Lira 

*~ mıştır. 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 1 197 986 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Çalışma Hayatının Düzenlenmesi ve Sosyal Güvenlik 
Kuruluşları üe İlgili Hizmetler 10.467 600 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

I 900 Transferler 911 428 000 
£ BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-

TOPLAM 12 577 014 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. . 

Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi Müdürlü 

111 Eğitim, Araştırma, ^kym ve Danışmanlık Hizmederi-
nin Yürütülmesi 106 562 200 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

GENEL TOPLAM 12 683 576 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığı kesinhesabının bölümleri kabul edil
miştir. 

Çalışrıa ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığı 1989 yuı bütçesi ile 1987 yılı kesinhe-
sabı kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Hayırlı olmasını temenni ederim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Bugünkü program tamamlanmıştır. 
Programa göre, Dışişleri Bakanlığı, 

Maliye ve Gümrük Bakanlığının bütçele
riyle, kesinhesaplarını görüşmek için 21 
Aralık 1988 Çarşamba günü saat 10.00'da 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20.57 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CE
VAPLARI 

1. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'-
m, Olağanüstü Hal Bölge Udiliği kapsamına gi
ren illerdeki bazı okul ve sağhk ocaklarmm güvenlik 
amacıyla kullanıldığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ni
hat Kitapçı'mn yazılı cevabı (7/330) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Anayasa ve İçtüzük gereği, aşağıda 
belirtilen soruların Sayın Başbakan tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

1. Diyarbakır İlinin, Ergani İlçesi
ne bağlı İncehıdır, Akçakale ve Gözlü köy
lerinde bulunan sağlık ocakları şu anda ne 
amaçla kullanılmaktadır? Sağlık ocağı ola
rak bu köylere hizmet vermesi düşünülü
yorsa, bu ocaklara ne zaman sağlık per
soneli atanacaktır? 

2. Diyarbakır İline bağlı Ergani İl
çesi Çayırdere köyünün nüfusu yaklaşık 
2 000 civarındadır. Köy hizmetleri prog
ramında bu köye ne zaman içme suyu şe
bekesi yapılacaktır? Bu köyde sağlık oca
ğı yapılması içih herhangi bir planlama 
var mıdır? Yoksa, ne zaman uygulama 
programına alınacaktır? 

3. Mardin İline bağlı Nusaybin İl
çesi Çalı, Pınarbaşı, Dallıağaç köylerinde
ki ilkokul binalarında eğitim yapılıp ya
pılmadığını açıklar mısınız? Yine, aynı il
çenin Tepeören, Dibek, Uçköy, Uçyol köy
lerindeki sağlık ocaklarının karakol olarak 
kullanıldığı doğru mudur? Eğer doğru ise, 
eğitim ve sağlık hizmetlerinin aksaması
na yol açan bu uygulamaya ne zaman son 
verilecektir? 

4. Olağanüstü Hal Bölge Valiliği 
kapsamında kaç tane okul ve sağlık oca
ğının güvenlik amacı ile. kullanıldığını 
açıklayabilir misiniz? 

T.C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 

Sayı : HM 9239/1818 
19.12.1988 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: a) 15.11.1988 gün ve T.B.M.M. 
7/380-1753-8389 sayılı yazı, 

b) 18.11.1988 gün ve Başbakanlık 
Kan. Kar. Gn. Md. 106-561-5231 sayılı 
yazı. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Fuat 
Atalay tarafından Sayın Başbakanımızca 
cevaplandırılması istenilen, yazılı soru 
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önergesini, Sayın Başbakanımız kendile
ri adına Bakanlığımca cevaplandırılması
nı İ8tediğx*?.£n, Tarım Orman ve Köyiş-
leri ile Müiî Eğitim Gençlik ve Spor ba
kanlıklarından alman cevaplar ve Bakan
lığımı ilgilendiren hususların cevapları ha
zırlanarak ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nihat Kitapçı 
Sağlık^ ve Sosyal Yardım 

Bakanı 
Diyarbakır İli Ergani İlçesine bağlı 

İncehıdır ve Akçakale köylerinde sağlık 
ocağı değil, bir ebe kadrosu bulunan sağ-
lıkevi bulunmaktadır. Ocak hizmederi yö
nünden her iki sağlıkevi, Şelman sağlık 
ocağına bağlıdır. 

Halen söz konusu sağlıkevlerinde bi
rer ebe bulunmaktadır. İncehıdır sağlık
evi binası daha evvel Olağanüstü Hal Böl
ge Valiliğinin asayiş ekipleri tarafından 
kullanılmakta iken 15.8.1988 tarihinden 
itibaren tahliyesi yapılmış ve ebesi Ayşe İl
han görevine başlamıştır. 

Bu ilçeye bağlı Gözlü Köyünde ise 
sağlık ocağı veya sağlıkevi adı altında bir 
ünitemiz bulunmamaktadır. 

Söz konusu köye, ebe hizmetleri Kü
bik sağlıkevinden, hekim hizmetleri de Be
reketli sağlık ocağından verilmektedir. 
Amacımız her insanın yaşadığı yere bir 
sağlıkevi planlamaktır. Bu nedenle ülke 
genelinde bu konudaki çalışmalar devam 
etmektedir. 

2. Diyarbakır - Ergani - Çayırdere 
köyünün içme suyu Viyali ve Seyhan pı
narlarından karşılanacak şekilde projelen
dirilmiştir. Fakat Diyarbakır D.S.İ. Bölge 
Müdürlüğünce Viyali ve Sincan pınarla

rının, 1988 yılı istikşaf programında ve 
1989 proje programında bulunan Kale Ba
rajı göl alanı içerisinde kalacağının bildi
rilmesi üzerine, söz konusu menbaların 
Çayırdere köyüne isale edilmesinden vaz
geçilmiş olup, mezkûr köy için 1989 yılın
da Hidrojeolojik etüt yapılacak, etüt ne
ticesine göre de ikmal edilmesi sağlana
caktır. 

Ergani İlçesi Kesentaş sağlık ocağı
na bağlı Çayırdere köyü nüfusu 2 000 de
ğil 869'dur. Bu köyde müstakil bir sağlık
evi planı mevcuttur. Sağlıkevi binası ya
pımı hususu 1987 yılı yatırım programı
na alınmıştır. Nüfus durumu nedeniyle bu 
köye sağlık ocağı yapımı şimdilik mümkün 
değildir. 

3. Mardin İli Nusaybin İlçesine 
bağlı Çalı, Pınarbaşı ve Dallıağaç köyle
rinde bulunan ilkokullar 25.11.1988 tarihi 
itibariyle öğretmensizlik sebebi ile kapalı 
olup bu okulların kısa sürede öğretime 
açılması için gerekli çalışmalar yapıl
maktadır. 

Aynı ilin Nusaybin İlçesine bağlı Te-
peören, Dibek, Üçyol köylerinde ise sağ
lık ocağı veya sağlıkevi olarak herhangi bir 
ünite bulunmamaktadır. Üçköyde ise bi
nalı bir sağlıkevimiz mevcuttur. 

Söz konusu köylere Girmeli sağlık 
ocağından hizmet verilmektedir. Üçköy 
sağlıkevinin başka amaçla kullanılması ise 
söz konusu değildir. 

4. Olağanüstü durumlarda huzur 
ve güveni sağlamak amacıyla bu konuda 
sorumlu ve yetkili makamların talepleri 
veya ilgili bölge Valiliğince lüzum görül
mesi halinde Bakanlığımıza ait üniteler 
geçici süre için (hizmet aksatılmamak kay
dı ile) güvenlik amacıyla kullanılmaktadır. 
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EK-1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

48 İNCİ BİRLEŞİM 

20 . 12 . 1988 Sak 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

x 1. — 1989 Malî Yılı Bütçe Kanu
nu Tasansı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/496) (S. Sayısı : 111) Dağıtma 
tarihi : 5.12.1988) 

x 2. — 1987 Malî Yılı Genel Büt
çeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplan-
na Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Diskin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile 1987 Malî Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/476, 3/666, 3/582) (S. Sayı
sı : 134) (Dağıtma tarihi : 5.12.1988) 

x 3. — Katma Bütçeli İdareler 1989 
Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/497) (S. 
Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 5.12.1988) 

x 4. — 1987 Malî Yılı Katma Büt
çeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Ge

nel Uygunluk Bildirimim Sunulduğuna 
İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1987 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu (1/475, 3/667) (S. 
Sayısı 136) (Dağıtma tarihi 
5.12.1988) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE 
TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

(x) Aftk oylamaya tabi işleri gösterir. 




