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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da toplanarak iki oturum yaptı. 
Tunceli Milletvekili Kamer Genç, geçen tutanak hakkında bir konuşma yaptı. 

1990 Matî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 
1988 Matî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanun Tasarılarının 
(1/618, 1/619; 1/598, 3/993; 1/599, 3/994) (S. Sayıları: 281,282,287, 288) görüşmelerine de
vam olunarak: 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 
Danıştay Başkanlığı, 
1990 Malî Yılı Bütçeleri ile 1988 Malî Yılı Kesinhesaplan ve, 
Çevre Müsteşarlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi ile, 
Çevre Genel Müdürlüğünün 1988 Malî Yılı Kesinhesabı; 
Kabul edildi. 

17 Aralık 1989 Pazar günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşime saat 21.30'dâ son verildi. 

Kâtip Üye 
Balıkesir 

Ali Sami Akkaş 

Başkan 
Başkanvekili 

Yümaz Hocaoğlu 

Kâtip Üye 
Edirne 

ismail Üğdül 

Kâtip Üye 
Konya 

Kadir Demir 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertugrul Ünlü (Bursa), Mümin Kahraman (Çanakkale) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 49 uncu Birleşimini açıyorum. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

1. — 1990 Malî Ydı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasardan 
üe 1988 Malî Ydı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesmhesap Kanunu Tasardan (1/618, 
1/619; 1/598, 3/993; 1/599, 3/994) (S. Sayılan : 281, 282, 287, 288) (1) 

A) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
1. — İçişleri Bakanlığı 1990 Malî Ydı Bütçesi 
2. — İçişleri Bakanlığı 1988 Malî Ydı Kesinhesabı 

a) Emniyet Genel Müdürlüğü 

1. — Emniyet Genel Müdürlüğü 1990 Malî Ydı Bütçesi 
2. — Emniyet Genel Müdürlüğü 1988 Malî Ydı Kesinhesabı 

b) Jandarma Genel Komutanlığı 

1. —Jandarma Genel Komutanlığı 1990 Malî Ydı Bütçesi 
2. — Jandarma Genel Komutanlığı 1988 Malî Ydı Kesinhesabı 

t) Sahd Güvenlik Komutanlığı 

1. — Sahd Güvenlik Komutanlığı 1990 Malî Ydı Bütçesi 
2. — Sahd Güvenlik Komutanlığı 1988 Malî Ydı Kesinhesabı 

BAŞKAN — 1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanun Tasarılarıyla, 1988 Malî Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarıları üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Program gereğince, içişleri Bakanlığı bütçesi ve kesinhesabının görüşmelerine başlıyoruz. 
Hükümet ve komisyon yerlerini almışlardır. 
İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adına söz alan arkadaşların isimle

rini okuyorum : 

Anavatan Partisi Grubu adına Yozgat Milletvekili Sayın Seyit Ahmet Dalkıran, Kütahya 
Milletvekili Sayın Mehmet Rauf Ertekin; Doğru Yol Partisi Grubu adına Erzurum Milletvekili 
Sayın İsmail Köse; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Ankara Milletvekili Sayın İbra
him Tez, Kocaeli Milletvekili Sayın Ali Rıza Sirmen; şahısları adına, lehte Rize Milletvekili Sa
yın Mustafa Nazikoğlu; aleyhinde, Hakkâri Milletvekili Sayın Cumhur Keskin, Mardin Millet
vekili Sayın Mehmet Adnan Ekmen. 

(1) 281, 282, 287, 288 S. Saydı basma yazılar 12.12.1989 tarihli 44 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 

— 436 — 



T.B.M.M. B : 49 17 . 12 . 1989 O : 1 

Söz sırası itibariyle, önce Yozgat Milletvekili Sayın Seyit Ahmet Dalkıran'a söz veriyorum, 
buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Grup adına konuşmalarda, iki kişinin söz alması halinde, söz sıralarını ve sürelerini kendi 
takdirlerine bırakıyorum. O itibarla, zamanı geldiğinde, ikaz etmeden vazifemizi yerine getire
ceğiz. Bu dutumu hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlarımız, süreyi kendi aralarında nasıl pay-
laştılarsa, o şekilde konuşmalarını yapsınlar. 

ANAP GRUBU ADINA SEYİT AHMET DALKIRAN (Yozgat) — Saygıdeğer milletve
killeri, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 1990 malî yılı bütçesi üzerinde Anavatan Par
tisi Grubu adına konuşmama başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz ki, memleketimizin idarî yapısında İçişleri Bakanlığı
nın ve ona bağlı kuruluşların çok önemli görevleri vardır. Bu görevlerin önemi, toplumun ve 
insan hayatının; bu insanların yaşadığı yurdun iç güvenliği, aynı zamanda sınır güvenliklerinin 
korunması bu bakanlığa tevdi edilmiştir. Bu itibarla, bir ülke ekonomik yönden ne kadar güç
lü olursa olsun, idarî ve ekonomiyi yönlendiren insanların muhafazası, o ülkenin içinde yaşa
yan fertlerin, vatandaşların, hatta yurt dışından ülkemize gelen turistlerin, işadamlarınıh can 
güvenliği o derece önemlidir. Bu önem yerine getirilirken herhangi bir yanlış yöne gidilir veya 
görevlerde aksaklık meydana gelirse, ülkenin güvenliği içte kaynamaya başlar. Dolayısıyla, iç 
güvenliği sağlanamamış bir ülkenin dış güvenliğinden de söz etmek mümkün değildir. Ne eko
nomik yönden büyüyebilirsiniz, ne insanınız huzur içinde yaşayabilir. 

Demek ki, insanı, gerek çalışacağı işte ve gerekse aile hayatında, ülkesinde refah içinde 
yaşatabilmek için en önemli görevlerden biri iç güvenliğin, sınır güvenliğinin sağlanmasıdır. 
Sanıyorum ki, bu konularda iktidarımız ve muhalefetimiz aynı kalple, aynı inançla, birlik ye 
beraberlik içindeyiz, böyle olmak da mecburiyetindeyiz. Zira, ülkenin içinde bir kargaşa mey
dana geldiğinde, bir muhitte muhalefet, diğer muhitte iktidar yaşıyor diye bir şey söz konusu 
değil. Gelen her türlü musibet, tedirginlik, hem iktidara, hem muhalefete, hem de ülkenin içinde 
yaşayan bütün insanlarımıza isabet etmektedir. Bu itibarla, muhalefet ve iktidar olarak, ülke
mizin güvenliği konusunda son derece hassas ve duyarlı hareket etmek mecburiyetindeyiz. Ne
den? Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Milletin hakkını koruyacak, milletin vekilleridir. 
Her seçim bölgesi, kendisini en İyi şekilde temsil edebilecek, en yetenekli ve kabiliyetli arka
daşları seçerek, Türkiye Büyük Millet Meclisine göndermiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
Türkiye'nin idarî yapısını ve idare şeklini, yasama, yargı, yürütme olarak tek elden yürütme 
gücüne sahip olan tek kuruluştur. Buraya seçilip gönderildiğimize göre, ülkemizde yaşayan in
sanların refah ve huzur içinde yaşamaları için elimizden gelen her türlü gayreti -iktidarıyla, 
muhalefetiyle- göstermek mecburiyetindeyiz. Bunun aksini düşünmek zaten mümkün de de
ğildir. Vakıa, bazı çatlak sesler çıkabilir; ülke içinden ve dışından bazı tahrikler gelebilir; ama 
bu tahrikleri, her basiretli milletvekili, her Türk insanı, göğsünün içinde sindirmek ve onu yok 
etmek mecburiyetindedir. 

Hatırlar mısınız, sayın milletvekilleri -günümüzde cereyan eden olaylardan biraz sonra 
bahsedeceğim- bu güzel cennet vatanımızda bir zamanlar kapıdan kapıya, komşudan komşu
ya giderken 10 defa besmele çekiyorduk; okula giden yavrumuzun geri döneceği saati sabırsız
lıkla bekliyorduk; işe giden arkadaşlarımızı, eşimizi, dostumuzu endişe içinde bekliyorduk; te
lefon çaldığı zaman, acaba sıkıntılı bir durum mu oldu, bir şey mi var, diye düşünüyorduk?.. 
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Yakınımızda, yöremizde bir komşumuzun evinin yandığını görüyorduk; okulların önünde nankör 
bombayla çocukların kollarının koptuğunu görüyorduk; öğretmenlerin derslere giremedikleri
ni, yavrularımızın okullara sokulmadıklarını görüyorduk. Günlük haberleri televizyondan iz
lediğimizde, bir ailenin yüreğinin parçalanmasına, yavrusunun kaçırılmasına, yaralanmasına 
veya öldürülmesine neden olan ve içimizi sızlatan olayları duymadığımız olmuyordu. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Şimdi de var. 
SEYİT AHMET DALKIRAN (Devamla) — Oraya da geleceğiz müsaade ederseniz. 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — İstanbul'da... 
SEYİT AHMET DALKIRAN (Devamla) — Kıyaslamak mümkün değil sayın milletveki

lim. Lütfen bana sataşmayın, sataşırsanız güç durumda kalırsınız. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Bu tehdidi yemeyiz. 
BAŞKAN — Sayın Dalkıran... Sayın Dalkıran... 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, bu tehdidi yemeyiz. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
SEYİT AHMET DALKIRAN (Devamla) — Bu, tehdit değil efendim. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Bu kafayla bütçe görüşülmez. 
SEYİT AHMET DALKIRAN (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Güneş; o zaman sizin 

anladığınız lisanla konuşalım; müsaade eder misiniz?.. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Peki konuşalım, buyurun. 
SEYİT AHMET DALKIRAN (Devamla) — Evet. 
BAŞKAN — Sayın Dalkıran... Sayın Dalkıran... 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Ayıptır, ayıp! 
BAŞKAN — Sayın Güneş, rica ediyorum efendim... 
SEYİT AHMET DALKIRAN (Devamla) — Sayın milletvekilleri, 1980 öncesine geçmek 

istemedim.., 
BAŞKAN — Sayın Dalkıran, önce konuyu bir mihrakına oturtalım, ondan sonra konuşalım. 
SEYİT AHMET DALKIRAN (Devamla) — Buyurun efendim. 
BAŞKAN — Tahrik edici konuşmalardan çekinelim, aşağıdan söz atmalara cevap verme

yelim; arkadaşlarımızın da aşağıdan hatibe müdahale etmemesini rica ederim. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Ayıptırl 
BAŞKAN — Aksi takdirde müzakereleri salim yürütemeyiz. 
Lütfen Sayın Güneş... 
Devam edin Sayın Dalkıran. 
SEYİT AHMET DALKIRAN (Devamla) — Sayın Başkanım, zamanın İçişleri Bakanı olan, 

son derece saygı duyduğum, kendisinin önünden geçmek, istemediğim -kesinlikle sataşmak is
temiyorum; çünkü kürsüde konuşan benim, sataşan ben olamam- son derece saygı duyduğum, 
hatta çalışmalarını beğendiğim bir arkadaşımızın, ülkemizde olan olayları, beraber yaşadığı
mız meseleleri buradan dile getirdiğimiz zaman niçin feveran ettiğini anlamadım; anlamam da 
mümkün değil. 
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BAŞKAN — Feveran eden yok efendim, siz devam edin, feveran eden yok; kimse bir şey 
söylemedi. 

SEYİT AHMET DALKIRAN (Devamla) — Neden?.. Bu ülke biçimdi. O zaman hükü
metler uçuyordu. Mamâk'a girmek mümkün değildi, Tuzluçayır'a girmek mümkün değildi. 
Ben o günleri yaşadım. Benim resmî arabamın şoförü, beni Mamak'ın merkezine kadar getiri
yordu. Lütfen tmar ve tskân Bakanlığına sorunuz... Mamak'ın merkezinden evime kadar ge
tirmesi mümkün değildi, arabadan inip yürüyordum. 10-12 yaşındaki çocukların bellerinde si
lah, "Sağcı mısın, solcu musun?" diye soruyorlardı. Biz bunun içinde değiliz; biz ne sağcı, 
ne solcu meselesinin üstüne gidiyoruz. Biz Türkiye'yi kurtarmak istiyoruz, Türkiye'nin mese
lesinin üstüne gelmek istiyoruz. Temsil ettiğimiz insanların huzur ve refah içinde yaşamasını, 
tedirgin olmadan evlerine dönmesini, burunları kanamadan annelerinin babalarının ellerini öp
mesini istiyoruz. 

ETEM CANKURTARAN (içel) — Sanki Yozgat'a giriliyordu? 
SEYÎT AHMET DALKIRAN (Devamla) — Yozgat'a hiç girilmiyordu; doğrudur. Yoz

gat'ın 66 plakası ile Ankara'ya gelmek mümkün değildi... Biz yapmadık bunları. (SHP ve DYP 
sıralarından gürültüler) Yapana lanet olsun. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
SEYÎT AHMET DALKIRAN (Devamla) — Evet. 
Saygıdeğer milletvekilleri, değerli arkadaşlarım, ülkemiz o hale gelmişti ki... Hatırlarsınız... 
KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Sayın Ba$kan... Sayın Başkan, niçin?.. 
BAŞKAN — Başkan sabırla dinliyor efendim, siz de dinleyin efendim. 
SEYİT AHMET DALKIRAN (Devamla) — Bugünkü... 
KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Sayın Başkan, şimdi bu arkadaşımız 1980 öncesini 

tartışmaya devam ederse, istediği gibi, istediği kadar, istediği zaman tartışmaya hazırız; ama 
o zaman... 

BAŞKAN — Onu kendisi bilir efendim, ben bilemem ki, siz de bilemezsiniz efendim. 
KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) —• Hayır, o bilmez efendim, ben o devrin... 
BAŞKAN — Siz de bilmezsiniz, ben de bilemem efendim. 
KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Ben o devrin... 

BAŞKAN — Siz dinlemek mecburiyetindesiniz, o da nasıl konuşacağını kendisi tayin eder. 
Lütfen... 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Lütfen Sayın Koksal... 
KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Tayin edemez. 

BAŞKAN — Eder efendim... Lütfen efendim... 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Hayır efendim, ben o devrin sorumluluğunu taşımış 
bir insanım, konuşmaya devam ederse, bana da söz verirsiniz, ben de onun bilmediklerini an
latırım. 
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BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... Gerekirse size de söz veririz efendim; takdir eder 
veririz efendim. Lütfen hatibin sözünü kesmeyiniz efendim. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Niye kesmeyeyim, abuk sabuk konuşuyor. (ANAP 
sıralarından "Aaaa" sesleri) 

BAŞKAN — Onu size çok gördüm, çok gördüm Sayın Koksal. Lütfen efendim... 
KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Önün konuşmalarına niye müdahale etmiyorsunuz? 
BAŞKAN — Bir milletvekilinin konuşmasını bu şekilde tavsif edemezsiniz. 
Devam edin Sayın Dalkıran. 

SEYÎT AHMET DALKIRAN (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuş
mamın sonunu dinlemeden... 

BAŞKAN — Sayın Dalkıran, önce konuyu günümüze getirelim, rica ediyorum. 
SEYtT AHMET DALKIRAN (Devamla) — Evet. 
Şimdi, Sayın Başkanım, şuraya çok iyi dikkat etmemiz lazım : Bu konuşma, sadece 1980 

öncesi konuşma değil -arkadaşlarımın dikkatini çekmesi lazım- Osmanlı Devletinin çöküş dö
neminden bugüne kadar gelen olaylar var bunun içerisinde. Sadece 1980 öncesi değil, sadece 
bir arkadaşımızın bakan olduğu dönem değil. Bunların içerisinde, Ermenilerin, Türkiye'de va
tanımızda vatandaşımızı kestiği dönemler de var. Ben yurdun güvenliğinden bahsediyorum; 
bir tarih de vermiyorum. Birinin bakan olduğu zaman değil... ' 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — "Biri" değil. 
SEYtT AHMET DALKIRAN (Devamla) — Saygıdeğer milletvekilleri, bakınız, bir ülke

nin istikrar içinde olmadığı zaman, bugün Çekoslovakya'da vatandaşı kimsenin durdurması
nın mümkün olmadığını görüyorsunuz. Çekoslovak vatandaşının, hükümetini durmadan de
ğiştirdiğini, üst yönetimi, her gün taviz alarak değiştirdiğini görüyorsunuz. Rusya'daki olayla
rı, kaynamayı görüyorsunuz; Bulgaristan'daki olayları, kaynamayı görüyorsunuz... Bunların 
esas kaynağından bahsetmek istiyorum, nedeninden bahsetmek istiyorum. 

Ülkenin iç güvenliği yok olmuş; ülkedeki insanlar huzur içinde değil, sıkıntı içine girmiş... 
Ülkede düzen sağlanamamış; idarî yapıda bozukluklar meydana gelmiş; memur, amirini din
lemez, hiçe sayar hale gelmiş... Evdeki aile fertleri bile birbirine inanmaz hale gelmiş... Ülkeler 
batıyor... İşte, bizim içimizde de böyle art niyetli grup veya gruplar olabilir, insan veya insanlar 
olabilir; bu grup veya gruplar yurt dışından da beslenebilir ve yurdumuzun içine haince sokul
muş olabilirler. Bunlarla, sonuna kadar, iktidarı ve muhalefetiyle aynı geminin içinde, birlikte 
yaşadığımız için hiç ayırım yapmadan, el ele, kol kola beraber savaşalım demek istiyorum. Söy
lemek istediğim olay bu; sizden de bunu bekliyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, içişleri Bakanlığımız, iki büyük kuruluşumuz emniyet ve jandar
mamızla, ülkemizin içindeki ve sınır bölgelerindeki asayişi korumakla, kollamakla, gelen teh
ditleri önlemekle mükellef bir bakanlıktır dedik. Aynı zamanda, ülkemizin idarî yapısındaki 
mekanizmanın, mahallî ve yerel idarelerin işletilmesini, denetilmesini, iyi eğitilmesini ve aynı 
zamanda, vatandaşın ayağına hizmet götürülmesini üstlenen bir bakanlıktır. Bunun içindir ki, 
bu bakanlığa ve bakanlığın her kademesindeki yurt için seve seve canını verebilecek arkadaşa 
sonuna kadar sahip çıkmamız, onların dertlerine, dileklerine, temennilerine, isteklerine bir nebze 
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de olsa, mümkün mertebe çözüm bulmamız, yardımcı olmamız gerekmektedir. Zira, polisimi
ze bakıyorsunuz, biz akşam evimize döndüğümüzde televizyonumuzu seyrederken, o belinde 
silahı, mahallelerde veya karakollarda nöbet tutuyor. Neden?.. Evinde istirahat eden insanlara 
herhangi bir tehlike gelmesin, ben bunu koruyayım diye. 

Jandarmamıza bakıyorsunuz; en değerli gencimizi, anneleri kınalamış, askere göndermiş... 
Hudutta, nereden geleceği belli olmayan bir kör kurşunun hedefi halinde, eli yüreğinde; ama, 
vatan sevgisiyle, karın, soğuğun içerisinde, sınırlarımızda ülkemizi bekliyor; daha doğrusu, bi
zi bekliyor. 

Saygıdeğer milletvekilleri, o zaman bize bir fincan kahve ikram eden, bir bardak çay ik
ram eden insana on defa teşekkür ediyorsak; bizim uykumuzu, istirahatimizi, yavrumuzu, ço
tuğumuzu çocuğumuzu, yurdumuzu koruyan ve bu koruma esnasında canını seve seve verebi
lecek nitelikteki yapıyla donatılan insanlara, polisine, bekçisine ne derece yardımcı olmamız 
lazım, ne derece teşekkür etmemiz lazım, bunu takdirlerinize sunuyorum. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, konuşma sürenizin bitmesine on dakika zamanınız kaldı, hatır
latırım. 

SEYİT AHMET DALKIRAN (Devamla) — Hay hay efendim. 
AHMET KARAEVLt (Tekirdağ) — Sayın Başkan, konuşmanın insicamını bozmayalım; 

süreleri biz kendi aramızda ayarlayabiliriz. 

SEYİT AHMET DALKIRAN (Devamla) — Evet, aynı zamanda İçişleri Bakanlığı, teşki
lattaki mahallî idarelerin, yani valilikler, kaymakamlıkların da amirleri durumundadır. O böl
gelerin sosyoekonomik yönden gelişmelerini, aynı zamanda plan ve programlarını da üstlen
miş bir vaziyettedir. Hepiniz takdir edersiniz ki, Anavatan Hükümeti zamanında bu memle
ketteki insanlara hizmetin, yerinde, ayağına götürülmesi için âdeta bir seferberlik ilan edilmiştir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hele bir telefondan da bahset!.. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz efendim, lütfen. 

SEYİT AHMET DALKIRAN (Devamla) — Bu seferberliğin bir tanesi de, mülkî idare 
yapısındaki bazı değişikliklerdir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, bakınız, biz memleketteki insanları seviyoruz, seçmenlerimizi 
daha iyi bir şekilde hizmet alabilecekleri yapıya kavuşturmak için gayret ediyoruz, seçim mey
danlarında da bunları konuşuyoruz; "Biz gelirsek daha güzel hizmet edeceğiz, ayağınıza hiz
metleri getireceğiz" diyoruz, hepimiz birlikte... Tabiî ki, demek hakkımızdır; ama bakınız, Ana
vatan Partisi Hükümeti geldiği güne kadar, bazı bölgesel idarî değişiklikler yapılmadığı için, 
bir türlü vatandaşımızın ayağına hizmet götürülememiş. Mesele nerede? Yerleşim merkezlerin
de; ilçelerde ve vilayetlerde... Yozgat'tan bahsedeyim : Yozgat'ın 8 kazası var; benim kazam 
Çekerek de bunlardan bir tanesi. Tek kazada 105 tane köyümüz var. Bir köy Çorum hududun
da, bir köy Tokat hududunda, bir köy Amasya hududunda, bir köy de ta Sivas hududunda. 
Çok büyük yüzölçümü var bu ilçenin... Bakınız, 105 tane köy. 90 000 de nüfusu var. 1 tek 
kaymakamımız, 1 tek ilçe millî eğitim müdürümüz var. Acaba 105 tane köye, köylünün ayağı
na hizmet götürmek üzere, bir kaymakam, bir senenin içinde kaç defa gidecektir? Sayarsanız 
eğer, bir defa da gidemeyecek. 
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Peki, Tokat hududundaki bir köydeki vatandaş, bir nüfus kâğıdı almak için, savcılıktan 
bir iyi hal ilmühaberi almak için, kalkacak, 100 kilometre yol tepecek -araba yok, vasıta yok-
Çekerek merkezine gelecek... Yatacağı otel yok, başka bir şey yok; geriye dönmek mecburiye
tinde kalacak. Bu vatandaşımızı, istirahatını temin etmek üzere, gösterilecek gayretlerin, veri
lecek hizmetlerin hangisiyle memnun etmeniz mümkündür? Tabiî, haliyle geleceksiniz, 105 köyü 
bir ilçeye bağlamak yerine, bu ilçeden, cesaretiniz varsa, 2 tane daha ilçe çıkaracaksınız, 35'er ̂  
köyü bu 2 ilçeye bağlayacaksınız; ama 5'er milyardan 10 milyar da buraya bulacaksınız. 

Şimdi, Çekerek'ten 2 tane ilçe çıkıyor; Aydıncık ve Kadışehri. tşte, vatandaşımız, köyün
den kalkacak, kendi kazasına gelecek; aynı gün işini bitirip, köyüne dönecektir. Vatandaşın 
ayağına hizmet götürmek budur; ama bunu, Doğru Yol Partisi de yaparsa saygı duyarız, SHP 
de yaparsa saygı duyarız; Türk Milletine kim hizmet ederse ona saygı duyarız. Anavatan Parti
si yaptığına göre, lütfen diğer arkadaşlarımız da, kendi seçmenleri adına Anavatan Partisini 
alkışlasınlar. Evet, kendi seçmenleri adına... 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Vatandaş alkışlar, biz değil. 
ETEM CANKURTARAN (tçel) — Seçmenler alkışlamıyor, biz ne yapılam? 
SEYİT AHMET DALKIRAN (Devamla) — Saygıdeğer milletvekilleri, bunun gibi 113 ta

ne kasaba, milletimizin hizmetine sunulmak üzere ilçe yapılmış ve hiçbir dönemde cesaret edi
lemeyen bir iştir bunlardan 86 tanesi şu anda Meclis Genel Kurulundadır, inşallah en kısa za
manda, hep beraber çıkaracağız; çünkü, sizin de seçmenleriniz var orada, hepsini en kısa za
manda milletin ayağına sereceğiz. 

Türkiye'de yapısal bir değişiklik*.. Vilayet sayısı 67'den yukarıya çıkmıyor, özal Hükü
meti gelene kadar. Kasabalar, ilçeler dev gibi büyümüş; kimsenin gücü yetmiyor, döndüremi-
yorsunuz, çeviremiyorsunuz; bir kaymakamla yürütülecek iş değil... tşte, Sayın özal onu da 
akıl etmiş, "4 tane büyük ilçemiz vilayet hüviyetine kavuşturulacak" demiş ve vilayet yapmı
şız. (SHP sıralarından gürültüler) Hepimiz beraber yaptık efendim, merak' etmeyin; ama par
mak kaldırdıysanız yaptınız, Meclisi terk ettiyseniz, yapmadınız. Açık söylüyorum : Halkın 
adına parmak kaldırırsanız, başımızın üstüne; ama Meclisi terk ederseniz, kesinlikle, halkın 
adına siz yapmış olamazsınız. Bunu vatandaş görüyor. Yamlmayın o zamanı Gelin, seçmene 
mesaj veriyorsanız, her gün Meclise devam edin, ilçeler çıkarken de parmak kaldırın, önerge 
verin, iki tane de siz ilave ettirin, beraberiz; ama biz çıkaracağız, diyeceksiniz ki, "Biz de yap
tık..." Böyle şey olmaz tabiî. 

ETEM CANKURTARAN (tçel) — öyle bir iddiamız yok. 
SEYtT AHMET DALKIRAN (Devamla) — Evet, sağolunuz. 
Onun dışında, bakıyorsunuz ki, Türkiye'de bir idarî yapı değişikliği meydana gelmiş. Çok 

önemli şeyler... Mahallî idarelere, İçişleri Bakanlığından, Mahallî İdareler Fonundan ve buna 
benzer diğer fonlardan, vatandaşa hizmet götürmek, yerinde hizmet vermek üzere durmadan 
para gönderilmiş. Ben bakıyorum, hepiniz bakın lütfen; fakir belediyelere, proje, getiren bele
diyelere -ben bir tane SHP, bir tane de DYP belediyesinin parasını gönderdim, isimlerini de 
verebilirim; benim için, SHP'li belediye olmuş, DYP'li belediye olmuş, önemli değil, o beldede 
seçmenlerimiz, vatandaşlarımız yaşıyor, Türk vatandaşı olması çok önemli- bu fondan iki tane 
belediyeye de para gönderdik. 45 milyar TL., içişleri Bakanlığından -bir yıl içerisinde- mahallî 
idarelerimize para tahsis edilmiştir ki, bu Bakanlığın bu hizmetinden dolayı kendisini kutla-
mamak hakikaten mümkün değildir. 

— 442 — • 



• • • ( 

T.B.M.M. B : 49 17 . 12 . 1989 O : 1 

Saygıdeğer milletvekilleri, ülke bizim, ülkedeki insanlar bizim, açık söyleyeyim, biz de on
larınız. Biz bakan değiliz, Başbakanın iki dudağının arasında değiliz; ama milletvekiliyiz, mil
letin iki dudağının arasındayız; bunu bilesiniz. 

BAŞKAN — Sayın Dalkıran, Sayın Ertekin bendenize bir pusula göndermiştir. Yarımşar 
saat anlaşma yapmışsınız. Saatiniz doldu. Tabiatıyla, takdir zatı llinizindir. 

AHMET KARAEVLÎ (Tekirdağ) — Efendim, arkadaşımızın sözünü kesmeyin. 
BAŞKAN — Efendim, ben Sayın Rauf Ertekin'in talebini, vazife gereği değil; ama akset

tirmek durumdayım; takdir kendilerinin. 

SEYÎT AHMET DALKIRAN (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım, biz arka
daşımızın dakikasına riayet ederiz. 

Bütün milletvekillerinin haklarına saygılıyız. Neden?.. Milletvekilini severiz, milleti sevdi
ğimiz için. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Saygıdeğer milletvekilleri, ben şurada iki cümleyi daha söyleyerek sözlerime son vermek 
istiyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sana haksızlık yapılmış; seni de bakan yapmaları lazımdı. 

SEYtT AHMET DALKIRAN (Devamla) — Yapmadılar efendim... (Gülüşmeler) Bakan
lığı ben de arzu ederim, siz de arzu edersiniz; ama insanın gönlüyle olacak bir şey değil, önem-

, li de değil; ama şunu bilesiniz, her Anavatanlı bakan, bir Ahmet Dalkıran'dır. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

Şunu da söyleyeyim, Türkiye Cumhuriyetinin bakam, hepimizin bakanıdır. Hanginiz ba
kan olsa iftihar ederim. 

tki cümle söyleyerek konuşmamı bitirmek istiyorum. Sayın İçişleri Bakanını, milletvekili 
olarak takip ettim. Kusura bakmasın, kendisi buradadır... 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Gizliden mi?.. 

SEYtT AHMET DALKIRAN (Devamla) — Hayır. 
Bakiri, SHP ve DYP'li milletvekili arkadaşlarımdan sorun, burada olanlar vardır, olma

yanlar da vardır; arkadaş, ben İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde konuşma yapmak istiyorum, 
Sayın İçişleri Bakanı, bugüne kadar, siz yanına gittiğinizde, milletvekili olarak size değer verdi 
mi, vermedi mi diye sordum. Efendim, sorduğum sayın milletvekillerinden aldığım cevabı say
gıyla söylüyorum, kendisine teşekkür ediyoruz; Bakanlığa götürdüğümüz makul her isteği -
makul olmayan isteği götürmüyoruz- yerine getirmiştir, saygımız sonsuzdur, çok teşekkür edi
yoruz. tktidarı-muhalefetiyle birlikte, "Ülkenin refahı için çalışan bir arkadaş hüviyetine sa
hiptir Sayın İçişleri Bakanı" demişlerdir. Onun için, hem İçişleri Bakanını, hem teşkilatını, 
hem jandarmasını, hem polisini; vatana vermiş olduğu hizmetten, tarafsız, bihakkın, kendisi
ni sevenlere pamuk kadar yumuşak, ülkesine düşman olanlara taş kadar sert hareketlerinden 
dolayı sonuna kadar kutluyor (ANAP sıralarından alkışlar), Jandarmamızın bütçesinin hiç ke
sintiye uğramadan -ülkemizin en önemli görevlerini yapıyor- hatta ek kaynak temin edilerek, 
ihtiyaçlarının karşılanmasını, polisimizin ihtiyaçlarının karşılanmasını, İçişleri Bakanlığının da 
bütçesinin, gerek muhalefet milletvekillerinin seçmenleri ve Türkiye'mizin geleceği içinr gerek
se bizler için İçişleri Bakanlığının da bütün personeline hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, hepi
nize saygılarımı sunuyorum. 
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Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dalkıran. 
Sayın Rauf Ertekin, buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın Güneş, notunuzu aldım, zabıtları da getirteceğim. Tabiatıyla, arkadaşımız çok he

yecanlı konuştuğu için bazı konuları takip etme fırsatını, zannediyorum yakalayamadım; ama 
genel kanım odur ki, şahsınızı hedef alan bir konuşma yaptığı kanaatında değilim ve konuş
masının son sıralarında da zatı âlinize takdir hisleriyle bağlı bulunduğunu ifade etti; ama buna 
rağmen, zabıtları getirtip, tetkik edeceğim efendim. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, bu kürsüden bir üslubun terk edil
mesi konusunda son derece halisane bir iki şey söylemek istiyorum. Lütfen o imkânı bana 
bahşedin. 

BAŞKAN — Zabıtlar gelsin, takdir edeceğim. 
Buyurun Sayın Ertekin. 

ANAP GRUBU ADINA M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - - Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; sözlerime başlarken, sizleri, şahsım ve Anavatan 

Partisi Grubu adına saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Hepinizin yüksek malumları olduğu üzere, İçişleri Bakanlığı, yurdun iç güvenliğinin ve 

asayişinin sağlanması, kamu düzeninin ve genel ahlakın korunması, mülkî idare bölümlerinin 
kurulması, kaldırılması ve düzenlenmesiyle ilgili çalışmaların yapılması, mahallî idarelerimi
zin yönlendirilmesi, kaçakçılığın men ve takibi, yurt sathında sivil savunma, nüfus ve vatan
daşlık hizmetlerinin yerine getirilmesi gibi, yurdumuz için hayatî önemi haiz görevleri üstlen
miş bir bakanlıktır. 

Açıkça fark edileceği üzere, bu görevleri iki ana grupta toplamak mümkündür : İç güven
lik .hizmetleri ve yurdumuzun idarî yapısına, işleyişine, geleneksel kamu hizmetlerinin izlen
mesine, koordinasyonuna ilişkin hizmetler. 

Değerli milletvekilleri arkadaşım Sayın Dalkıran, yurdumuzun idarî yapısıyla alakalı bö
lüme değindi; ben de, müsaadenizle, Grubum adına, İçişleri Bakanlığının iç güvenlik hizmet
lerine ilişkin geçmiş çalışmalarına değinmek istiyorum. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; devletin temel görevlerinden birisi, yurtta huzur 
ve güvenliğin sağlanması; vatandaşın, can ve mal emniyetinin korunmasıdır. Ancak, aslolan, 
bunların, insanımızın temel hak ve özgürlüklerine saygılı bir anlayış içerisinde yerine getiril
mesidir. 

Müşahedemiz ve kanaatimiz odur ki, İçişleri Bakanlığımız, bu görevlerini her türlü tesir
lerden uzak ve tam bir tarafsızlık anlayışı içerisinde yerine getirmenin beceri ve başarısını ge
çen dönem içerisinde göstermiştir. Aslında son derece ağır ve o nispette de şerefli olan bu göre
vin, güvenlik kuvvetlerimizce, üstün bir vazife şuuru içinde yerine getirilmekte olduğu, sık sık 
okuduğumuz, izlediğimiz ve büyük bir üzüntüyle gördüğümüz şehit listelerinden anlaşılmıyor 
mu? 

Yurdumuzun bölünmez bütünlüğü, vatandaşımızın huzuru ve esenliği uğruna, yeri geldi
ğinde, kanlarını dökmekten, canlarını vermekten çekinmeyen bu fedakâr insanlardan, halen 
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şehadet mertebesine ulaşanlara Cenab-ı AUahtan rahmet diler, görevlerini büyük bir özveri ve 
kararlılık içinde yerine getirmiş ve halen yerine getirmekte olan değerli mensuplarına saygılar 
sunarım. (Alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; içişleri Bakanlığının güvenliğe ilişkin geçmişteki fa
aliyetlerine baktığımızda, 1989 yılında, toplam suç oranları itibariyle, 1988 yılındaki durumun 
genelde sürdüğü anlaşılmıştır. Polis ve jandarma bölgeleri itibariyle sadece binde altı gibi çok 
cüzi bir artış görülmüştür. Bunu tçişleri Bakanlığının her kademedeki güvenlik teşkilatlarıyla 
bir başarısı olarak görmek mümkün olabilir. 

1989 yılının ilk on ayı içerisinde kaçakçılık olaylarında kaçakçılardan, 36 uzun namlulu 
silah, 200 tabanca, 79 dinamit lokumu, 1 dinamit fitili, 19 kapsül ve 19 495 adet mermi yaka
lanmıştır. 

Yurdumuzda anarşi ve terörün geçmiş yıllarda açtığı yaraları ve yaptığı tahribatı da dik
kate alarak, tçişleri Bakanlığımızın, bunlar için yardımcı unsur olan silah ve mermi kaçakçılı
ğının üzerinde hassasiyetle durmakta olduğunu memnuniyetle müşahade etmiş bulunmaktayım. 

Yurdumuzda anarşi ve terörün denetim altına alınmış olması, silaha olan talebi gittikçe 
azaltmaktadır. Artık Türkiye, uluslararası silah kaçakçıları için bir pazar değildir. 

Yurdumuzda ve dünyada, evvelce, uyuşturucu konusu üzerinde, sadece, insanları fizyolo
jik yönden zehirleyen sosyal bir tahrip aracı olduğundan dolayı duruluyordu. Bu, tabiatıyla, 
bugün aynı şekilde devam etmektedir; ancak, bunun ticareti, günümüzde diğer tahripkâr dü
şüncelerin harekete geçirilmesine de kaynaklık etmektedir. Artık uyuşturucu kaçakçılığı, gizli 
silah teminine kaynak olarak, aynı zamanda anarşi ve terörü de besleyen bir unsur haline gel
miştir. Yani, günümüzde yıkıcı ve bölücü odaklar, kendilerine parasal kaynak temin etmek ama
cıyla, dünya narkotik trafiğini yürüten yeraltı teşkilatlarıyla birlikte hareket etmektedirler. 

tçişleri Bakanlığımızı, uyuşturucu kaçakçılığı ile işin aynı zamanda bu yönünü de göz önün
de bulundurarak savaşır gördük ve bunda da başarılı olduklarını müşahede ettik. 

1989 yılının ilk onbir ayında, toplam 983 uyuşturucu madde kaçakçılığı olayında 6 844 
kilogram esrar, 922 kilogram eroin, 399 kilogram baz morfin, 8 kilogram afyon, 979 kilogram 
asit anhidrat, 214 gram kokain ve 277 4S5 tablet uyuşturucu hap yakalanmıştır. 

Her kademedeki görevlisiyle güvenlik güçlerimiz, insanlığı zehirlemeye ve tahrip etmeye 
yönelik bu uyuşturucu madde kaçakçılığı olayları üzerine cesaretle gitmektedir. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; ülkemiz için güvenlik konularına ilişkin bu genel 
açıklamadan sonra, Olağanüstü Hal Bölge Valiliğimiz hakkında birkaç söz söylememek müm
kün değildir. Bilindiği gibi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yer alan 11 ilimizi kap
sayan bu yeni mülkî yönetim biçimi, 1984 yılından itibaren yeni bir şekil ve boyutta ortaya 
çıkan bölücü terörist eylemlerle mücadele için ihdas edilmiştir. Bu suretle, mücadelede aksa
malara meydan verilmediği gibi, bir taraftan, ordumuzun, aslî görevine dönmesine imkân ve
rilmiş; diğer taraftan da, bölücü eşkıyayla mücadelede, uzman bir güç, devreye sokulmuştur. 
Nitekim, Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin kuruluşuyla birlikte, bölgede Jandarma Asayiş Ko
mutanlığı da kurularak, bölücü nitelikteki terörist hareketlere karşı hemen faaliyete geçirilmiş
tir. Mücadelede polis timlerimiz de devreye sokulmuş, bölgede terörizmle mücadelede bugüne 
kadar başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Bölge Valiliğimiz, emrindeki fedakâr güvenlik kuvvet
lerimizle birlikte, bölgede terörizmi yok etmeye yönelik görevlerini büyük bir feregat ve karar
lılık içinde sürdürmektedir. 
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Güvenlik kuvvetlerimiz, bölgede, üstün bir işbirliği anlayışı içinde görevlerini sürdürmek
tedirler ve sürdürmeye de devam edeceklerdir. 

Bölge Valiliği, aslî görevi olan bölücü terörist hareketlerle mücadele verirken, bölgenin 
iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmasına yönelik çalışmalar da yapmaktadır. Bölgede, özellikle 
altyapı yatırımları başta olmak üzere, gerekli yönlendirmeler yapılmakta ve aksamalar belirle
nerek, giderilmeleri için tedbirler alınmaktadır. 

Bu arada, Bölge Valiliğinin, bölge insanımıza yönelik sosyal faaliyetlerini de memnuni
yetle müşahede ettik. Bunu bir örnekle ifade etmem gerekirse, Bölge Valiliğince, yurt düzeyin
de, "Her Fidana Bir Su" adı altında bir kampanya başlatılmıştır. Bu kampanyayla sağlanmış 
olan 155 milyon TL'lik nakdî bağış yanında, yurdun her köşesinden toplam değeri 500 milyon 
TL'nın üzerinde kitap, diğer yayın, okul araç ve gereçleri bölgeye bağış olarak gönderilmiş ve 
bölgede, ihtiyacı bulunan okul ve muhtaç durumdaki öğrencilere verilmiştir. 

Ayrıca, bölgenin sosyal ve kültürel yönden gelişmesine katkıda bulunulması açısından, 
Bölge Valiliğince, "Her Köye Bir Televizyon" kampanyası başlatılmış; bu kampanyayla yıl so
nuna kadar toplanacak olan televizyonlar, bölgede, elektriğe yeni kavuşmuş olan köylere gön
derilecek ve bugüne kadar televizyon izleyememiş olan bu köyler, televizyon izleme imkânına 
da kavuşmuş olacaklardır. 

Diğer taraftan, Bölge Valiliğince, bölgedeki vatandaşların şikâyetleri ile, devletten taleple
ri, bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları nezdinde takip edilerek gereği yapılmakta ve böylece, 
devlet-vatandaş ilişkisinin daha sıcak tutulmasına çalışılmaktadır. Kuruluşundan 1 Kasım 1989 
tarihine kadar Bölge Valiliğine vatandaşlar tarafından 2 630 adet dilekçe iletilmiş ve bu dilek
çeler hemen takibe alınmış ve neticelendirilmiştir. 

Teröristlerin kırsal kesimdeki faaliyetlerini gece şartlarında asgarî düzeye indirmek, böy
lece, geceleri girişebilecekleri katliamların önüne geçebilmek amacıyla, Bölge Valiliğince ter
mal kamera sistemli hava gözetleme aracının alım işlemlerinin de sürdürülmekte olduğu anla
şılmıştır. 

Hem güvenlik güçlerimize, hem de bölgede yaşayan vatandaşlarımıza hizmet vermek üze
re, Bölge Valiliğine bağlı olarak hizmet verecek bir seyyar hastanenin hizmete sokulması plan
lanmış ve ameliyat ünitesi, röntgen, dahiliye, kadın doğum, yoğun bakım ünitesinden oluşan 
bu seyyar hastanenin bütün üniteleri tamamlanarak, bu sene 30 Mayıs tarihinde güvenlik kuv
vetleri mensuplarının ve vatandaşlarımızın istifadesine sunulmuştur. 1 Aralık tarihine kadar, 
seyyar hastanemizde 28 822 vatandaşımıza sağlık hizmeti götürülmüştür. 

Bu çalışmalar, ilgili il valilikleri ve diğer kamu kuruluşlarının katkılarıyla, Bölge Valiliği
nin fiilî koordinatörlüğünde geliştirilmiş ve bunun daha da geliştirilmesi için çalışıfmaktadır. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; emniyet ve asayiş hizmetleriyle, diğer mülkî hiz
metlerde İçişleri Bakanlığına bağlı olan Jandarma Genel Komutanlığı, ülke yüzölçümünün kırsal 
alanının yüzde 92'sini kapsayan sorumluluk sahası içinde, emniyet ve asayiş ile, kamu düzene-
ni sağlamak, korumak ve kollamak, kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek, ceza infaz kurum
ları ve tutukevlerinin dış korumalarını yapmak, suç işlenmesini önleyici tedbirleri almak, iş
lenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen işlemleri ve bunlara ilişkin adlî hizmetleri ye
rine getirmekle yükümlü kılınmıştır. 
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Jandarma, Kara Kuvvetleri Komutanlığına devredilinceye kadar, aynı zamanda, toplam 
2 753 kilometre uzunluğundaki kara sınırlarımızın, Suriye, Irak ve tran'la olan 1 386 kilomet
relik kısmını da korumakla görevlidir, 

Bu normal görevlerine ek olarak, jandarmamız, Güneydoğu Anadolu Bölgemizin daha 
ziyade kırsal kesiminde yoğunlaşan bölücü nitelikteki terör olaylarıyla da mücadele etmekle 
yükümlü kılınmıştır. 

Jandarma birliklerimizin, geleneksel disiplin anlayışına bağlı kalarak, kendilerine tevdi 
edilen görevleri, azim, kararlılık ve başarı ile sürdürmekte oldukları memnuniyetle görülmektedir. 

Jandarma birlik ve kuruluşları arasında mesaj alışverişini, günün modern cihazlarıyla da
ha süratli yapabilmek için PTT'den kiralanan teleks cihazlarıyla, Jandarma Genel Komutanlı
ğı karargâhından başlayıp, tugay, bölge, alay komutanlıklarını içine alan ve bazı taburlara ka
dar uzanan teleks haberleşmesi, daha da genişletilme yolundadır. 1989 yılında kiralanan 4 te
leksle birlikte toplam teleks sayısı 129'a çıkarılmış ve planlanan hedefe çok yaklaşılmıştır. 

ti jandarma alay komutanlıklarına kurulan telsiz sistemi ile, bu alaylar, en küçük jandar
ma birimleriyle telsiz irtibatına kavuşturulmuştur. Bu hedef, daha 1988 yılında yüzde 100 ora
nında gerçekleştirilmiştir. 

Evvelce, 055 numaralı "Polis İmdat" telefonu gibi, jandarma bölgesinde de 056 numaralı 
"Jandarma İmdat" telefonu ihdas edilerek, tehlike anlarında vatandaşlarımızın jandarma kuv
vetlerimize ulaşmalarının kolaylaştırılması amaçlanmıştı. Bunun için, toplam 721 telefonun ki
ralanması hedeflenmiş olup, 1989 yılında kiralanan 43 telefonla, kiralanmış olan telefon sayısı 
682'ye ulaşmış ve hedef yüzde 93 oranında gerçekleştirilmiştir. 

Büyük çoğunluğu olağanüstü hal bölgesinde olmak üzere, yıl içinde, muhtelif illerde, top
lam 54 yeni jandarma karakolu faaliyete geçirilmiştir. 

Mevcut 37 helikoptere ilave olarak, 1989 yılında da 5 yeni helikopterin alımı planlanarak, 
jandarma birliklerinin olaylara müdahalede etkinlik ve ateş gücünün daha da artırılması he
deflenmiştir. 

Ankara ve Emirdağ'da açılmış bulunan uzman jandarma okullarında, teşkilatta kalıcı ni
telikteki uzman jandarma personeli yetiştirilmesine başlanmış ve bu okulların yurt sathında 
daha da fazlalaştırılması için gerekli çalışmaların yapılması arzulanmaktadır. 

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde, önceki yıllarda olduğu gibi, 1989 yılında da açılan 
çeşitli kurslarda toplan 1 177 subay, 2 032 astsubay, meslekî bilgilerini artırmak maksadıyla, 
hizmet içi eğitime tabi tutulmuşlardır. 

Güneydoğu Anadolu'daki jandarma personelimize, özellikle bölücü terörle mücadelede 
geceleri de görüş imkânı sağlamak maksadıyla, 1989 yılında 6 adet termal kamera cihazı satın 
alınarak, birliklerimize dağıtılmıştır. Jandarma birliklerinin gece ve gündüz görüş imkân ve 
kabiliyetini artırmak maksadıyla 1989 yılında 150 adet portatif el projektörü, 20 adet gece gö
rüş el dürbünü ve 9 bin adet gaz maskesinin tedariki işlemlerinin sürdürüldüğü anlaşılmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; jandarmamızla birlikte, yurdun iç güvenliğinin te
mininde çok büyük ve fedakârane görevler üstlenmiş bulunan emniyet teşkilatımızdan da bir 
miktar bahsetmek istiyorum. 

Emniyet teşkilatımız, kendi görev sahasında huzur ve güvenin temini; vatandaşın tasarruf 
emniyeti ve mesken masuniyetini korumak, halkın ırz, can ve malını muhafaza ve ammenin 
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istirahatini temin gibi, vazgeçilmez görevlerle yükümlü kılınmıştır. Polisimizin, bu görevlerle, 
kanunların yüklediği diğer görevleri yapabilmek, bunların üstesinden gelebilmesi için, kendisi
ne tanınan imkânlarla hizmetleri en iyi şekilde yerine getirmekte olduğunu ve bu gayreti de
vam ettirdiğini memnuniyetle müşahade etmiş bulunuyoruz. 

Emniyet teşkilatımızı, jandarmada olduğu.gibi, hükümet programları, beş yıllık kalkın
ma planları ve yıllık programlarla belirlenen esaslar çerçevesinde, iyileştirme, personel, silah 
araç ve gereç açısından güçlendirme çalışmalarının devam ettiği anlaşılmıştır. Bu çalışmalar
dan bazılarını bilgilerinize sunmak istiyorum : 

Teşkilat, malzeme ve kadro planlamasıyla, bütün ilçelerimize emniyet teşkilatı kuruluşu 
hedeflenmiş; bu amaçla, halen teşkilat bulunmayan 144 ilçeden, durumları öncelik arz eden 
112'sindc teşkilat kurulması yönündeki çalışmaların sürdürülmekte olduğu görülmüştür, tlçe 
düzeyinde de emniyet müdürlüğü teşkilatı oluşturulmaya başlanmış ve bu amaçla 1989 yılında 
198 ilçedeki emniyet amirlikleri emniyet müdürlüklerine dönüştürülmüştür. Yıl içinde 18 ilçe
de emniyet amirliği, 13 bucakta da emniyet komiserliği faaliyete geçirilmiştir. Bu, Anavatan 
iktidarının, halkın ayağına hizmet götürme prensibinden kaynaklanmaktadır. 

Trafik işlemlerine ilişkin hizmetleri halkımızın ayağına götürmek için 140 ilçemizde trafik 
tescil ve denetleme büroları faaliyete geçirilmiştir. Bunlardan 26'sı 1989 yılında faaliyete geç
miştir. Bunu, hizmetleri halka yaklaştıran çok önemli bir davranış olarak görmekteyiz. 

Artık, polis memurluğuna en az lise ve dengi okul mezunları alınmaktadır. Bunun, emni
yet teşkilatında her geçen gün belirli bir kalite yükselmesine yol açtığını memnuniyetle öğren
miş bulunuyoruz. Bugün emniyet teşkilatında, emniyet hizmetleri sınıfı personelinden 4 975 'i 
yüksekokul, 49 207'si lise ve dengi okul, 34 108'i ortaokul ve sadece 271'i ilkokul mezunudur. 
Bugün ortaokul mezunlarının meslek içindeki sayısı, toplam sayının yüzde 38,5'i oranına, ilk
okul mezunlarının sayısı da binde 30 oranına düşmüştür. Sürdürülen yeni göreve alma sistemi 
ile, teşkilatta, kalitenin her geçen gün daha da yükseleceği şüphesizdir. 

İçişleri Bakanlığını, görevinde yararlı hizmet veren personeli hemen takdir ettiği gibi, ku
surlu hareket edeni de tecziye etmekten çekinmeyen bir tutum içinde gördük. Bu tutum içinde, 
1989 yılında ilk on ay içinde 794 personele takdirname verilmiş, 1 454 personel de para ile ödül
lendirilmiştir. Bunun yanında, çeşitli tutum ve davranışlarından dolayı 107 personel meslekten 
men, 10 personel devlet memurluğundan ihraç edilmiş, 500 personel de soruşturmalarla görev
den uzaklaştırılmıştır. 

Teşkilat mensuplarının çocuklarının yararlanabilmesi amacıyla istanbul, Ankara, izmir, 
Bursa ve Eskişehir'de evvelce hizmete sokulmuş olan yurtlara ilaveten, Trabzon, Balıkesir, Sam
sun, Malatya ve Gaziantep'te de polis okulları bünyesinde geçici olarak yurt üniteleri açılmış
tır. Halen bu yurtlardan 1 075 öğrenci yararlanmaktadır. 

Emniyet teşkilatı hizmetlerinde sürat, verimlilik ve iyileştirmenin artırılması amacıyla, planlı, 
programlı ve rasyonel bir eğitim sisteminin uygulanmakta olduğu görülmüştür. Muhtelif branş
larda uzmanlaşmayı temin etmek, bilgilerini tazelemek ve yürürlüğe giren yeni mevzuatı öğ
renmek maksadıyla, 1989 yılında toplam 2 276 muhtelif kademedeki personel meslekî eğitim
den geçirilmiştir; 27 367 personel de görevbaşı uygulamalı eğitimden geçirilerek, bilgilerinin 
tazelenmesi sağlanmıştır. Meslekî bilgi ve görgülerini artırmak için geçen yıl 84 görevli yurt 
dışına gönderilmiş; ayrıca, teşkilatta yabancı dil bilen personel sayısını artırmak maksadıyla, 
yabancı dil merkezlerine eleman gönderildiği anlaşılmıştır. 
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teinde bulunduğumuz yılda, 30 hizmet binası ve S94 lojman, tamamlanarak hizmete so
kulmuştur. Diyarbakır'da bir polis hastanesi faaliyete geçirilerek, hastane sayısı, îstanbul'da-
kiyle birlikte, ikiye çıkarılmıştır. 

Güvenlik hizmetlerinde helikopter kullanımı, hem kuvvet nakli ve hem de havadan kont
role imkân vermeleri açısından önemlidir. Bu nedenlei mevcut 24 helikoptere ilaveten, 1989 
yılında da 6 adet helikopterin satın alımı işlerinin sürdürülmekte olduğu anlaşılmıştır. 

1989 yılında alımı planlanan 139 motorlu aracın alım işlemlerinin son safhaya getirilmiş 
olduğu görülmüştür. Böylece 1983 yılı sonunda 7 354 olan taşıt aracrsayısı, bugün 10 056'ya 
çıkmış bulunmaktadır. 

1989 yılında tamamlanan lojman sayısına yukarıda değinmiştim. Müsaadelerinizle, bu loj
man konusuna daha geniş biçimde değinmek istiyorum. 1983 yılında polisimizin istifadesine 
sunulan lojman sayısı, 3 676 idi. Son altı yıl içinde 16 585 adet lojman hizmete sokularak, 
bu mevcut, 21 261'e yükseltilmiştir; 3 848'inin yapımı da halen sürmektedir. Ayrıca, Bayındır
lık ve tskân Bakanlığıyla, 4 633 adet lojmanın alımı protokole bağlanmıştır. 

Muhterem milletvekilleri, ANAP İktidarı döneminde, 1983 yılından bu yana, yapılan hiz
metlerin genelinde olduğu gibi, Emniyet Teşkilatı ve diğer teşkilatlarımızda da bu tip hizmetle
rin yapılması, bizlere kıvanç vermektedir. Bu açıdan, 1984 yılından itibaren ANAP İktidarı 
dönemindeki hükümetlerimize ve içişleri bakanlarımıza, özellikle teşekkür etmek istiyorum. 

Mevcut kriminal polis laboratuvarları, alınan makine ve teçhizatla daha verimli çalışır hale 
getirilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Ertekin, 5 dakikanız kalmıştır. 
M. RAUF ERTEKÎN (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sağlık üniteleri için sağlık malzemeleri, bakım ve onarım kademeleri için muhtelif cinste 

araç ve gereçler, eğitim malzemeleri gibi, teşkilatın güçlenmesine yardımcı olacak malzemeler 
satın alınarak, hizmete sokulmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; zaman zaman hepimize üzüntü veren karayollarımız-
daki trafik olaylarının asgariye indirilmesinde, içişleri Bakanlığını sürekli bir gayret içerisinde 
gördük. Bunun bir sonucu olarak, 1989 yılında karayollarımızdaki trafik kazalarında, 1988 
yılına göre yüzde 6 oranında bir azalma meydana geldiğini memnuniyetle müşahede ettik. Di
leğimiz, bu eğilimin bundan sonra da sürmesidir. 

Değerli milletvekilleri, kıyılarımızın korunması yanında, ülkemizin yüzölçümünün takri
ben 6'da l'ine tekabül eden 150 000 kilometrekarelik karasularımızda denizyoluyla yapılan her 
türlü kaçakçılığın men ve takibinden de sorumlu olan Sahil Güvenlik Komutanlığı, bu ana gö
revleriyle birlikte, sualtı eserlerimizin, deniz ürünlerimizin korunmasına, denizde arama ve kur
tarmaya, denizin kirlenmesine ve sahillerde yasak kum çıkarılmasına engel olmak gibi görevle
ri de kanun sınırları içinde yerine getirmekle yükümlü bir güvenlik kuruluşumuzdur. Karade
niz, münhasır ekonomik bölge sahasıyla birlikte, komutanlığın sorumlu bulunacağı deniz alanları 
toplamı, 300 000 kilometrekareye baliğ olmaktadır. Komutanlığın kuruluşundan bu yana ge
çen kısa süre içerisinde sahillerimizde ve karasularımızda, elindeki kısıtlı imkânlara rağmen, 
caydırıcı gücünü kanıtlamayı başaran bir kanun kuvveti haline gelmekte olduğunu görmek, 
bizler için sevindirici olmuştur. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; buraya kadar, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşları
nın bütçe tasarıları vesilesiyle görüş ve düşüncelerimizi açıklamaya gayret ettik, özetlemek ge
rekirse, İçişleri Bakanlığını, güvenlik sorunlarının üstesinden gelinmesi yönünde, yoğun ve is
tikrarlı bir gayret içinde görmek, bizleri mutlu kılmıştır. 

Bu çalışmaların bundan böyle de sürdürülmesini ve üç bağlı kuruluş bütçelerinin memle
ketimize, milletimize ve İçişleri Bakanlığı camiasına hayırlı uğurlu olmasını diler, hepinize say
gılar sunanm. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ertekin. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın İsmail Köse, buyurun. 

DYP GRUBU ADINA İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
İçişleri Bakanlığımızın değerli temsilcileri, İçişleri Bakanlığının 1990 yılı bütçesi üzerinde Doğru 
Yol Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzda sözlerime başlamadan önce 
Yüce Heyetinizi grubum ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, İçişleri Bakanlığı, 3152 sayılı Kanunla kurulmuş, merkez ve taşra 
teşkilatı ile bağlı kuruluşlardan meydana gelen, devletin omurgasını teşkil eden önemli bir ba
kanlığımızdır. Bu Bakanlığımızın, kanunun kendisine vermiş olduğu yetki gereğince, özellikle 
son çıkarılan kanundaki yetki gereğince, iç politikanın değerlendirilmesi görevinden, insanoğ
lunun doğuştan hakkı olan ve her an ayakta tutması gereken haysiyetini, hürriyetini ve güven
liğini alakadar eden görevlerinden tutun, yine taşrada vali ve kaymakamlar vasıtasıyla hükü
metlerin programlarının uygulanmasından kaynaklanan ekonomik ve sosyal gelişmelerle de ya-
kinen ilgili olarak çok önemli görevleri vardır. Bu kapsamlı görevlerinin içerisinde, barışta, kal
kınma ve güvenlikle yakinen alakalı olan Bakanlığın, bir savaş anında da, kendisine bağlı olan 
sivil savunma teşkilatı ile yerine getirdiği çok önemli bir görevi vardır. 

Yüzyıllardan beri Türk Devletlerinden bu Bakanlığımıza intikal eden büyük tecrübe biri
kimi, bu Bakanlığın ülke genelindeki hizmetlerini yerine getirmede muayyen birimlerin teşek
kül etmesine ve başarılı hizmetler vermesine sebep olmuştur. Aynca, diğer bakanlıklardan farklı 
olan İçişleri Bakanlığı mensupları da, eğitim, öğretim ve yapmış oldukları hizmetler dolayısıy
la da farklı yetişme tarzlarına sahiplerdir. 

Bu kapsamlı ve önemli görevleri yerine getiren İçişleri Bakanlığımızın mümtaz temsilcile
ri, muayyen zamanlarda, özellikle ihtilallerde ve ara rejimlerde haksız yere başka görevlere ta
yin edilmişler; hatta zaman zaman resen emeklilik işlemine tabi tutulmuşlardır. Böylece, bir 
kısım liyakatsiz kişiler görev başına getirilirken, hiçbir günahı olmayan, yalnız milletine ve dev
letine bağlı olarak hizmet yapan ve mülkî idare amirleri sınıfında olan bu insanlar, resen emeklilik 
tasarrufuna tabi tutulmuşlardır. İşte, Doğru Yol Partisi olarak, ihtilallerin ve ara rejimlerin Türk 
siyasetine indirmiş olduğu darbe sonucunda, ülkenin kalkınmasına engel olan bu antidemok
ratik hareketlere karşı olduğumuzu söylerken, bu, yalnız siyasetçiyi ve siyaseti önlememiş, aynı 
zamanda Türk Devletini ayakta tutan değerli bürokratların da görevlerini yapmalarına engel 
olmuştur. Onun için, her zaman olduğu gibi, ihtilallere ve ihtilallerin getirmiş olduğu ara re
jimlere karşıyız. Bugün 1980 yılında resen emekli olan arkadaşlarımızın, kendi emsallerinin 
bugün eline geçen maddî imkânlardan mahrum olan bu insanların, yeniden görevlerinin başı
na dönmeleri için Sayın Bakanın gayret sarf etmesini arzu ediyoruz. 
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tki yıl fiilî hizmet yapan bir valinin tazminat hakkı olurken, herhangi bir siyasî nedenle, 
görevinde bir yıl veya daha az bir süre kalan bir vali, maalesef, kendi meslektaşının tazmina
tından mahrum bırakılmıştır. Bu haksızlıkların giderilmesi gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, ANAP tktidarı zamanında da yine yapılan baskılar sonucunda vali 
ve kaymakamlarımızın başarılı hizmetleri gölgelenmiştir. özellikle seçim ve referandumlarda, 
administrasyon dediğimiz; yani, idare ile siyasetin farklı düşünülmesi gerektiğini, her zaman 
her arkadaşımızın düşünmesi gerekirken, maalesef, politika ile devlet idaresi birbirine karıştı
rılmış, özellikle Sosyal Yardımlaşma Fonu kanalıyla ve Köy Hizmetlerinin, araç, gereç ve plan, 
program dışı yaptığı hizmetler dolayısıyla, hem vali ve kaymakamlarımız prestij kaybına ma
ruz kalmış, hem de milyarlarca lira israf edilmiştir. 

Politikacının devlet idaresinde müdahale edeceği hususlar muhakkak surette olacaktır. An
cak, devletin tümünü birden temsil eden, hükümet programlarını icra eden, Türk Milletinin 
devlet baba olarak görmüş olduğu vali ve kaymakamların taraflı hareket ettiği görüldüğü tak
dirde, önce oradaki mülkî idareye olan saygı, arkasından da devlete güven azalacaktır. O iti
barla, mülkî idare amirlerinin politika, baskı dışında tutulması ve kanunların kendilerine ver
miş olduğu yetkileri, kendi inisiyatifleri içinde kullanmalarına fırsat verilmesi lazımdır. 

Mahallî idare hizmetlerinde, il özel idarelerinin, mahallî idarelerin yapacağı plan, prog
ram ve o bölgede yapılacak olan hizmetler için alınacak araç ve gereçler, 1970'Ii yıllarda ma
hallî idareler tarafından alınmakta ve plan, programlar da il özel idareleri, mahallî idareler 
tarafından yapılmakta idi. Belki bir yanlışlık eseri veya yapılan çalışmalar sonucunda yüzde 
1 düzeltilmesi gereken bir program değişikliği var ise, ancak yüzde l'Ierde, yüzde 2'lerde yapı
lan değişiklikler, millî iradeye saygı duyan o zamanki iktidarlar dolayısıyla mahallî idarelerin 
yapmış olduğu programları aynen uygularlardı. Şimdi 1980 yılından sonraya geliyoruz. 

Çağ atladığını ifade eden, vatandaşa her türlü imkânın götürüldüğünü ve hiçbir sıkıntı
nın kalmadığını, az önce Sayın Sözcünün de ifadelerinde dinlediğimiz gibi, maalesef, 1983 yı
lından sonra, mahallin yetkileri merkeze toplanmak suretiyle, bugün, köylerimize gidecek olan 
hizmet programları tamamen merkezden tertiplenmekte, planlanmakta veya milletin iradesiyle 
teşkil edilmiş olan mahallî idarelerimizin orada yapmış olduğu programlar, merkezde, tahrif 
edilmek suretiyle, parti istikametinde yönlendirilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, 26 Mart mahallî seçimlerinden sonra listeler hazırlanmış, hangi köy 
Anavatan Partisine oy vermiştir, hangi belediye seçmeni Anavatan Partisine oy vermiştir, o lis
teler, sayın genel müdürlerin, sayın bakanların masasının içerisindedir. Yapılacak programlar, 
kanunen vatandaşımızın hakkı olan yardımlar, çekmecelerin gözleri açılmak suretiyle, o parti 
mensuplarının bulunduğu yerlere kanalize edilmekte, vatandaşa farklı muamele yapılmaktadır. 

HASAN ÇAKIR (Çankırı) — Var mı belge? Nasıl tespit ettin? 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Biraz sonra, isimleri ve örnekleriyle, yapılan haksızlıklar

dan burada bahsedeceğim. 

Biz, millî iradeye saygı duyulmasından yanayız. Millî iradenin demokratik kuralları içeri
sinde ve kendilerine vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde yapmış olduğu programa muhakkak 
surette saygı duyulması lazımdır. 
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O zaman, 26 martta il genel meclisi seçimlerinin yapılmasının bir manası yoktu, ti genel 
meclislerinin başında, o bölgenen ihtiyaçlarını bilen ve devleti temsil eden sayın valiler vardır. 
Onlar, o bölgenin ihtiyaçlarını, ehemmi mühimme tercih etmek suretiyle sıralayarak, devletin 
kendilerine vermiş olduğu imkânları yerine getirmekle mükelleftirler. 

Bir taraftan, demokrasiye geçerken, demokrasinin bütün kurum, kural ve kavramlarıyla 
yerleşmesini sağlamayı amaçladığını söyleyen ANAP Hükümeti, diğer taraftan, demokrasinin 
ana kaynağı, milletin iradesinin tecelli ettiği ilk nüve olan belediyelerimizin ve il genel meclisle
rimizin yapacağı icraatlara mani olmaktadır. 

Yine, 26 mart belediye seçimlerinde ANAP Hükümeti hezimete uğrayınca, 25 mart tari
hinde milyarlarca lira borcu olan belediyelerin borçları, 26 mart tarihinden sonra tahsil edil
meye başlanmıştır. örnek veriyorum : 25 mart tarihinden önce 17 milyar lira borcu olan Erzu
rum Belediyesinin, tiler Bankasından alacağı tahsislere 27 Mart sabahından itibaren el konul
muş ve orada çalışan personelin ücretlerinin verilmesine mani olunmuştur. "Yapılan, haksızlıktır. 

Maliye Bakanlığı, kendi partisine mensup belediyelere vermiş olduğu borçlara rağmen, borç 
almak için müracaat eden Doğru Yol Partisine mensup belediyelere, "Kusura bakmayınız, ve
rilecek paramız yoktur" demiştir. 

tsim vermek ve devlet memurlarını burada sıkıntıya sokmak istemiyorum; ancak, bir sa
yın genel müdürümüz, "Hükümetin talimatı vardır, muhalefet partilerine mensup belediyele
re, borçlarını ödeyinceye kadar, ne uzun vadeli, ne kısa vadeli, bir tek kuruş borç veremeyiz" 
demiştir. Günü geldiğinde bunların hesapları sorulacaktır. 

Zaten, milletimizin iradesini hâkim kılma mücadelesini verdiğinizi iddia etmenize ve de
mokratik kurallar içerisinde hizmetlerin yürütüldüğünü söylemenize rağmen, bürokratlara baskı 
yaparak farklı muamele yaptıranlardan bu millet elbetteki hesap soracaktır. 

ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — O farklı muamele Demirel zamanında 
vardı; bizde yok. 

ÎSMAtL KÖSE (Devamla) — Yüce milletimizin, ANAP Hükümetine karşı olan hırsı, millî 
bir hınç haline gelmiştir. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Yarın, ANAP Hükümeti 
düştüğü anda, millet, sokaklarda bayram edecektir. 

Bugün, yalnız bu çatı ve resmî kuruluşların içerisinde kalan "ANAP" sözcüğü, sokakta 
yoktur değerli milletvekilleri. 

Vatandaştan ve milletten almış olduğum bilgileri, bu kürsüden, yine onlar adına aktar
mak benim görevimdir ve buna mecburum sayın milletvekilleri. 

HASAN ÇAKIR (Antalya) — tsmail, sana yakışmıyor bu laflar. 

ISMAÎL KÖSE (Devamla) — Bütçe görüşmelerinde burada haksız yere konuşan arkada
şınızı hararetle tebrik ettiğinizi gördüm. 1990 Malî Yılı içişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken, 
Güneydoğu'da ne oluyor, ülkemizde neler olmuş, asayiş ve emniyet hizmetlerinde hangi nok
sanlıklarımız var gibi konuların araştırılmasını isterdim. Bu kürsüye her çıkıldığında, millî bir 
mesele olarak baktığımız bu meseleleri, "1980 yılı öncesi" demek suretiyle burada istismar 
eden arkadaşımızı, ANAP Grubu olarak alkışlamamanızı beklerdim. Çünkü, 1980 yılından 
önce görev yapan o zamanın değerli vali, kaymakam ve komutanları şu anda burada oturmak
tadırlar. 
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Evet, bu arkadaşımız, bu konuda bilgisiz olduğu için, burada oturan muhterem zevatı haksız 
yere suçlamıştır. (DYP sıralarından alkışlar) 

HASAN ÇAKIR (Antalya) — Haberi DYP'den almışsın sen. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Biz, devletin hangi müessesesinde, hangi zamanda çalışmış 
olursa olsun, her türlü fedakârlığı yapan, liyakatli ve başarılı bürokratı her yerde tebrik ediyo
ruz ve burada oturan bürokrat arkadaşlarımızı, bu Yüce Heyetin sıralarında oturan İçişleri Ba
kanlığı personelini, bu konuşmacı arkadaşımızın sözlerinden tenzih ediyor ve hepsini tebrik 
ediyoruz. (DYP sıralarından alkışlar) 

Bilgisiz olarak, afakî konuşmalarla burada asayiş problemlerinin halledilmesi mümkün 
değildir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Recep Ergun da onlardandı yani. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Trafik meselesi. Bu konuda 1980 yılı öncesi ve 1980 yılı son
rası diye bir mukayese yapamayız. Hükümetlerin, iktidarların her meseleyi kendi imkânları 
dahilinde başarıya götürmeleri, başarısız oldukları zaman da tenkitlere karşı muhakkak suret
te sabırlı olmaları gerekir. Vermiş olduğumuz rakamlarda bir yanlışlık veya bir aksaklık olur
sa, o zaman bir ardakaşımız gelir buradan "yanlışlık var" der. 

1970'Ii yıllarda ülkemizin yolu 59 bir kilometredir; yani ulaşıma açılmış olan 59 bin kilo
metre yolumuz vardır. Aradan 10 sene geçmiş -1980-1989 arasında- bu zaman zarfında bin ki
lometre yol ilave edilmiş. 

HASAN ÇAKIR (Antalya) — 59 bin kilometreye yeniden ilave yapılmamış mı? 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Her gün birçok insanımızın öldüğü, milyarlarca liralık maddî 
zarara maruz kaldığımız ve binlerce insanımızın sakat kaldığı trafik olaylarına bir çare bulmak 
mecburiyetindeyiz. Taşıma meselesi yalnız kara ulaşımı ile gerçekleşen bir mesele değildir. Yal
nız karayollarıyla yolcu ve yük taşıdığımız, mal taşımacılığını -yüke tekabül eden kısmını- DeyJeU -
Demiryollarına aktarmadığımız ve coğrafî yapı itibariyle üç tarafı denizlerle çevrili olarfülke
mizde, bir an önce deniz taşımacılığına ağırlık vermediğimiz takdirde; 3,5 milyona varan taşıt 
sayısı karşısında, mevcut karayollarımız elbette ki, bu trafiği kaldıramayacaktır. 

I 

Bu itibarla, bir taraftan, altyapının yapılmasını devam ettirirken, diğer taraftan da Devlet 
Demiryollarının hızlı trenlerini yeni demiryollarını ve deniz nakliyatını da muhakkak surette 
-trafik kazalarını önleyici bir tedbir olarak- bir an önce devreye sokmak suretiyle, konuya çö
züm getirilmesini istiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bir ülkenin içişlerinin, güvenliğinin, huzurunun olabilmesi, yalnız 
polisiye tedbirlerle mümkün değildir. Ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel yönden kalkınma
sı, İçişleri Bakanlığının ve bağlı kuruluşlarının da görevlerini yerine getirmesinde kolaylık arz 
edecektir. Altı, yedi seneden bu yana, enflasyonun her yıl yüzde 50'lerin üzerinde seyrettiği, 
hayat pahalılığının çekilmez hale geldiği, rüşvetin meşruiyet kazandığı, haksızlıkların yapıldığı 
bugünkü ortamda, İçişlerinin ve bağlı kuruluşları olan polis ve jandarmanın görevi de elbette 
ki, zorlaşacaktır. Bu bakımdan, İçişleri Bakanlığının görevleri ülkenin kalkınmasıyla orantılı
dır. İçişleri Bakanlığı, taşradan gelen sesi hükümet içerisinde duyurmalıdır; müdahil olmalı
dır. Bir taraftan, vali ve kaymakamların temsilcisi olan İçişleri Bakanlığı, o bölge insanının 
ne yiyip içtiğinden, ne giydiğinden, sağlık ve eğitim durumundan haberdar olmalı, diğer taraftan, 
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mahallî idarelerimiz olan belediyelerimizin de vesayet makamı olması hasebiyle, belediyelerin 
içerisinde bulunduğu sıkıntıları hükümet nezdinde dile getirmeli ve yapılan haksızlıkların gi
derilmesine çalışmalıdır. 

Bu bakımdan, içişleri Bakanı yalnız asayiş ve emniyetten sorumlu değildir. Kanunda be
lirtilmiş olan hizmetleri sayarken nasıl ki, devletin omurgası, belkemiği olduğunu söylüyor isek; 
Hakkâri'nin tkiyaka Köyündeki bir vatandaşımızın burnunun kanamasından, Edirne'deki bir 
vatandaşımızın hangi sağlık müessesesinde ne gibi masraf karşılığında sağlık hizmeti aldığını 
içişleri Bakanı bilmelidir. Bunların tedbirlerinin alınması sonucunda huzurun temin edileceği
ni, ilgili mercilerde, platformlarda söylemek mecburiyeti vardır. 

Değerli milletvekilleri, içişleri Bakanlığımızın bünyesinde bulunan Nüfus işleri Genel Mü
dürlüğümüzün başlatmış olduğu MERNlS Projesi dediğimiz Merkezî Nüfus Sisteminin yeni
den kurulması sonucunda, bütün vatandaşlarımızın nüfus kaydı kompütüre edilmiş olacaktır. 
Ancak, pilot bölge olarak başlatılmış.olan bu çalışmalar, henüz o başlatılan ilçelerde dahi so
nuçlanmamıştır. Nüfus idarelerinde araç, gereç ve gerekli kadrolarda eğer noksanlık varsa tek
nolojik imkânlar kullanılarak giderilmelidir. Teşvik edilerek, desteklenerek bu projenin bir an 
önce gerçekleşmesi, memleketimizin nüfus hareketleri bakımından fevkalade lüzumlu bir hiz
met olacaktır. 

Sivil savunma hizmetleri için, bakanlık her yıl sivil savunma kursları açıp, sivil savunma 
tatbikatları yaptırmaktadır. Nüfusumuz bugün 55 milyonu bulmuştur. Bu nüfus göz önüne 
alınarak ve komşu ülkelerle ilgili gelecekteki Türk siyaseti değerlendirilerek buna göre sivil sa
vunma kadrolarının genişletilmesi; her yıl yapılan sivil savunma tatbikatlarının -insan sayısını 
artırılarak- ileride vuku bulacak herhangi bir tehlike anı için geliştirilmesi; ayrıca, bu hizmet 
birimimizin maddî araç ve gereç yönünden desteklenmesi gerekmektedir. 

Bakanlığın kuruluşuyla beraber görevi devralmış ve o günden bu yana mülkî idare amirle
rinin başarılı olmasında teftiş müessesesi olarak kurulmuş bulunan mülkiye müfettişliği mües
sesesi de cazibeli hale getirilmelidir; teftiş kurulunda görev yapan değerli mülkiye müfettişleri
nin maddî durumlarının yeniden gözden geçirilerek, imkânlar nispetinde artırılması gerek
mektedir. 

Biz, her devlet dairesindeki memurumuzun karnının doymasından, hiçbir sıkıntısının kal
mamasından yanayız. Ancak, devletimizin imkânları çerçevesinde ve görevin ehemmiyetine göre 
tevziat yapıldığına göre Adalet Bakanlığındaki bir müfettişi veya Adalet Bakanlığının Teftiş 
Kurulu Başkanı ile, mülkiye müfettişinin veya Mülkiye Müfettişleri Teftiş Kurulu Başkanının 
da, hiç olmazsa, o mesafede, o seviyede ücret almasından yanayız. Mülkî idare amirlerinin ba
şarısı -vali ve kaymakamların başarısı- içişleri Bakanlığındaki Teftiş Kurulu, kadrolarının liya
katine, yetişme tarzına ve maddî yönden desteklenmesine bağlıdır; bu çok önemlidir. Çünkü, 
malumunuz, mülkiye müfettişleri, vali ve kaymakamlarımızı; bir tarafta da, belediyelerimizi 
teftiş eden kişilerdir. O müessesenin ayakta kalmasını sağlamamız gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bağlı kuruluşlarımız ise, jandarma, polis ve Sahil Güvenlik Komu
tanlığıdır. Sahil Güvenlik Komutanlığı, 1987 yıllarından bu yana, özellikle denizde -kanunun 
kendilerine vermiş olduğu yetki gereğince- kaçakçılıkla veya ülkemize karşı yapılacak hainane 
hareketlerle mücadele ettiğine göre, bu kuruluşumuzun da, başta hücumbot dediğimiz deniz 
araçlarıyla ve onun yanında ihtiyacı olan diğer araç ve gereçlerle donatılması lazımdır. 
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Yine, bu komutanlığımızın, özellikle subay ve rütbeli personel sayısının artırılmasında fayda 
vardır. Görevi nedeniyle hayatlarını ortaya koyan bu insanlarımızın diğer meslekdaşlarından 
farklı olarak maddî yönden de desteklenmeleri gerekmektedir. 

Jandarma ise, henüz çıkarılmış bulunan kanun gereğince, sınır bölgelerinde, kırsal alanda 
görevini devam ettirmektedir. Bu kesimde görev yapan jandarmamızın da, yine, subay adedi
nin çoğaltılması gerekir. Son, kabul edilen kanunları gereğince, uzman çavuş yetiştirmek ve 
bünyesinde istihdam etmek suretiyle, bir miktar ihtiyaç giderilmeye çalışılmıştır. Ancak, rüt
beli subay sayısı jandarmamızda noksandır. Bu itibarla, jandarmamızda da rütbeli sınıf sayısı 
fazlalaştırılmalıdır. 

Sınır bölgeleri güvenliğini, çıkarılan kanun gereğince kara kuvvetlerine devretmiş bulunu
yoruz. Yine bu kanun çerçevesinde, jandarmanın bir an önce sınırı terk etmesi, kara kuvvetleri 
güçlerinin de güneydoğu sınırlarımızda yerini alması gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Anavatan hükümetlerinin, başarıya ulaşamadığı ve bugün yürek
lerimizi sızlatan, dikemezin en önemli meselelerinden biri de güneydoğu'daki PKK olaylarıdır. 
"1980 öncesi, 1980 sonrası" meselesinden ziyade, bu meselenin ana kaynağına inip, bir an ön
ce, hepimizin üzerinde birleştiği bu millî dava için gerekli tedbirler alınarak, oradaki vatandaş
larımızın huzura kavuşturulması ve güvenlik güçlerimizin de ıstıraptan kurtarılması gerek
mektedir. 

Güneydoğu, güneş battıktan sonra vatandaşlarımızın sokağa çıkamadığı bir bölgedir. Yi
ne, Anavatan Partisi sözcüsü arkadaşımızın "1980'den önce silah kaçakçılığı vardı; 1980'den 
sonra silah kaçakçılığı yoktur, çünkü, silaha ihtiyaç kalmamıştır" dediği için söylemek mecbu
riyetinde kalıyorum; dün ve ondan önceki üç günüm Mardin'de geçti. Olağanüstü Hal Bölge
sindeki 8 vilayetimiz üç dört tane de mücavir il olmak üzere onbir, oniki vilayette, belinde ta
bancası olmayan, bırakın bir tabancayı, 2-3 tane tabancasıyla bir Kaleşnikof'u olmayan vatan
daş yoktur. Zaten bunun varlığını kabul eden Hükümet de bir kanun hükmünde kararname 
çıkarmıştır, Menşei belli olmayan; Suriye'den, israil'den veya Bulgaristan'dan, kaçakçılarca ge
tirilen ve satılan bu silahları, karnında ekmeği, sırtında ceketi olmayan bu fukara vatandaşla
rımız, gerekli güvenlikleri temin edilmediği için, iki üç tane birden, en az 2 milyon liradan, 
7-8 milyon liraya kadar farklı fiyatlarla satın almak mecburiyetinde kalmaktadır. 

Hükümet, bu söylediklerimizi doğrulama noktasında, Bakanlar Kurulundan çıkan karar
nameye göre -yakında kanun haline gelmesi için Yüce Heyetin huzuruna getirilecektir- Olağa
nüstü Hal Bölgesindeki vatandaşlarımız, elinde bulunan, menşei belli olmayan silahı kaydet
tirmek suretiyle, ruhsat alma hakkına sahip olacaktır. 

Bu 14'lüleri, Smith VVessonları, Berattaları Türk Devleti yapmadığına veya devletimiz, Ma
kine Kimya Endüstrisi Kurumu kanalıyla getirtip, vatandaşımıza intikal ettirmediğine göre, va
tandaşın üzerindeki bu silahları kim getirmektedir? Elbette ki, kaçakçılar getirmektedir ve ne 
yazık ki, vatandaş, silahını kaydettirmek için vilayete veya emniyete müracaat ettiği zaman "si
lahın mermisi var mı?" diye sorulmuyor. Yani, kendisine karşı vuku bulacak bir hadise veya 
PKK'lıIarın gelmesi halinde, bu silahı boş olarak mı kullanacak? Devletimiz, silahı verdiğine 
göre, mermisinide vermek mecburiyetindedir. Devlet, hem mermiyi vermemekle, hem de men
şei belli olmayan üç dört silahı kaydetmek, vatandaşımızı silahlandırmak suretiyle yanlış poli
tika izlemektedir. Silahın kullanılmasında asıl etkili olacak mermisini de vermemek suretiyle, 
bu sefer ikinci bir kaçakçılık olayına meydan vermektedir. 
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Güneydoğu Anadolu Bölgesine giden çok değerli milletvekillerimiz elbette vardır; bugün 
orada silah ve mermi kaçakçılığı had safhadadır. Yalnız kısa namlulu değil, uzun namlulu si
lahlara da kayıt hakkı tanındığı için, bunların dışarıdan getirildiği malumlarınızdır. 

Değerli milletvekilleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde gördüklerimiz, her vatandaşımı
zı, her politikacıyı rahatsız eden olaylardır. 1915'li yıllarda, Erzurum'da, Kars'ta, Van'da ve 
ülkemizin muayyen vilayetlerinde bulunan insanlarımızı bir araya toplayarak, hunharca toplu 
katliamlar yapan Ermeni hareketiyle, bugün Güneydoğuda yapılan hareketler arasında hiçbir 
fark yoktur. Bu meselelerin altında hangi güçler varsa, hangi devletler varsa -komşu veya uzak-
bu devletleri, yardım edenleri, PKK'nın elinden tutan, devletimizin düşmanı olan, milletimizi 
bölmek isteyen bu art niyetli insanları destekleyenleri, bu kürsüden, Hükümetin yetkilileri açık
lamak mecburiyetindedirler. 

Ama, gelin görün ki, Güneydoğuda herhangi bir şey yokmuş gibi, huzur ve güvenlik te
min edilmiş gibi, değerli arkadaşlarımız bu kürsüden yine 1980 yılı öncesini karıştırmak sure
tiyle, Güneydoğu olaylarını kapatmaya çalışmaktadırlar. Güneydoğu olaylarını artık bu şekil
de kapatamazsınız. 

Güneydoğu'da yaşayan vatandaşımızın ecdadı, bu Misakımilli sınırlarının çizilmesinde kan
larını dökmüş, canlarını vermişlerdir. Orada bulunan insanlarla, başka bölgede bulunan in
sanlarımız arasında fark yoktur. Üç gün bu bölgede kaldım, köylerinde misafir oldum. Bayra
ğa saygılı, vatana bağlı, devlete saygılı olan bu vatandaşlarımıza -PKK'nın kucağına düşürül
meden, PKK'nın, yapmış olduğu çeşitli entrikalarla, onları kendi saflarına almadan- devletin 
sahip çıkma mecburiyeti vardır. 

Güneydoğu'da olaylar vardır, hanginiz ne söylerseniz söyleyin... Cumhurbaşkanınızın ve 
Başbakanınızın ifadelerine, 1980 yılı öncesinin münakaşası ve kritiğini yapmalarına rağmen, 
bugünlerde, yine aynı Hükümetin Millî Savunma Bakanı, "Güneydoğu'da gerilla savaşı vardır" 
demek suretiyle bir hakikati ortaya koymuştur. Evet, Güneydoğu'da, ister gerilla, ister iç sa
vaş, ister olay deyin, bir hadise vardır. Bu hadisede, devlet ve devlete bağlı olan güçler bir ta
rafta, gayri millî güçler bir taraftadır. Bu gayri millî güçler, maalesef ülkemize yerleşmek duru
mundadırlar. İlçede konuşup vatandaşın hatırını sorduğumuz zaman, "Aman dikkatli olunuz; 
karşıdan bakan iki kişi, PKK'Iıdır" diyor ve saatine bakıyor benim vatandaşım; eğer güneşin 
batmasına bir iki saat varsa, gideceğimiz nokta, güneş batmadan önce gitmek durumunda ol
duğumuz bir yer ise, bir an önce, güneş batmadan o noktaya kavuşmamız için bizi ikaz ediyor. 
Benim ülkem, benim ilim, benim ilçem, benim köyüm de, ben, milletvekili olarak, güneş bat
madan, bir ilden, bir ilçeden, bir köye; bir köyden, bir köye gidemeyeceğim!.. Orada oturan 
vatandaşımız ne yapacak? Şu anda, güneş battıktan sonra Güneydoğu'da hayat yoktur. Hiçbir 
vatandaşımız köyünden bir başka köye, ilçesinden köyüne veya iline gidememektedir. Hastası 
olan vatandaşın, hastasını ölüme terk etmekden başka çaresi kalmamıştır. 

Onun için, meseleyi millî açıdan değerlendirip, konuları istismar etmeden hadiseye bak
mak mecburiyetindeyiz. Biz, burada, her türlü millî meseleye parmak kaldıran bir partiyiz. 
Devletin bekası, milletin bütünlüğü bahiskonusu olduğu her yerde, siyasî iktidarın müspet ola
rak getirmiş olduğu ne teklif varsa, Doğru Yol Partisi onun yanında olmuştur ve bundan sonra 
da olacaktır. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri) Ancak, ANAP'ın beceriksizliğini, ANAP 
hükümetlerinin yapmış olduğu yanlışlıkları da, elbette ki, üzerimize alma durumunda değiliz. 
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ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — tşte bu olmadı; orada ayıp ettin. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

tSMAÎL KÖSE (Devamla) — Muhterem milletvekilleri, Mardin'den örnek veriyorum; Sayın 
Bakanın vilayetinden vermiyorum. Çünkü, kendileriyle beraber gittiğimiz için ve kendisi de 
Diyarbakır'ın durumunu benden iyi bildiği için Diyarbakır'dan bahsetmeyeceğim. Yalnız, kendi 
ilçelerinde de olay vardır; Kulp'ta, Lice'de, Dicle'de olay vardır. Diyarbakır'ın merkezinde me
sele hassasiyet kespetmiştir; ama, Mardin ye diğer bölgelerde olaylar çok daha fazladır. 

Gitmiş olduğumuz ilçelerimizde köylerimizde ilk sorduğumuz, "anarşi ve terör meselesin
den dolayı eğitim ve sağlık durumunuz, sıkıntınız nedir?" diye sorduğumuzda, "okullar kapalı" 
diye cevap aldık. 

Ben, sayın milletvekillerine buradan yanlış bir şey söylemem. Hem mesleğim itibariyle, 
hem de böyle önemli, saygı duyduğum bir bakanlığın bütçesi üzerinde konuştuğum zaman yanlış 
bilgiler vermekten kaçınırım. Elimizde evraklarımız var. Bu evrakları, Sayın Bakanın bilgisine 
tümden sunmayacağım, daha sonra kendilerine vereceğim. 

Bu okullar kapalı mı değil mi? 
Mardin'in Gercüş tlçesinde 44 adet ilkokul -sayın Mardin milletvekillerine söylüyorum-

anarşi ve terör dolayısıyla kapalıdır. PKK olaylarına yanaşmayan, PKK'yı reddeden ve devle
tin yanında yer alan vatandaşımızın, eğitim ve sağlık hizmetlerini yerine getirerek; bayrağı, va
tanı, devleti, birlik ve bütünlüğü, ilkokul seviyesindeki körpe dimağlara anlatacağımız bir dev
rede, bir ilçede 44 ilkokulun kapalı oluşu esef vericidir. "Arıca" ismiyle başlayıp "Bıyıklı Köyü" 
ile sona eren bu 44 köy ilkokulumuzun bir an önce hizmete açılması gerekmektedir. 

Derik tlçesinde, Mazıdağı'nda köy okulları kapalıdır. 
Sağlık evlerinde ebe yoktur. Sağlık evlerinde veya sağlık ocaklarında görevli olan doktor

lar ilçe merkezlerine getirilmiştir. Can emniyeti dolayısıyla ya ANAP'lılar tarafından veya baş
kaları tarafından çeşitli torpiller yapılmak, aracılar konulmak suretiyle, köyde hizmet yapmak 
mecburiyetinde olan doktor, ilçe merkezinde görev yapmaktadır. 

tşte, Güneydoğu'nun yalnız asayiş ve emniyet problemi yoktur; Güneydoğu'nun, eğitim 
ve sağlık problemi de vardır. Bakın, güvenlik nelere tesir ediyor!.. 

"Ülkenin, ekonomik, sosyal ve kültürel meseleleriyle, içişleri Bakanlığı politikaları 
orantılıdır" dedik, tşte, millî eğitimle, sağlık hizmetlerinin, içişleri Bakanlığını ne kadar yaki-
nen ilgilendirdiğinin canlı örneğini görüyoruz. Üzülerek söylüyorum; oradaki insanlarımız, böl
geye giden bir devlet memurunu veya bir yetkiliyi gördüğü zaman bayram ediyor, gözleri ışıldı
yor. "Acaba bize ne hizmet getirilecek, ne gibi yardımlar yapılacak?" şeklinde düşünüyor. 

Okulların kapalı oluşu ve basına intikal etmeyen olayların, sayın milletvekülerimiz tara
fından bilinmemesi sonucunda, muayyen yerlerde huzur varmış gibi gösterilmesi fevkalade yan
lıştır. Eğer bir yerde olay oluyorsa, bir yerdeki olay millî bünyemizi ilgilendiriyor, devletimizin 
millî politikasını alakadar ediyorsa, üzerine bir kılıf örtmek, üzerini küllendirmek suretiyle "efen
dim, yalnız Cudi Dağı'nda bir olay vardır; diğer taraflarda herhangi bir şey yoktur" dediğiniz 
müddetçe, PKK'ya mesafe aldırırsınız. 

Derik tlçesinde vatandaşın 2 adet traktörü yakılıyor. Bugün bir traktör 50 milyon liradır, 
2 adet traktörün fiyatı, 50 milyondan, 100 milyon lira eder. Vatandaş, bütün alınterini sarf-
edip, rızkını temin etmiş, getirmiş, ambarına, arpasını buğdayını doldurmuş; ama, PKK'Iı bu 
depoyu ateşe vermiş, depodaki bütün yiyeceği ve hayvanına yedireceği yemi maalesef yakmış
tır. Bunlar basına intikal etmiyor. 
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Yine, Beşbudak Köyü var; bu köyün okulunu tahrip etmişler; Böğrek Köyünün öğretme
nini öldürmüşlerdir. 

Sizlere çok daha hazin ve enterasan bir şey söyleyeyim : Muhtarları çağırıyorlar "okulun 
açılmasını sağlayacaksın, öğretmenin can emniyetini temin edeceksin" diye evrak imzalatıyor-
larmış. Derik İlçesindeki muhtarlara sorduğumuzda "Kaymakam Bey, 'öğretmenin can güven
liğini, eğitimin yapılmasını sağlayacaksın' diye bize evrak imzalatıyor" diyorlar. Buyurun! Gü
venlik için, eğitim için aldığımız tedbir budur!.. 

Kızıltepe karayolu, bugün, karayolu taşımacılığı ile, ihracat ve ithalat kanalıyla ülke eko
nomisine fevkalade faydalı olan bu karayolumuzdur ve o bölgede ekonomik faaliyetler vardır. 
Güvenlik tedbirlerinin alınmaması ve vatandaşımızın can emniyetinin sağlanamaması, maale
sef oradaki hizmetlerin de aksamasına sebep olmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bu vatandaşlarımızın, okul vasıtasıyla olsun, millî müessese olan 
TRT vasıtasıyla olsun, eğitilmeye ihtiyaçları vardır. TRT'nin önemi çok büyüktür. Vatandaşı
mız artık radyodan uzaklaşmış... Zaten gazete okumayan vatandaşımız, basından da bihaber. 
Hangi kanal olursa olsun, televizyon seyretmektedir, televizyonla başbaşa kalmıştır. Televizyo
nu, eğitim aracı olarak, çok iyi bir şekilde kullanmak mecburiyetimiz vardır. Mardinli televiz
yonu açıyor, Amerika'nın filmini, Fransa'nın aile yaşantısını seyrediyor. Ben, Mardinli vatan
daşa soruyorum; "sen ömründe hiç böyle bir hayat yaşadın mı?" veya "şu gösterilen prog
ramlarda olmayı arzu ediyor musun?" diye. Bir tane Mardinli çıkıp da, "çok şahane programdır" 
diyerek, takdir düşüncelerini ifade etmemiştir. Vardır; ama, yüzde Herdedir. 

Amerika'yı, Avrupa'yı ölçü alan ANAP Hükümeti, yayıncılıkta da onları ölçü alarak, ya
yın yaptırmaktadır. Onlar, yayınlarını, kendi millî bünyelerine uygun olarak hangi ölçüler içe
risinde yapıyorlar ise, Türk Milletine de, bünyesine uygun, o istikamette yayın yapmak mecbu
riyetiniz vardır. 

Bugün, televizyondaki millî yayınların oranı, yüzde 5'leri, yüzde 10'ları geçmez. Ameri
ka'ya gidin, İngiltere'ye gidin, yapılan yayınların yüzde 95'i gayri millî değildir veya kendi yap
mış oldukları yayınların dışında, dışarıdan yayın almamışlardır. 

Bir tarafta Patrikhaneyi açacaksınız, bir tarafta papazları kabul edeceksiniz; öbür tarafta, 
televizyonla, benim vatandaşıma, millet, memleket, vatan ve bayrak sevgisini aşılamayacaksı
nız!.. (DYP sıralarından alkışlar) Yani, bir taraftan, "Avrupa'ya hoş görüneyim" diye papazı 
karşınıza alacaksınız, bugün veya yarın da Fener Patrikhanesine, -bu devletin temeline dinamit 
koyma zihniyetinde olan, Ayasofya'nın, bırakın cami olarak, müze olarak bile devam etmesini 
hiçbir zaman hazmedemeyen bu zihniyete- kapılarınızı açacaksınız; öbür taraftan, benim, Do-
ğu'da, Güneydoğu'da ve Anadolu'daki insanıma, milliyetçi, mukaddesatçı, özellikle tslamî eği
timi TRTrden maalesef verdiremeyeceksiniz!.. 

tşte, Sayın İçişleri Bakanının, bu mesele üzerinde de durması lazım. Kendisine kanunen 
verilmiş olan bir görev vardır : iç politikanın değerlendirilmesi görevi, tç politikanın değerlen
dirilmesi, yalnız, seçimler olduğu zaman "Anavatan şurada kazanır, burada kaybeder" şekliy
le bir değerlendirme değildir, tç politikanın değerlendirilmesi, vatandaşın, nerede, hangi konu
larda sıkıntısı var ise ona çözüm aramak, veya eğitim, TRT gibi, hangi meseseler gündeme ge
tiriliyorsa onunla meşgul olmak; Doğu ve Güneydoğu hadiselerine bir an önce mani olunması 
icap ediyorsa, bunları yapmaktır. Sayın İçişleri Bakanı, bu meselelere bir an önce müdahil ol
malıdır. 
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Sayın Bakandan, bu kürsüden, 1983 yılından bugüne kadar, anarşi ve terör olayları dahil, 
ülkenin diğer vilayetlerinde veya güneydoğu olaylarında şehit olan vatandaşlarımızın ve güven
lik kuvvetlerimizin sayısını lütfen açıklamasını istiyorum. Ayrıca, biz, ölenlere rahmet diliyo
ruz, kalanlara da başarı temenni ediyoruz. Diyoruz ki : Sayın Bakan, şehit olan güvenlik kuv
vetlerimizin istatistiği yapılmalıdır. Şehit olan güvenlik kuvveti mensuplarımızın ailelerinin, eği
tim, sağlık veyahut da ekonomik yönden durumları nedir? Evleri barkları var mıdır? Bunların 
istatistikleri yapılarak, bakanlığın en güzide yerinde arşivlenmelidir ve bu vatandaşlarımız, bu 
güvenlik mensuplarımızın aileleri, takip edilmelidir. Yalnız onunla kalınmamalı, valilerimiz veya 
kaymakamlarımız, o bölgede katledilen, şehit edilen vatandaşlarımızın da sayısını, aile yapısı
nı ve hayat boyu yaşantısını devamlı takip etmelidir. Çünkü, PKK'nın namlusunun karşısında; 
Türk Devletinin, jandarmanın, polisin, orada görevli olan devlet kuvvetlerinin yanında yer al
mak her babayiğidin kârı değildir. 

Ben tavsiye ediyorum Sayın Dalkıran'a : Eğer yüreği varsa, Hakkâri'nin tkiyaka Köyüne 
gitsin ve saat 17.00'den sonra, güneş battıktan sonra da yanına bir polis veya jandarma alma
dan, kendi özel otosuyla, Van'a kadar gelsin bakalım!.. (DYP sıralarından alkışlar) Hangi vi
layetten hangi vilayete ne zaman gidileceği ve hangi olaylarla karşılaşılacağı meçhuldür. Yazık 
olmuştur. Millî bir meseledir, önemli bir meselemizdir. Şu anda Türkiye gündeminde bulunan 
en önemli olay, güneydoğu olaylarıdır. Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini burada size 
ifade ederken, memleketini seven bir insan olarak, o bölgedeki insanları seven bir insan olarak 
şunu da belirtmek isterim ; Bu meseleye çare bulmak mecburiyetiniz vardır. (DYP ve ANAP 
sıralarından alkışlar) Yalnız, "Şu kadar polis şehit oldu, şu kadar jandarmayı öldürdüler, şu 
kadar askerimizi vurdular, şu kadar vatandaşımızı katlettiler, karşılığında şu kadar PKK'lı öl
dürdük; bizim kayıp sayımız onlannkinden daha azdır" demek suretiyle, yüreklere ferahlık 
getiremezsiniz. 

"Bir Türk dünyaya bedeldir" diyoruz; "Yurtta sulh, cihanda sulh" diyoruz... Türk va
tandaşı ölecek, benim millî gücüm, devletimizin bekası için hayatını ortaya koyan askerim, po
lisim şehit olacak; ben, "Yurtta sulh, cihanda sulh" diyeceğim! 

"Yurtta sulh, cihanda sulh" Türk vatandaşına mı, yoksa Suriye'de yetiştirilen Ermeni dü
şüncesi, CIA örgütü, KGB örgütü, veya ŞİA mensuplarına mıdır? Sulh ve sükûn önce benim 
vatandaşıma, ondan sonra yabancı unsurlara olmalıdır. Bunu hangi uyruk, hangi unsur tez
gâhlıyorsa, kolu, kanadı kırılmalıdır. 

Bu, konuda Hükümet yetersiz kalmıştır. Bunu söylemek, buradan ifade etmek bizim millî 
görevimizdir. Ne yapmıştır Hükümet? Benim millî varlığım, hayat kaynağım, trilyonlarca lira
lar yatırmak suretiyle, hepimizin iftihar etmiş olduğu, GAP projesinin ortaya çıkmasına vesile 
olacak; Hükümet ise, Dicle ve Fırat sularımı, bu eşkıyanın yaptığı olayla akıtmış olduğu kanla 
pazarlık masasına koyacak!.. Hükümetin yaptığı budur!.. (DYP sıralarından alkışlar) 

Bu millî sularımızın, akıtılan kanların karşılığında, güvenlik meselelerimizin pazarlık ma
salarına konulması kadar gayri millî bir olay olamaz. Bu, millî menfaatlarımıza aykırıdır. Ül
kemizin sınırlarından çıkan suyun nemalarından ilk istifade edecek olan benim vatandaşım-
dır. önce benim ülkem, benim toprağım istifade edecektir; ondan sonrasını, uluslararası şart
lar ne ise, neyi gerektiriyorsa, o miktarı da yine devletimiz ve devletimizin icra organı olan hü
kümet tayin eder. Ama, gelin görün ki, üç başlı bir Dışişleri politikası var ve Dışişleriyle İçişle
ri arasında en küçük bir diyalog yok. "Millî sularımızdan şu kadar metreküp su veririz; siz 
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oradan Apo'nun kampını kaldırın" veyahut da "Apo'nun kardeşinin kampını şuradan kaldı
rırsanız, şu kadar ticaret yaparız." şekliyle millî meselelerimiz ticaret konusu haline getirile
mez. Onun için, teşhis yanlıştır. Yapılan bu yanlışın bir an önce düzeltilerek, vatandaşımızı 
istikbalde mutluluğa kavuşturacak ve o bölgenin refahını ve saadetini sağlayacak önlemler alın
malı, PKK haininin yapmış olduğu hareketler karşılığında, Fıratın suyunun Suriye ile pazarlık 
konusu yapılmasına mani olunmalıdır. 

Dışişleri Bakanı ile İçişleri Bakanının, muhakkak surette, Güneydoğu olaylarını beraber
ce değerlendirip, hangi devletler buna sebep oluyorsa, hangileri lojistik yönden, ekonomik yön
den, siyasî yönden bunları destekleyip, tahrik ediyorsa; ortaya çıkarılması ve devletimizin dış 
politikasının bu yönde değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Güneydoğu olayları, ne Olağanüstü Hal Valiliği ihdası ile, ne de 
köylerde cahil korucunun eline vermiş olduğunuz üç, beş tane silahla durmaz. 

Şimdi bir yanlış politika geliştiriyorsunuz! Dikkatinizi çekiyorum... Tenkit olarak değil; 
bu millî mesele Üzerinde eğer bir parça katkımız olursa, biz şeref duyarız; aksi şekilde düşün
meyiniz. Bütün vatandaşımızı silahlandırmak suretiyle -Allah korusun- kendi vatandaşımızı bir
birine kırdırma noktasına getiriyorsunuz. Bir vatandaşa üç dört silah verilmek suretiyle, bir 
vatandaşa uzun namlulu silah verilmek suretiyle; hele hele, sanki Devletin Türk Silahlı Kuv
vetleri, polisi ve jandarmasının görevi bitmiş veya bunlar bu işi başaramamış gibi, aşiretleri 
silahlandırmak suretiyle bu olaylar önlenemez. 

Millî gücümüz bu meselede başarılı olur. Devlet güçlüdür. Türk Devleti, Allah'ın izniyle, 
Uzakdoğu'da olsun, yakınımızda olsun, hangi devletle olursa olsun, -tabiî, cihanda sulh diyo
ruz da- şartlar gerektirirse, yine milletimizin en son ferdine kadar herkes, bu millî sınırlarımıza 
bir yabancının ayağını bastırmamakta kararlıdır ve inançlıdır. 

Güneydoğu'daki vatandaşımız bizden daha kararlıdır. Doğu ve Güneydoğu'daki vatanda
şımıza, devletten, milletten ve bayraktan bahsettiğimiz zaman onlarda gördüğüm heyecanı bu
rada söylemekle iftihar ediyorum. Milyonlarca insan birbirine akrabalık bağıyla bağlanmış, 
birbirinin akrabası olmuş; ta istanbul'dan Hakkâri'ye kadar, tstiklâl mücadelesinde onların 
ecdatlarının akıtmış olduğu kan, tzmir, Manisa veya bir başka vilayetimizdeki kişilerin ecdat
larının akıttığı kandan çok daha fazladır. Şu anda da yine, polisin, askerin ve jandarmanın 
yanında yer almak suretiyle, kendisine para verilmesine rağmen, kendisine silah verilmesine 
rağmen, kendisinin öldürülme tehdidiyle karşı karşıya kalmasına rağmen, Güneydoğu'daki in
sanımız, tercihini devletten yana kullanmaktadır. 

Ancak, hassas bir noktaya gelmiş bulunmaktayız. PKK, o köylerde ve şehirlerde oturan 
vatandaşlarımızın adına, devletimizin ilgili müesseselerine mektup yazıyor ve Hasan, Hüse
yin, Ahmet, Mehmet vesaire, köyde yaşayanların azamisinin adını o mektupda belirtmek sure
tiyle ihbarda bulunuyor; "falan, falan kişiler PKK'cıdır" diyor. Bizim güvenlik kuvvetlerimiz 
de, o mektup, sanki devletin yanında olan bir vatandaş tarafından yazılmış gibi, mektupta is
mi yazılı vatandaşları götürüyor; "Sen PKK'Iıymışsın, PKK'ya yardım ediyormuşsun" diyor 
ve o vatandaşlarımız da PKK'nın yanında yer almak durumunda kalıyor. Halbuki, mektuplar 
PKK'hlar tarafından yazılıyor. Kendi sayısını çoğaltmak ve etkisini güçlendirmek için PKK, 
çeşitli entrikalarla, çeşitli hilelerle hem o bölgedeki vatandaşlarımızı kandırmaktadır, hem de 
devletin güvenlik kuvvetlerini o bölgede yaşayan vatandaşlarımızın nazarında küçük düşürme 
gayretindedir. 
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Bölgede, birkaç olay hariç, güvenlik kuvvetlerimiz hakkında şikâyet yoktur. Çünkü, millî 
güçlerdir, o bölgedeki vatandaşımız devletin güçleri olan askerimize, polisimize ve jandarma
mıza kucağını açmış, onlarla beraber, bu âfeti, bu zalimane olayları söndürmek için elete ver
mişlerdir; ama, zaman içerisinde, geç kaldığımız takdirde, yalnız bir ilçede kapalı olan 44 ilko
kulumuzu açmadan, başka yerlerdeki sıkıntıları da gidermeden bu olayların üstesinden gel
mek mümkün değildir. Olaylar, yalnız asayiş ve emniyetin teminiyle durmaz; ekonomik ve sos
yal yönden de o bölgenin muhakkak surette güçlendirilmesi lazımdır. 

Mardin'de yaşayan vatandaşlarımıza sordum, size de soruyorum sayın milletvekilleri: 1980 
yılından sonra Mardin'de, tüten bir baca, yapılan bir yatırım varsa, Allah rızası için bir göste
rin. Ben araştırdım, sordum; yok. 1980 yılından önce Mazıdağında yapılmış bir fosfat fabrika
sı, 1980 yılından sonra Mardin'in hemen altında Kabala'da yapılmış olan bir çimento fabrika
sı, yine 1980 yılından önce yapılmış olan bir Borusan Boru Fabrikası, iki tuğla fabrikası ve 
bir de kireç fabrikası vardır. 1983 yılından sonra ülkenin kalkındığını ve güneydoğu'da, doğu'-
da veya ülkenin başka yerinde yapılan hizmetlerin ve yatırımların neler olduğunu burada söy
lemenizden ben şahsen üzüntü duyuyorum. Keşke, şu televizyon, hepimizin konuşmalarını halka 
bir verebilse de, köydeki vatandaşlarımız, şehirlerdeki vatandaşlarımız, ilçedeki vatandaşları
mız ve illerinden bahsetmiş olduğumuz o illerdeki vatandaşlarımız bir dinleseler de keşke mem
nun olsalar ve size teşekkür etseler. Ama, samimi olarak söylüyorum, Anavatan Partisi diye 
bir parti kalmamıştır; Anavatan Hükümeti vardır. Hükümet, yapmış olduğu taraflı icraatla
rından da vazgeçmelidir. 

Sayın Mardin milletvekillerinden istirham ediyorum, Mardinlilerin selamını getirdim, üze
rimde kalmasın diyorum... Köy Hizmetleri Müdürünüz taraflı hareket ediyor. Bu kürsüden, 
bir müessesenin müdürü hakkında herhangi bir şey söylemek istemem; ancak, diyor ki, "ön
ce farz, sonra sünnet." önce Anavatan köyü, önce Anavatan belediyesi; ondan sonra Doğru 
Yol veya SHP... 

ALt TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — "Anavatan Partisi diye bir şey kalmamıştır" di
yorsun, ondan sonra da "ANAP köyü diyorsun". 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Beyefendi, ben isim vermek istemiyorum, burada var. Yani, 
evvelce size oy vermiş olan köyleri kastediyorum... 

ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — O, Doğru Yol Partisi zamanında yapı
lıyordu. 

BAŞKAN — Sayın Köse... 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Farklı muamele yapan, farklı icraat yapma durumunda olan 

bu gibi devlet görevlilerine fırsat vermeyiniz, yazık olur; o vatandaş hepimizin vatandaşı. 

BAŞKAN — Sayın Köse, dört dakikanız kaldı efendim. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Her bölgedeki insan bizim insanımız; parti ayırımı yapılması mümkün değildir. 
Kızıltepe Belediye Başkanımıza sordum; 1989'un Martından önceki borçlarına el konul

muş, kıpırdayacak hali kalmamış. Kızıltepe Belediyesinin yollarını Karayollarının yapması ge
rekiyor; ama, Kızıltepe Belediyesi Doğru Yol Partisinden olduğu için Karayolları diyor ki, "Ku
sura bakma, gidip özel emir verdirmediğin müddetçe bu yolu yapamam." Az önce de bahsettim... 
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M. NECAT ELDEM (istanbul) — Kızıltepe'nin yollarını yaptık. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Şehiriçi efendim. Şehiriçi bütün düzenlemeleriniz... 
M. NECAT ELDEM (İstanbul) — Hayır efendim. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Birçok ilçede Anavatanlı belediyelerin, bırakın belediye yol

larını, köy yollarını asfalt yaptınız; benim partime mensup olan belediyelerin hakkını vermedi
niz. Şunu ifade etmek istiyorum: İlk... 

M. NECAT ELDEM (İstanbul) — Ben Mardin milletvekili değilim; ama, Mardinliyim. 
O sözlerinizin çoğu abartmadır. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Efendim, isim veriyorum. Sayın milletvekilim, elimde ev
raklarım var, isim veriyorum. Tatmin olmadıysanız, buyurun gelin kahvemi için ve zatı âlinize 
daha çok bilgi arz edeyim. Biz, vatandaşın çektiği sıkıntıyı gördük, onu anlatıyoruz. İlinizde, 
ilçenizde, köyünüzde üç gün kaldım... Vatandaşımız açtır, vatandaşımız güvenlik açısından sı
kıntı içerisindedir. Maalesef, Adalet Partisinin yapmış olduğu fabrikaları kapatmışsınız!.. Kı
zıltepe'deki Sümerbank tesislerinden haberiniz var mı Sayın Milletvekili? Sümerbank'ın yap
mış olduğu fabrikaları satmışsınız! özel şahıs, o hırsız, parasını almış kaçmıştır ve 150 - 200 
tane Kızıltepeli vatandaşımız, işsiz, perişan haldedir. 

M. NECAT ELDEM (İstanbul) - O fabrika şu anda çalışıyor. Özelleştirilmiştir. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Yanlış biliyorsunuz! özelleştirme, haksız yere satış... üstelik 

de kredi vermek suretiyle devletin müessesesini, milletin malını başkalarına satamazsınız. 
M, NECAT ELDEM (İstanbul) — Özelleştirilmiştir. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — O şekilde satamazsınız, haksız yere satamazsınız. 
M. NECAT ELDEM (İstanbul) — Biz iktidara geldikten sonra açtık o fabrikayı. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Lütfen kendi vilayetinize gidin sayın milletvekili, "Mardin 

ne durumdadır, Mardinli ne yiyip, ne içiyor, geceleri ne yapıyor?" inceleyip de geliniz. 
M. NECAT ELDEM (İstanbul) — Elma ile armutu karıştırıyorsunuz. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Değerli milletvekilleri... 
BAŞKAN — Sayın Köse... 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 
ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — Erzurum'dan niye bahsetmiyorsun? 
SEYİT AHMET DALKIRAN (Yozgat) — Seni Erzurum'a koymuyorlar mı yoksa? 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Hangi görevde olursa olsun, görevleri uğruna... 
BAŞKAN — Sayın köse, süreniz dolmuştur. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Vaktim olsaydı Erzurum'dan, Kars'tan, Ardahan'dan da 

bahsedecektim. 
BAŞKAN — Sayın Köse... 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Onu bir sonrakine bırakacağız. 
BAŞKAN — Sayın Köse, süreniz dolmuştur efendim. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. Yalnız, müdahale edilen zama

nın da bana verilmesi lazım. 
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BAŞKAN — Onları hesapladım efendim. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Sayın milletvekilleri, hangi görevde olursa olsun, göreviyle 

ilgili hizmetlerini yaparken görevleri başında şehit olan güvenlik güçlerimize ve yine, olaylar 
karşısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 

İçişleri Bakanlığımızın 1990 yılı bütçesinin memleketimize, milletimize ve bakanlığımıza 
hayırlı olmasını Canab'ı Allah'tan dilerken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP ve ANAP 
sıralarından alkışlar) 

SEYİT AHMET DALKIRAN (Yozgat) — Sayın Başkan, bana sataşma var. Hatip "Sayın 
Dalkıran'ın yüreği varsa" diye konuştu. 

BAŞKAN — Yüreğin varsa bir defa daha konuşursun, söz veririz. Sizde yüreğin var oldu
ğunu da biliyoruz. 

SEYİT AHMET DALKIRAN (Yozgat) — Konuşmak isüyorum. 
BAŞKAN — Bir başka bütçe üzerinde söz alırsınız, söz veririz efendim. 
Sayın Güneş, bir dakikanızı rica edeyim. Ben, zabıtları inceden inceye tetkik ettim. Sayın 

Dalkıran'ın, şahsınızı ve bakanlığınız dönemini istihdaf eden genel bir beyanda bulunduğu ka
naatine varamadım. Burada "Arkadaşımızın bakanlığı dönemi" vesaire dedikten sonra, "Ben 
genelde konuşuyorum" ifadesinde bulunmuştur. 

Sükûnet verici, yatıştırıcı bir konuşma yapacağınıza da inancım var; ama, zabıtlara göre, 
İçtüzük buna imkân vermiyor. Bağışlanmasını rica edeceğim. 

Teşekkür ederim. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — İmkân veriyor Sayın Başkan. 
M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) — İçtüzük değil, siz imkân vermiyorsunuz. 
BAŞKAN — Sayın İbrahim Tez, buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA İBRAHİM TEZ (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Yüce Meclisi en derin saygılarımla selamlıyorum. 
Sözlerime başlamadan önce, görevi başında şehit olan bakanlık mensuplarını saygıyla anıyorum. 

Sayın Başkan, İçişleri Bakanlığı, kuruluş kanunu gereği, yapısı ve işlevi gereği en önemli 
ve öncelikli bakanlıklarımız arasında gelmektedir. Çünkü, toplumsal yaşamımızın hemen her 
kesiminde, bu ilişkileri yönlendiren ve şekil verebilen yetkilerle donatılmıştır. Kanun koyucu 
bunu göz önünde bulundurarak, anılan Bakanlığın görev ve yetkilerini belirlerken, çağdaş hu
kuk devletinde, özgür, örgütlü demokratik ve sivil bir toplumun da sınırlarını belirlemiştir. Eğer, 
İçişleri Bakanlığımız, kendisine verilen yetkileri, çağdaş hukuk devleti kuralları içerisinde ve 
tarafsızca kullanabilirse, işte o zaman, özgürlükler, Anayasadan ve yasalardan çıkıp; hayat ka
zanırlar. Ancak o zaman, özlemle sözünü ettiğimiz toplumsal barış gerçekleşebilir, tşte o za
man, özgürlükçü demokrasi somutlaşır, işlerlik kazanır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; olanaklarının yeterliliği tartışılır dahi olsa, İçişleri Ba
kanlığımızın örgütsel boyutlarının büyüklüğü tartışılamaz. Bu gerçek de göstermektedir ki, iş
levler inin önemi çerçevesinde, devletin kıt kaynaklarından, söz konusu Bakanlığımıza önemli 
kaynak aktarımı yapılmaktadır. Bu aşamada önemli olan, devletin bu kıt kaynaklarıyla bes
lenmekte olan sistemin, amaçları doğrultusundaki işlevini ne denli verimli ve istenilen içerikte 
yerine getirebildiğidir. 
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tdeal bir İçişleri Bakanlığından neler bekliyoruz; önce bunu tanımlamakta yarar vardır. 
Nedir beklentilerimiz? Emniyet ve asayişin, toplumsal huzuru bozmayacak bir biçimde sağ
lanmasıdır. Bu konuda ortaya konması gereken bir devlet otoritesi gündeme gelmektedir. De
mokratik hukuk devletinin düşmanları olarak nitelendirebileceğimiz emniyet ve asayişi bozan
ların, devlet otoritesi karşısında çaresiz kalmaları beklenmektedir. Bu süreçte asıl olan, vata
nın bütünlüğüne; hâkimiyetin kayıtsız, şartsız milletin olduğuna inanmayanların toplumdan 
ayırt edilmeleri ve gerekli biçimde cezalandırılmalarıdır; huzur ve güven ortamının kurulması 
ve sürdürülmesidir;, halkın, kendi güvenliğini sağlamakla yükümlü devlet kurumlarıyla içice 
olmasıdır; halkın, güvenliğini sağlayan devlet personeline güvenmesi ve inanmasıdır, zora düş
tüğünde, hiç kuşku duymadan, kapısını çalabileceği bir devletin varlığını hissedebilmesidir; ala
cağını tahsil etmek için bir senet mafiasına gerek duymamasıdır; sağlıklı demokratik yönetim 
biçiminin korunması ve kullanmasıdır; düşünce özgürlüğüdür, özgürce örgütlenebilmektir; fiş-
lenmemektir; düşünceleri nedeniyle kamu haklarından kısıtlanmamaktır; uluslararası yargı or
ganlarına, kişisel başvuru hakkını kullanarak gitmek zorunda kalmamaktır; sansürsüz bir ya
şamdır; halkın, vatandaşlık sorumluluklarını, iç huzuru içinde yerine getirebilmesidir; bu sü
reçte, bürokrasinin, sorun olmaktan çıkarılmasıdır; işlemlerin hızlandırılmasıdır; "Bugün git, 
yarın gel" geleneğinin ortadan kaldırılmasıdır; daha etkin bir yerel yönetim düzeninin kurul
masıdır; demokrasinin gereği, hizmetlerin genelleştirilmesidir; yerel birimlerin daha etkin kı
lınmasıdır; yetki ve sorumlulukların yerel ölçekte yoğunlaştırılmasıdır. 

Hiç kuşkusuz ki, bu beklentilere yanıt vermek durumunda olan, içişleri Bakanlığının per
soneli değildir; onları, politik yönetsel kararların çerçevesinde yönetmek durumunda olan üst 
düzey yöneticileridir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmamın bu bölümünde, varolan içişleri Bakanlı
ğının, iktidarda olan siyasî düşünce çerçevesinde nasıl yönetildiğini ve toplumun nasıl etkilen
diğini aktarmak istiyorum. 

tşte, ANAP'ırr İçişleri Bakanlığı uygulamalarına yansıyan politik görüşün sonuçları: Ki
taplar yasaklanmakta, yazarlar yargılanmakta; filmler yasaklanmakta, bir çoğuna sansür uy
gulanmakta; 15-16 yaşındaki çocuklar, okul ödevlerinde komünizm propagandaları yaptıkları 
gerekçesiyle karakolda, nezarette sorgulamaya alınmakta ve düşünce, hâlâ, suç niteliğini sür
dürmektedir. Görevini suiistimal eden yönetici, kendisini görüntülemeye çalışan basın men
suplarını tehdit etmekte; Başbakan, gazetecilerin kameralarını toplatacağını söyleyebilmekte 
ve basın mensupları, masalarında, görev başında kurşunlanmakta; basın mensuplarının ko
runmasıyla ilgili olarak bir yetkili, "Gerekirse, tüm gazetecilere silah ruhsatı verebiliriz" diye
bilmekte. PKK karşısında, çareyi, sivil halkı silahlandırmakta bulmakta; üniversiteler, koruma 
gerekçesiyle, polis işgali altındayken saldırıya uğramakta, saldırganlar yakalanmazken, protes
to edenler gözaltına alınmakta ve hüküm giymekte; işkence alabildiğine sürmekte; basınınde-
dikodu sütunlarında, yasadışı gruplarla, üst düzey emniyet mensuplarının ilişkileri yer almak
ta; güneydoğusundan batısına, genciyle, işçisiyle, memuruyla, köylüsüyle, esnafıyla Türk hal
kı, emniyet güçlerine güvenmemekte, güvenememekte, Devlet otoritesi zaafa uğratılmaktadır. 
İşte, ANAP'ın siyasetinin sonuçları budur. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; özgürlükçü, çoğulcu, katılımcı Batı tipi demokrasiyi 
tüm kurum ve kurallarıyla ülkemizde gerçekleştirmek ve yaşatmak, temel hedefimiz olmalıdır. 
Bireyleri özgürleşmiş, toplumu sivilleşmiş, devleti demokratlaşmış, çağdaşlaşmış bir Türkiye 
istiyoruz. 
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Demokratik, laik, sosyal devlette, devlet, çalışanların ulusal gelirden insanca pay almaşını 
sağlamak; güçsüzü ezilmekten korumak; insanların, özgürce, hiçbir kısıtlama ve yasaklama 
olmaksızın, fikir ve düşünce hürriyetleriyle, kişi dokunulmazlıklarına saygı duyulması ve ko
runmasının teminiyle yükümlüdür. Bu da gayet tabiî ki, sadece polisiye tedbir ve baskı yön
temleriyle gerçekleşemez. Bu nedenle, ülkemizde giderek yaygınlaşan, sadece asayişe indirgen
miş kamu düzeni anlayışından bir an önce kurtulmak gerekir. 

Çağdaş bir ülke olmak istiyorsak, içişleri Bakanlığımız, bu yasakçı, insanlarımıza karşı 
bu önyargılı tutumundan derhal vazgeçmek, sivil, demokrat bir toplum oluşması için gerekli 
çabayı göstermek mecburiyetindedir. Çünkü, çağdaş demokrasinin güvencesi ve sürekliliği, top
lumun örgütlü gücüyle gerçekleşebilir. Eğer ülkemizde her on yılda bir, yasaklı, sansürlü, sıkı-
yönetimli bir sistem istemiyorsak, insanlarımızın yasal örgütlenmelerini sağlamak zorundayız. 
10 yıldır çok ciddî sıkıntılar geçiren, büyük yaralar alan ve hâlâ yaraları kanayan toplumumu
za barışı getirmenin ilk adımı, bence, kuşku ve önyargılardan sıyrılarak, geniş kapsamlı bir 
af olmalıdır. Bugün Doğu bloku ülkelerinde, Bulgaristan'da bile, siyasîleri de içeren geniş kap
samlı bir af çıkarılmışken, Türkiye'de hâlâ cezaevlerinin dolu olması, hiçbir af kanununun çı
karılmamış olması, demokrasinin en büyük ayıbıdır. Daha sonra, sakıncalı ilan edilerek fişle
nen 300 bini aşkın insanımızı, bu fişlerden ve bu nedenle uğradıkları işsizlikten kurtarmamız 
gerekir. 

imzaladığımız uluslararası sözleşmelere rağmen, âdeta kurumlaşan işkenceyi kaldırarak 
ve bunu pervasızca uygulayan kamu görevlilerinden hesap sorarak, çağdaş, özgürlükçü bir toplum 
yaratmanın ilk adımlarını atabiliriz. 

1980 tarihinden bu yana 356 kitabı yasaklayan, toplayan, bu kitaplar nedeniyle 106 yazarı 
yargılayan, 75 sinema filmini yasaklayan bu anlayışa, kesinkes "dur" dememiz gerekmektedir. 
Ancak, bunları gerçekleştirmek için, fotoğraf çeken gazetecilere, "Makinenizi aldırırım" di
yen o ülkenin Başbakanı, bundan vazgeçmelidir. Toplumsal barışın kurulması için en önemli 
etkenlerden biri de, 141, 142 ve 163'ün kaldırılması olmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sosyaldemokrat Halkçı Partinin, içişleri Bakanlığıyla 
ilgili görüşlerini ve eleştirilerini belirli konular bazında sizlere aktarmaya devam edeceğim. 

tç güvenlik konusunda son yıllarda artan bir oranda önemle gündemde olan Güneydoğu 
ve PKK olaylarına değinmek istiyorum. Bakın, Sayın Bakan bu konuya nasıl yaklaşmaktadır : 
Sayın Bakan diyor ki : "Bölgede güvenlik güçleriyle silahlı çatışmaya giren 308 terörist ölü, 
24 terörist yaralı, 121 terörist sağ olarak ele geçirilmiş; 66 terörist ise kendiliğinden teslim ol
muştur. Bu mücadelede 193 güvenlik görevlimiz şehit olmuş, 306 görevli ise yaralanmış, aynı 
dönemde 326 vatandaşımız yaşamını yitirmiştir, 155 vatandaşımız da yaralanmıştır." 

Yine, Sayın Bakanımız, teröristlerin, rizikosu az eylemlere yönelmeye başladıklarını ve böl
gede üstünlüğün güvenlik güçlerinin elinde bulunduğunu belirtmektedir. 

Eğer, üstünlükten kastedilen, sayısal olanaklar açısından üstünlükse, bu konuda Sayın Ba
kanla aynı görüşte olduğumuzu hemen söyleyebilirim. Ancak, eğer anlatmaya çalıştıkları, stra
tejik üstünlük ise, kendilerine kesinlikle katılamadığımızı söylemek istiyorum. Söz konusu böl
gede yıllardır uygulanmakta olan yanlış politikaların sonucu olarak feodal yapının sürdürül-' 
mesi, ekonomik, sosyal ve kültürel sorunların göz ardı edilmesi sonucunda büyük sorunlar 
yaşanmaktadır. 
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Olaya, Sayın Bakanın bakış açısıyla yaklaşmanın yarar getirmeyeceği açıktır. Bu yaklaşı
mın yararlı olmadığının yeryüzünde bir çok örnekleri vardır. Terörist gruplar, bölgede bağım
sız bir devlet kurma amacı gütmektedirler. Kullanılan yöntemler, özel bir savaş taktiğinin kul
lanıldığını göstermektedir. Yaş, cinsiyet gözetilmeden siviller öldürülmekte, okullar basılmak
ta, şantiyeler saldırıya uğramakta, iş makinaları tahrip edilmektedir. Yörenin insanı, etnik ve 
şoven duygular kullanılarak, eğer bu yaklaşım etkili olmazsa, baskıyla sindirilerek, devlete karşı 
kullandırılmaktadır. Teröristlerin yurt dışından ve sınır komşularımızdan destek buldukları, 
destek gördükleri, haber alma örgütlerimiz ve basınımız tarafından defalarca belgelenmiştir. 

Türkiye'de, birbirinden farklı etnik grupların, değişik din ve mezhep anlayışının, dil fark
lılıklarının varlığı, sosyolojik bir gerçektir. Bunu bir ayırımcılık değil; aksine, bir kültürel zen
ginlik olarak görmek ve ona göre değerlendirmek gerekir. 

Güneydoğudaki olayları, 12 Eylülün terörist eylemleriyle karşılaştırmak ve olaya salt poli
siye tedbirlerle çözüm aramak, son derece yanlış bir tutumdur ve sonucu, kesinlikle başarısız 
olacaktır. 

Sayın Bakan, bölgedeki terörist hareketlerle mücadele için sivil bir yönetim biçimi olarak 
Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin kurulduğunu söylemektedir. Kâğıt üzerinde kurulan yöne
tim biçimi, ne kadar sivil gözükse de, uygulamanın ne denli askerî ve baskıcı olduğunu, bölge 
halkı günlük yaşamından, halkımız ise basından görmekte ve yaşamaktadır, iktidarın yayın 
organı haline gelen TRT'den, güvenlik güçlerimizin büyük başarısı olarak verilen 9 teröristin 
öldürülmesi olayı, suçsuz köylü vatandaşlarımızın özel timler tarafından katledildiği şeklinde
ki iddia ve kuşkuları ortadan kaldırmamıştır. Ancak, görüyoruz ki, iktidar bu yanılgının için
dedir. Yöre halkı, iktidarın kullanmakta olduğu baskı yöntemleriyle yılmakta, terörist grupla
rın propagandalarına daha duyarlı bir hale gelmektedir. Ülkemizin diğer yörelerinde yaşamak
ta olan hiçbir etnik grubun, şoven ve milliyetçi beklenti ve amaçları yokken, salt bu yöremizde 
ve bir etnik grubun, sadece bu yöremizde yaşamakta olan insanlarında bu eğilim saptanmak
tadır. Aktarmaya çalıştığım sonuçların nedenlerini araştırmak ve çözümü, sorunun temelinde
ki nedenleri çözerek halletmek, en rasyonel yaklaşım olacaktır. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşanmakta olan bu sorunun temelinde, dev
letin bölgeye geneldeki yaklaşımı yatmaktadır. Bu görüşümüzü Sayın Bakanın açıklamaların
dan örneklemeye çalışacağım. Sayın Bakan diyorlar ki; "Bölge Valiliğimiz, bölgede aslî görevi 
olan bölücü hareketlerle mücadele ederken, bölgenin iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmasına 
yönelik çalışmalardan da geri kalmamaktadır." Bu hizmetler konusunda verilen örneklerin ba
şında ise, "Her Fidana Bir Su" kampanyası gelmektedir. Bu kampanya kapsamında sağlanan 
155 milyon TL'lık nakit para ve değeri 500 milyon liranın üzerinde kitap, yayın, okul araç ve 
gereçleri bölgede bağış olarak dağıtılmıştır. Ayrıca, yörede "her köye televizyon" kampanyası 
da devam etmektedir. Biraz evvel de ANAP grup sözcüsü bunu övünerek söyledi. 

tşte, ANAP iktidarının, bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı anla
mındaki yaklaşımı budur. Teröristlerle mücadele amacıyla, karakol binalarına, özel hizmet he
likopterlerine, gece görüşü sağlayan özel aygıtların alımına yüz milyarlar ödeyen şimdiki ikti
darın, sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmaya katkısı bundan ibarettir. 

Bölgede yapılmakta olan GAP yatırımlarını bu kapsamda değerlendirmiyorum. Eğer o 
yatırımların temel amacı, bölgenin ekonomik kalkınması olsaydı, barajlardan en çok yararlan
mayı sağlayacak yatırımların da gerçekleşiyor olması gerekirdi. Ancak, biliyoruz ki, bölgedeki 
ovalara su sağlayacak tünellerin, barajların, inşaat bitim tarihine kadar tamamlanması söz ko
nusu değildir. 
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Devletin baskıcı yönetimi ve yörenin ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarına yetersiz yak
laşımları sonucunda, yöre halkının, kendisine sürekli yapılan ülke bütünlüğü açısından olum
suz propagandaya daha duyarlı bir duruma gelmesi kaçınılmaz olmaktadır. 

Yörede son derece sakıncalı bulunduğumuz diğer bir uygulama da, terörist gruplara kar
şı, aşiretlerin, devlet desteğiyle örgütlenmesi ve silahlandırılmasıdır. Hiçbir eğitim almadan, 
günlük yaşamını ekmek parası kazanma uğraşı içinde geçiren yurttaşlarımızı silahlandırmak, 
teröristlere hedef olarak göstermekten başka bir anlam taşımamaktadır. Nitekim, Sayın Baka
nın, "rizikosu az eylem" olarak nitelendirdiği son aylardaki eylemlerde, köy korucuları ve aile
leri temel hedef olarak görülmektedir. Bu duruma bir an önce son verilmelidir. 

Güneydoğuda sınır güvenliğinin korunması, içişleri Bakanlığından, Savunma Bakanlığı
na devredilmiş, diğer bir deyişle, Türk Silahlı Kuvvetlerine bırakılmıştır. 

Bu yaklaşımı doğru buluyor ve destekliyoruz. Ancak, yöredeki olaylarda sınır komşuları
mızın teröristleri destekleyici tutum ve davranışlarını etkisiz hale getirebilmek amacıyla, emni
yet güçleriyle Türk SilahlrKuvvetleri arasında etkin bir iletişim ve eşgüdüm sağlanmasını zo
runlu görüyoruz. 

Bu konuyu geçmeden önce, sorunları çözecek olan yaklaşımın, yöre halkının kültürel de
ğerlerine saygı gösteren bir yönetim yaklaşımı içerisinde, bölgeler arası dengesizliği giderecek, 
yörenin ekonomik kalkınmasını sağlayacak, ekonomik ve sosyal içerikli yatırımları bir an önce 
gerçekleştirmek olduğunu yinelemek istiyorum. En önemlisi de, mutlaka toprak reformu ya
pılmasının gerekli olduğuna inanıyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İçişleri Bakanlığının üniversitelerdeki uygulamaları
nın sonuçları, tehlikeli gelişmelerin işareti niteliğindedir. Uzun bir süredir, "koruma" gerekçe
siyle üniversitelere giren ve yerleşen emniyet güçleri, bir çok olayda örneklendiği üzere, bu iş
levlerini yerine getirememektedir, tstanbul Üniversitesinde radikal dinci grupların, sürmekte 
olan bir dersi bastığı ve ders vermekte olan öğretim üyesini tartakladığı olayda, türban konu
sunun bahane edilip, yaratılan saldırılı eylemlerde ve en son olarak tekrar gündeme gelen ül
kücülerin gerçekleştirdikleri Basın Yayın Fakültesi baskının da, emniyet güçleri hiçbir zaman 
gerekli yerde ve zamanda bulunmamış ya da bulundurulmamıştır. Sözünü ettiğim son olayda, 
baskın sonrası protesto eden öğrencilerin olay sonrasında bir anda ortaya çıkan güvenlik güç
leri tarafından tartaklanmaları ve bir çoklarının gözaltına alınması Hükümetin her zamanki 
yanlış ve keyfi tutumunun bir sonucu olarak değerlendirilmelidir. Bu uyarıyı bir görev sayıyorum. 

14 Aralık 1989 günü Hürriyet Gazetesinde yayınlanan, "Bu polise ateş eden kim?" soru
suna cevap olarak, Sayın Bakandan, bunun kim olduğunu kamuoyuna açıklamasını istiyorum. 
Bu insanlar, ilk önce polise ateş ettiriyorlar, sonra da polis gençlere ateş ediyor. Sayın Bakan 
bunların hesabını vermek durumundadır. 

Bir yandan üniversite öğrencilerinin en masum isteklerini bir ayaklanma gibi gösterip, bas
kıyla ezerek; diğer yandan, temelinde teokratik devlet düzeni kurmak amacı yatan düşüncenin 
gençlerinin saldırılarına göz yumarak ve destekleyerek, toplumu, acıları ve izlerinin henüz si-
linmediği yakın geçmişimizdeki karanlık günlere sürüklüyorsunuz. 

ANAP İktidarının yanlış ekonomik politikasının kaçınılmaz sonuçlarından biri olarak, 
piyasada çok miktarda, iflas etmiş ya da para sıkıntısı çeken üretici ve yatırımcı vardır. Bunun 
anlamı, zamanında ödenemeyen borçlardır. Verdiği borcu geri alamayan sermayedarlar, verdikleri 
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parayı kurtarmanın çaresini, sistemin kendi geliştirdiği yasa dışı bir yolla bulmaktadırlar. Se
net mafiası tehditle, kurşunla ve baskıyla bu tahsilatı gerçekleştirmektedir. Böylece, işsiz ka
lan, ülkücü, vurucu timlere iş bulunmakta ve para satanların sorunları çözümlenmiş olmakta
dır. Daha etkin ve hızlı bir çözüm yolunu, yasa dışı yoldan da olsa, kullanmaya başlayan ve 
alışan iş çevreleri, yavaş kalan ve genellikle çözümsüz kalan yasal mekanizma ve işleyişleri an
lamsız ve gereksiz görmeye başlamaktadır. Bu toplumsal düzenin en büyük düşmanı, bireyleri
nin, düzeni oluşturan geleneklere bağlı, yazılı, yasal düzenlemelere, değerlere inancını yitirme
si ve yabancılaşmasıdır. Normsuzlaşan ve tüm toplumsal değerlerini yitiren toplumun bireyle
ri, kişisel çözümlerini, yasadışı yollarla dahi olsa, bulduklarında, toplumsal otoriye ve düzene 
kolayca başkaldırabilmektedirler. Bu nedenle, toplumun kurallarının ve işleyişinin bireyleri açı
sından analaşılır, kullanılabilir ve yaşamı kolaylaştırıcı olması son derece önem taşımaktadır. 
ANAP iktidarıyla başlayan ve insanımızda "adamını bul, işini bitir" düşüncesini hâkim kılan 
"iş bitirici" zihniyet, toplumumuzu son derece tehlikeli bir noktaya sürüklemektedir. Keyfî tu
tumunuzun sınırı yok... Buna bir örnek de, kurulan 4 yeni ilimizdir, tdart coğrafyanın belir
lenmesinde kullanılan birçok kıstas ve girdiye, sizin yönetiminizde bir yenisi daha eklendi: "Oy 
coğrafyası". Üstelik, diğer kıstaslarla birlikte değerlendirilmesine gerek duymadan, salt bu ge
rekçeyle idarî bölünmeler gerçekleştirdiniz. 

Devlet hiyerarşisinin ve yapısının, yeterli inceleme ve araştırma yapılmadan keyfî gerekçe
lerle değiştirilmesi, sonradan onarılmaz sorunlar yaratacaktır, örgütsel ve idarî yapılarda ya
pılacak reorganizasyonlar başarısız olduğunda, yapıyı eski haline getirmek, hiç de kolay olma
yacaktır. Bu konularda getirilecek önerilerin, teknik çalışmaları yapılmış ve yeterince irdelen
miş olması zorunludur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tçişleri Bakanlığımızın, ülke çapında hiç de başarılı 
olmadığı kanısındayız. Bu görüşümüz, Bakanlığımızın iç işleyişi için de geçerlidir. 

Sayın Bakanın açıklamasında da yer aldığı üzere, 14 personel intihar etmiştir. Bakanlığın 
bu konudaki yaklaşımı ise, istanbul'da Polis Hastanesinde ruh sağlığı bölümünün açılmasının 
planlanması biçimindedir. Bakanlık, emniyet mensuplarının ruh sağlıklarının bozulmasını nor
mal karşılamakta ve ruh sağlığı bozulan personelin iyileştirilmesi için tedbir almayı düşünmek
tedir. Bu konudaki yaklaşımlarının, personelin ruh sağlığını bozan nedenleri ortadan kaldır
mayı yönelik olmasını diler ve beklerdik. Ancak, genel siyasetleriyle bağdaşan bu yaklaşımla
rını kabul etmediğimizi belirterek geçmek istiyorum. 

Demokratik hukuk devletinin sürekliliğinin güvencesi olarak, huzur ve asayişi sağlayacak 
emniyet güçlerinin başarısı, halkla birlikte, halk için çalışmasıyla olanaklıdır. Baskıcı yöntem
lerle emniyet güçlerini halkla karşı karşıya getirmek, çözüm değil, sorun yaratmaktır. 

Etkin ve başarılı bir emniyet hizmeti için, halkın, emniyet güçlerine, gerektiğinde başvu
rabileceği bir güven kapısı olarak bakabilmesi gereklidir. Bu yaklaşımı sağlayabilmek için, var' 
olan zihniyetin terk edilmesini zorunlu görüyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün ülkemizde özgürlükçü, çoğulcu, katılımcı Batı 
tipi demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla gerçekleşmesini isteyenlerle, istemeyenlerin ayrı
mı var. Bugün ülkemizde, bireyleri özgürleşmiş, toplumu sivilleşmiş, devleti demokratlaşmış, 
kurumları çağdaşlaşmış bir Türkiye olmasını isteyenlerle, istemeyenlerin ayrımı var. Ülkemiz
de, barış isteyenlerle, kavga isteyenlerin ayrımı var. 
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Biz, hiçbir zaman "kavga" sözü etmedik; biz, hiçbir zaman "düşmanlık" sözü etmedik; 
biz, hiçbir zaman kinden söz etmedik. "Kavga" sözü, barışı bozmaktır, ülkeyi kargaşaya gö
türmektir. 

Biz, kavgadan söz etmeyiz, biz, kinden söz etmeyiz, biz, hasetten söz etmeyiz. 
Biz, barıştan söz ederiz, biz, özgürlükten söz ederiz, biz, kardeşlikten söz ederiz. 
Biz, toplumu barış ve kardeşlik içinde yöneten bir devlet ve İçişleri Bakanlığı olmasını isteriz. 
Bu duygular içerisinde, Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkürler Sayın Tez. 
Sayın Rıza Sirmen; buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA ALİ RIZA SİRMEN (Kocaeli) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; içişleri Bakanlığının 1990 malî yılı bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına yapacağım konuşmaya geçmeden önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, "içişleri Bakanlığı" denildiği zaman, yurttaşlarımızın aklına ilk 
gelen konu, ülkenin asayişidir. Nitekim, içişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 
Kanunun 2 nci maddesinin (a) bendi, Bakanlığın görevlerini yazarken, birinci sırada, "Bakan
lığa bağlı iç güvenlik kuruluşlarını idare etmek, ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü, 
yurdun iç güvenliğini ve asayişini, kamu düzeni ve genel ahlakı, Anayasada yazılı hak ve hürri
yetleri korumak" diye başlıyor. 

Bakanlığımızın aslî görevi bu çerçevede. Bu konularla ilgili görüşlerimizi, SHP Grubu adına 
Sayın ibrahim Tez, net bir şekilde dile getirdi. Ben, içişleri Bakanlığına bağlı yerel yönetimler
le ilgili görüşlerimizi sunmaya çalışacağım. 

Değerli milletvekilleri, 198S nüfus sayımına göre, Türkiye toplam nüfusunun yüzde 53'ü 
kentlerde, yüzde 47'si kırsal alanlarda yaşamaktadır. Başka bir deyişle, Türkiye'de, ilk kez, kentsel 
nüfus, kırsal nüfusun üstüne çıkmıştır. Peki, kent, insanlara neler sunuyor ki, nüfusumuzun 
yarısından fazlası kentlerde yaşıyor, kentlere göç ediyor?.. 

tş, eğitim, sağlık, barınma, altyapı, kültürel etkinlikler kentsel alanlarda yeterince karşı
lanmış mıdır ki, kent nüfusu kırsal nüfusu geçmiştir?.. 

Elbette değil; hiçbir zaman niceliksel gelişmeyi, niteliksel gelişme izleyememiştir. Kentler
de yaşamaya başlayan insanlarımıza gerekli hizmetler sunulmamıştır. Gerek merkezî yöneti
min, gerekse yerel yönetimlerin, kentsel hizmetlerin üretim hızında, sürekli kentteşme hızının 
gerisinde kalması, kent topluluklarını çeşitli sorunlarla karşı karşıya bırakmıştır. 

Bugün, kent nüfusumuzun dörtte biri gecekondularda yaşamaktadır, özelikle büyük kent
lerimizde bu oran yüzde 70'lere varmaktadır. Nüfusun yansı 12 ilde yaşamaktadır. 

Kentlerimizde toplam nüfusun yüzde 24,5'ini çalışan nüfus oluşturmaktadır. Başka bir 
deyişle, kentlerimizde her dört kişiden biri ancak, çalışabilmektedir, istihdam edilen 7,3 mil
yon kişiden, 2,1 milyon kişi sanayi, geri kalan 5,2 milyon kişi de hizmet sektöründe çalışmaktadır. 

Türkiye'deki toplam konut stokunun yüzde 65'i kentlerimizde bulunmaktadır. Kentleri
mizde bulunan 7 milyon adet konutun üçte birinden fazlası ise büyük kentlerimizde; yani An
kara, istanbul ve izmir'dedir. 
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Kent konutlarının dörtte birinden fazlası, kent suyu şebekesine bağlı değildir. Konut alan
larının yarısının, yeterli drenaja sahip asfalst kaplama yolu yoktur. Kanalizasyon sistemi, kent 
nüfusunun ancak beşte birine hizmet vermekte ve toplanan kanalizasyon suyu, hiçbir işleme 
tabi tutulmadan bırakılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, şüphesiz, kentlerimiz, bu tabloya belirli bir süreç içinde gelmiştir. 
Kamu yönetimi, özellikle Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana kentleşme hızına yetişebilmek 
ve kentsel sorunları çözebilmek için çeşitli kararlar üretmiş ve mekanizmalar işletmiştir; an
cak, bunların hiçbiri kentleşme hızına yetişememiş; sürekli, gerisinde kalmıştır. 

Cumhuriyet yönetiminde "yerel yönetim" kavramı ve buna paralel olarak, özerk olma 
özelliği, 1930 yılında çıkarılan Belediye Kanunu ile gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. 

"Birlikte tüketim" adını verdiğimiz kentsel altyapı hizmetlerinden, yol, su, kanalizasyon 
ile, sosyal altyapı ve eğitim, sağlık, dinî görevler ve planlama hizmetlerine kadar geniş bir alanı 
kapsayan görevler, bu yasa ile belediye görevleri arasında sayılmıştır. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında, bu kanun kapsamı ve devletçilik ilkesi çerçevesinde çıkarılan 
birtakım yasalarla, özellikle yabancı şirketlerin elinde bulunan, elektrik, su, havagazı, kent içi 
ulaşım ve haberleşme gibi kentsel hizmetler yerlileştirilmeye başlanmıştır, örneğin, İstanbul 
Terkos Şirketinin satın alınmasıyla birlikte, belediyeye bağlı olarak, 1933 yılında istanbul Su
lar tdaresi, 1939 yılında İETT kurulmuştur. Bu dönemde, kentsel altyapının yanı sıra, beledi
yelere, sosyal altyapı konusunda da önemli görev ve yetkiler verilmiştir, örneğin, büyük bele
diyeler hastaneler yaparken, küçük belediyeler de dispanserler açarak halka sağlık hizmeti ver
mektedirler. 

Tek partili dönemden, çok partili döneme geçildikten sonra, özellikle savaş sonrası, Batı
lılaşma eğilimleri sonucunda, yerel yönetim yapısında birtakım gelişmeler olmaya başlamıştır. 
Gelişmeler, belediyeleri daha çok, imar faaliyetleri konusunda yoğun kılarken, yerel yetkiler 
yavaş yavaş merkezî yönetimin inisiyatifine geçmeye başlamıştır. 

Bu dönemde, merkezî yönetimin, belediye görevlerine teknik ve malî açıdan yardımcı ol
ması amacıyla, merkezî bazı kuruluşlar getirilmiştir; bunlardan ne önemlisi tiler Bankasıdır. 
Banka, içme suyu, kanalizasyon, harita gibi konularda, belediyelere fon aktarıcı, kredi sağla
yıcı görev üretmenin yanı sıra, kentlerin imar planlarını ve altyapı tesislerini yapan bir kuruluş 
halini almıştır. 

1970'li yıllardan sonra kent yönetimi için yeni birtakım taleplerin ortaya çıktığı bir döne
me girilmiştir. Belediyelerin, merkezî yönetimin denetiminden kurtarılıp, halkın da katılımının 
sağlandığı demokratik birimler haline getirilmesi çabaları başlatılmıştır. 

Yeni bir belediyecilik anlayışının ilkeleri -demokratik ve özerk, kaynak yaratıcı ve kural 
koyucu, birlikçi ve bütünlükçü, üretici ve tükeciyi koruyucu- bu dönemde ele alınmıştır. 

Kent insanının, yerel yönetim öncülüğünde, katılımcı yaklaşımla, sivil toplum örgütlerin
de bir araya gelerek sorunlarını çözme yaklaşımları ise, bu anlayışın ilk önemli ürünlerindendir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1980'li yıllardan sonra, belediyecilik anlayışında bir
takım yeni düzenlemeler ve gelişmeler olmuştur, özellikle 1983'ten sonra, belediye gelirleri ve 
yetkileri artırılmıştır. Bu gelişme, 26 Mart 1989 tarihine kadar devam etmiştir. Bu süreç içeri
sinde özellikle iller Bankası, hesapsız ve plansız olarak, ANAP'lı belediyelere aşırı kaynak ak
tarmış, finansman temin etmiş ve bunu verirken, hiçbir siyasî yetkili, bir devlet adamı veya 
bir bürotrak, "Bu nasıl veriliyor, verilmesi yerinde midir?" diye ne düşünmüş, ne de sormuştur. 
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Yetki çokluğuna ve bol paraya kavuşan, dönemin ANAP belediyeleri, bu kaynak ve yetki
lerini kullanırken kente hizmet verme anlayışından hareket etmemiş; acımasızca, köşe dönme 
ve köşe döndürmece zihniyetinden hareket etmişlerdir. Yolsuzlukların doruk noktasına çıktığı 

* bu dönemde, ağır cezada yargılanan ANAP'lı belediye başkanları, görevlerine devam ettiril
miş; ama, yürütmeyi durdurma kararları olan SHP'li belediye başkanları, İçişleri Bakanlığı 
tarafından görevlerinden alınmıştır. 

Yine aynı dönemde, 26 Mart öncesi Anavatan Partisi belediyelerinin büyük bir bölümü 
-hatta tamamı diyebiliriz- aşırı kadro (istihdam) talebinde bulunmuş ve bu, bakanlıkça düşü
nülmeden onaylanmış; dolayısıyla belediyelerde kadro fazlalıklarına neden olmuş ve bu, temel 
sorun, kalıcı sorun haline getirilmiştir. 

Yine, cumhuriyet tarihinde görülmemiş çok kötü bir uygulama ile, ileriye dönük beş yıllık 
parayı tiler Bankası paylarından alıp kullanma hakkını vermek suretiyle, bugün belediyeleri
mizin büyük bir çoğunluğu, 1992'ye kadar hisselerinden para alamayacak duruma sokulmuş
lardır. 

Değerli milletvekilleri, Anavatan Partisi 26 Mart 1989 tarihinde yapılan mahallî seçimler
den başarılı çıkmak için, tüm devlet olanaklarını, tüm bölgelerimizde amansızca kullanmala
rına ve büyük vaatlerine rağmen, başarısız olmuşlar ve üçüncü parti konumuna düşmüşlerdir. 
Halkımız bu seçimlerde, "enayi" olmadığını oylarıyla kanıtlamışlardır. Halkımız, dönemin Baş
bakanı Sayın özal'ın sözlerine ve masallarına inanmamış, önem ve değer vermememiştir. 

Değerli üyeler, sözlerimin burasında sizlere canlı bir örnek vermek istiyorum : 26 Mart 
seçim gezilerinde Sayın özal izmit'e geldiğinde, halka hitaben ve yerel basınımız Kocaeli Ga
zetesine tam sayfa olarak Anavatan Partisi adayı ile birlikte resimli ve imzalı ilan vererek, ada
yına tekrar oy verildiği takdirde, İzmit'in tüm sorunlarının çözüleceğine kemliğini ilan etmiş
tir; hatta, İzmit'i büyük şehir yapacağının sözünü vermişti; ama tüm Kocaeli halkı, diğer böl
gelerdeki halkımız gibi, sağduyusuyla hareket ederek, Sayın özal'ın kemliğini kabul etmedik
lerini, ANAP'ı İzmit'te dördüncü parti konumuna getirerek ispatladılar. 

Değerli milletvekilleri, 26 Mart şokundan çıkamayan ANAP İktidarı, halkı cezalandır
mak istercesine, SHP'li belediyeler üzerine kurduğu baskıyı hâlâ devam ettirmektedir, örne
ğin, SHP'li belediyelerin.önüne, 26 Mart sonrası, daha önceki ANAP belediyelerininin hesap
ları çıkarılmış ve "ödenmesi gerekir" diye baskılar kullanılmaya başlanmıştır; bu görev de, 
İller Bankasına verilmiştir. 

Artık, İller Bankası tarafsızlığını yitirmiş, kuruluş amaçlarının dışında, partizanca hare
ket eden bir yapıya kavuşmuştur. İller Bankası, bugün Sosyal Sigortaların, TEK'in tahsildarı 
ve aym zamanda da ANAP İktidarının, SHP'li belediyeler üzerinde kurduğu baskıyı sağla
mak için, jandarma görevini yüklenmiş durumdadır. 

"SHP'ye, sosyaldemokrat belediye başkanlarına oy verdi" diye vatandaşların cezalandı
rılması, onların güncel hizmet ihtiyaçlarının kesilmesi, kısılması, kanımca, ilkel bir yaklaşım
dır. Bu, demokrasiye ve insanlığa sığmayan bir davranıştır. Bu zihniyetin ve uygulamanın, ne 
Anavatan Partisine, ne de ülkeye yarar sağlayacağına inanmıyor ve Sayın İçişleri Bakanının 
bu konuda duyarlı olmasını diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, zaman zaman ANAP yetkilileri, değişik zeminlerde ve özellikle te
levizyonda, Hükümetin partizanlık yapmadığını, 26 Mart öncesi gibi, belediyelere yardımların 
yapıldığını, kaynakların kısılmadığını açık açık ifade ediyorlar. Daha üç gün önce televizyon
da ANAP yetkilisi Sayın Galip Demirel, bu ifadeleri aynen kullandı. 
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Şimdi ben Hükümete ve özellikle Sayın Galip Demirel'e ve tiler Bankası Genel Müdürü
ne, kendi bölgemden bir örnek vererek, soruyorum : Aylık personel gideri 1 milyar 400 milyon 
lira olan tzmit Belediyesine 8,5 aydır ne kadar para verilmiştir? Ben burada iddia ediyorum : 
Bugüne kadar Maliye Bakanlığından 50 milyonun dışında bir lira dahi gelmemiştir. Daha üç 
dört gün önce, yılbaşı nedeniyle, bir kez de olsa, tiler Bankası hisselerinden tahakkuk eden 
paranın yüzde 50'sinin kesilip, yüzde 50'sinin gönderilmesini talep ettik. Sayın Genel Müdür, 
imkânsız olduğunu; ancak, âfetlerden dolayı hasar görüldüğüne dair raporun Bayındırlık ve 
tskân Bakanlığına gönderilerek, Bakanlıkça kabul edilip, Genel Müdürlüğüne yazıyla bildiril
mesi halinde mümkün olabileceğini söyledi. 

Sayın milletvekilleri, hepiniz hatırlarsınız, kısa bir süre önce televizyonda izlemişsinizdir; 
yağan şiddetli ve sürekli yağmurdan, İzmit'te sel felaketi olmuştur, tiler Bankası Genel Müdü
rünün söylediğine uygun sel felaketi hasar tespit raporu, 880 199 385 lira olarak 3.11.1989 tarih 
ve 4608 sayıyla Bayındırlık ve tskân Bakanlığına verilmiştir. Sayın Bakana konuyu arz edip, 
böyle bir yazı talebinde bulunduğumuzda, mümkün olamayacağını, böyle bir yetkisinin olma
dığını ifade etti. Bu savsaklamalar, topu birbirine atmalar, partizanlık değil de nedir? Bunun 
takdirini Yüce Meclise ve millete bırakıyorum. 

Sayın Hükümete buradan sesleniyorum : Ne kadar baskı politikaları uygularsanız uygu
layınız, biz sosyaldemokratlar, bu zorluklan aşmasını biliriz. Nasıl sekizbuçuk aydır hem hiz
met verip, hem de çalışanlar ücretlerini zamanında almışsa, bu ay da alacak, bundan sonraki 
aylarda da zamanında alacak; çünkü, bu iş, bizim işimiz. Bu görevlere talip olurken adayları
mız, nasıl köhnemiş ve batırılmış belediyeler alacaklarının, karşılaşacakları zorlukların bilinci 
içindeydiler. Tüm bu zor koşullar içinde yeni bir belediyecilik anlayışını, saydam, üretken, ve 
kaynak yaratıcılığının örneklerini sergiliyor sosyaldemokrat belediye başkanlarımız. Kendile
rini yürekten kutluyorum. 

Değerli milletvekilleri, belediyelerimizin, giderek özerklik kazandığı; mahallî idarelerimi
zin, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak yetkilerle donatılmaya başlandığı bir dönemde, 
26 Marttan sonra birtakım yetkiler, dolaylı şekilde geri alınmaya başlanmıştır, örneğin, Kıyı 
Kanunu, Çevre Yasası, 388 sayılı GAP'Ia ilgili Kanun Hükmünde Kararname... 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin kalkınmasını esas alan ve kısaca "GAP" diye adlandırı
lan projeler paketi, kuşkusuz, bu yöre için yaşamsal bir önem taşımaktadır. Halen devam eden 
ve değişik kamu kuruluşlarınca gerçekleştirilmekte olan fizikî yatırımların yanında, yörenin 
kalkınmasına topyekûn bir yaklaşımı esas alan görüşler sık sık dile getirilmiştir ve bunların 
bir bölümü, muhalefet partileri tarafından da paylaşılmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için yü
rürlüğe konulduğu ileri sürülen Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma tdaresi Teşkila
tının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, amacını aşan 
bir düzenlemeyi beraberinde getirmiştir. Düşünülen, kamu kuruluşları arasında eşgüdümü sağ
lamak ve kapsamlı bir bölge planlamasını gerçekleştirmek iken, yürürlüğe konulan kararna
meyle, hem merkezî idarenin taşra teşkilatındaki ilkeler zedelenmiş; daha da önemlisi, yerel 
yönetimlerin, Anayasanın güvencesinde olan yetkileri alınmıştır. 

Anayasanın 127 nci maddesi, mahallî idarelerin, il, belediye, veya köy halkının müşterek 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulacağını öngörmektedir. Bu maddeye göre, halkın yerel ni
telikteki ihtiyaçları ve bu nitelikteki kamu hizmetleri, yerel yönetimler tarafından karşılanacaktır. 

— 472 — 



T.B.M.M. B : 49 17 . 12 . 1989 0 : 1 

Oysa, 388 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, yerel nitelikte olan yol, su, kanalizasyon ve 
imar gibi kamu hizmetlerini, bu yönetimlerin yetkisinden alarak, merkezî yönetim birimi ola
rak oluşan GAP yönetimine bağlamaktadır. Yapılan düzenleme, aynı maddenin ikinci fıkra
sında, "Mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun 
olarak kanunla düzenlenir" şeklinde ifade edilen amacada aykırı görülmektedir. Açıklanan 
fıkraya göre, yerel yönetimlerin görev ve yetki alanına giren kamu hizmetlerinin, bu yönetimler 
tarafından "yerinden yönetim" ilkesine göre yürütülmesi gerekmektedir. Sözü edilen kanun 
hükmünde kararname, bu ilkeyi de devre dışı bırakacak şekilde, yerel yönetimlerin çalışmaları
na, alacağı kararlara müdahaleyi öngörmektedir. 

Sayın milletvekilleri, aslında, çağımızdaki gelişmeler, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi 
yönündedir, örnek aldığımız Batılı demokratik ülkelerde yerel yönetimlerin hizmet alanları, 
ülkemiz yerel yönetimlerinin hizmet alanlarına göre çok daha geniş tutulmuştur. Yerel yöne
timlerin üstlendiği hizmetleri yürütmek için, hem kendilerine özgü gelir kaynakları oluşturul
muştur ve hem de devlet tarafından kendilerine yapılan yardımlar yüksek tutulmuştur. Dünya
daki bu gelişmelerin doğal sonucu olarak, Batı Avrupa ülkeleri kendi aralarında, Avrupa Yerel 
Yönetimler Anlaşmasını imzalamışlardır. Bu anlaşma, aynı zamanda Bakanlar Kurulunun 
20.9.1989 gün ve 88/13296 sayılı kararı ile ülkemiz tarafından da kabul edilmiştir. Ayrıca, bü
tün ülkeleri kapsayacak tarzda Ulusalararası Yerel Yönetimler Evrensel Bildirgesi 23 - 25 Eylül 
1985 tarihinde yayınlanmıştır. 388 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenleme, 
yukarıda belirttiğim iki önemli hukukî belgenin içerdiği kararlara da ters düşmektedir. 

Değerli milletvekilleri, sivil ve demokratik toplum, her şeyden önce, bir katılım, bir örgüt
lenme, bir çağdaş eğitim sorunudur. Sorun, heyecanlı kalabalıklarla değil, örgütlü ve bilinçli 
toplum kesimlerinin yönetime katılımıyla çözümlenir. Toplum kesimlerinin yönetime katılma
dığı toplumsal yapılarla bunu çözmek imkânsızdır. Yoksa, çağdışı, totaliter, her şeye el atan, 
her şeye kendisi karar veren, tüm işleri Ankara'da toplayan, yerel yönetimleri vesayet altında 
tutan bu eskimiş ve köhnemiş kamu yönetimi, ne sivil toplum yaratabilir, ne de demokratikleş
meyi tamamlayabilir. 

Sayın milletvekilleri, ANAP'ın 26 Mart 1989'dan sonra yerel yönetimlere verilen yetkileri 
geri almaya başladığını söylemiştim; bunun bazı örneklerini yukarıda anlattım. Burada da, 
belediyelerin elinden imar yetkisinin nasıl alındığına dair bir iki örnek vermek istiyorum. 

Birincisi: Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca, istanbul Büyükşehir Belediyesinin, -turizm 
alanı bahanesiyle- imar yetkisi, kısıtlanmıştır. Bu konuda, Bakanlığın, istanbul Büyükşehir Be
lediyesine yazdığı 24.11.1989 ve 5.12.1989 tarihli yazıları elimizde. Bu yazılarda, Bayındırlık ve 
tskân Bakanlığı, Büyükada, Heybeliada, Burgaz, Kınalı ve Sedef adaları ile Dolmabahçe vadi
sinde yapılmakta olan Süzer Turizm Merkezi başta olmak üzere, on değerli alanda belediyenin 
tüm imar yetkisini elinden almaktadır; gerekçe olarak da, çevrenin korunması ve turizmin ge
liştirilmesi gösterilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, istanbul, tarihî ve doğal değerleri ile, dünyanın sayılı kentlerinin ba
şında gelmektedir. Bakanlık, yukarıda belirttiğimiz düzenlemeyi şimdi değil, 26 Marttan önce, 
asıl tahrip yapılırken kullanmalıydı. Bu yapılmamış; tersine, o dönemin tüm keyfîlikleri, hu
kuk tanımazlıkları desteklenmiş; Boğaziçi betonlaştırılırken, tarity eser olarak tescil edilmiş 
binalar ve bölgeler yıkılırken, seyirci kalınmıştır. Şimdi ise, istanbul Büyükşehir ve ilçe belediyele-
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rinin, ortaya çıkan bozulma karşısındaki çalışmaları engellenmek istenmektedir; gerekçe de, 
sağlıklı kentleşmedir. Ancak, asıl yapılmak istenen, İstanbul Belediyesini çalışamaz hale getir
mek ve de Süzer Turizm Merkezi gibi, özel destekli bir kısım kötü yapılaşmayı korumaktır. 

Yerel yönetimlere müdahale anlayışının geri geldiğinin ikinci örneği de, şu anda Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Bayındırlık ve İskân Komisyonunda görüşülmekte olan, Çevre Koruma 
Alanları ve Çevre Koruma Fonu Kurulması Hakkında Kanun Tasarısıdır. 

Bu tasarı ile, bütün büyükşehirler ve yerleşme merkezleri, "çevre koruma alanı" ilan edi
lerek, bunlardan imar uygulamalarını düzenleme yetkisi alınarak, Bakanlar Kurulu karan ile, 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığına verilmek istenmektedir. 

Sayın milletvekilleri, verdiğim şu iki örnek, demokrasiye inanmadığınızın ve kalıcı ilkele
rinizin olmadığının açık kanıtlarıdır. Yerel yönetimlerin yelkilendirilmesi ilkeniz, 26 Martta ta
kıldı. Ortaya çıkan şudur : Siz, yerel yönetimlerin değil, ANAP belediye başkanlarının yetkisi
ni artırdınız. Şimdi de belediyeler elinizden gidince, panik içinde, verdiklerinizi geri alıyorsu
nuz; ama, korkunun ecele faydası yok. Ayrıca size, Sayın Genel Başkanımızın bir sözünü ha
tırlatmak istiyorum : "Hayatta en yanıltıcı mürşit, korkudur." Siz, bu seçim korkusunun peşi
ne takılıp, kendi ilkelerinizle çeliştikçe, demokrasiye ve halka ters düşmektesiniz. 

Yerel yönetimler çok büyük sorunlar içindedir. Başta altyapı olmak üzere, giderek artan 
çevre sorunları, onların parasal yönden desteklenmesini gerektirmektedir. Elinizde bugün 30 
milyar TL'yi aşkın bir Çevre Kirliliğini önleme Fonu var ve bu fondan yerel yönetimlere destek 
olmamaktasınız, örneğin, İzmit Belediyesi, Hükümetin parasal desteği olmadan, İzmit'in ve 
İzmit Körfezinin çevre sorunlarını nasıl çözecektir? İzmit'te 1 milyon insan, bu ağır sorunun 
baskısı altında yaşam savaşı vermektedir. Hükümeti, Yüce Meclisin huzurunda duyarlı olma
ya çağırıyorum. 

Sayın milletvekilleri, dün Aydın'daki görkemli mitingimizi televizyon ve basından izlemiş
sinizdir. Tabiî, bunları gördükçe, erken seçimden daha da kaçıyorsunuz; ama, eninde sonunda 
sandığa gideceğiz ve halkımızın oylarıyla kurulacak SHP iktidarında, kentlerimizin yüzü güle
cek, çehresi değişecek. Çünkü biz, çağdaş şehirciliği biliyoruz. Çünkü biz, Türkiye'deki hızlı 
nüfus artışının kentlerde daha hızlı gerçekleştiğini biliyoruz. Çünkü biz, çağımızın en güncel 
sorunu olan çevre sorunlarının en önemli çözümünün kentlerden geçtiğini biliyoruz. Çünkü 
biz, kentlerin gelişmesinin, orada yaşayan yoksul insanların sorunlarının çözülerek gerçekleşe
bileceğini biliyoruz. Çünkü biz, çağdaş şehircilik stratejisinin kentlerin araçlarına değil, insa
na uydurmak olduğunu biliyoruz. Bunları gerçekleştireceğiz; halkımız bizden bunu bekliyor. 
Sizin yaptığınız ise, bu çözümleri geciktirmek; ama, fazla geciktiremeyeceksiniz Sayın 
ANAP'lılar. 

Yüce Meclise saygılar sunuyor, her şeye rağmen, İçişleri Bakanlığı bütçesinin hayırlı ol
masını diliyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Saat 14.00'te toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 12.45 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Mümin Kahraman (Çanakkale) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 49 uncu Birleşiminin ikinci oturumunu 
açıyorum. 

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

1. — 1990 Malî Ytîı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasardan 
ile 1988 Malt Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarüan (1/618, 
1/619; 1/598, 3/993; 1/599, 3/994) (S. Sayüarı : 281, 282, 287, 288) (Devam) 

A) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Devam) 
1. — İçişleri Bakanlığı 1990 Malî Yûı Bütçesi 
2. — İçişleri Bakanlığı 1988 Malî Yılı Kesinhesabı 
a) Emniyet Genel Müdürlüğü 
1. — Emniyet Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Emniyet Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yûı Kesinhesabı 
b) Jandarma Genel Komutanlığı 
1. —Jandarma Genel Komutanlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Jandarma Genel Komutanlığı 1988 Malî Yüı Kesinhesabı 
c) Sahil Güvenlik Komutanlığı 

• 1. — Sahil Güvenlik Komutanlığı 1990 Malî Yûı Bütçesi 
2. — Sahü Güvenlik Komutanlığı 1988 Malî Yûı Kesinhesabı 

BAŞKAN — İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerindeki müzakerelere devam ediyoruz. 
Buyurun Sayın İçişleri Bakanı. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Diyarbakır) — Sayın Başkan, Yüce Mecli
sin değerli üyeleri; İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşları 1990 malî yılı bütçesinin Yüce Meclis
te görüşülmesi nedeniyle konuşmama başlarken, şahsım ve İçişleri Bakanlığı camiası adına he
pinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bu görüşmeler sırasında, sabah burada büyük bir sorumluluk duygusu içerisinde serd et
tikleri değerli görüş, öneri ve tavsiyeleriyle bundan sonraki çalışmalarımıza ışık tutacak olan 
sayın milletvekillerine de en samimî teşekkürlerimi sunarım. Bu görüş, öneri ve tavsiyelerin 
gelecek çalışmalarda ciddiyetle değerlendirilerek, imkân ve şartlarımız ölçüsünde uygulamaya 
konacağını peşinen de belirtmek isterim. 

Gerçekten, sabahtan beri burada sayın milletvekillerimiz tarafından yapılan konuşmalar
dan da açıkça anlaşılacağı üzere, Bakanlığım, son derece ağır; fakat o nispette de memleketi
miz için önemli ve kutsal görevleri üstlenmiş bulunmaktadır. 
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Bu görevler, sizlerin de çok iyi bildiğiniz gibi, ülkemizde huzur ve güveni sağlamak, kamu 
düzenini ve genel ahlakı, Anayasamızda yazılı hak ve hürriyetleri korumak, bunun yanında, 
zamanında ve doğru kararlar alarak, süratli ve etkili uygulamaya geçebilen güçlü bir taşra mülkî 
ve mahallî idare yapısını halkımızın hizmetine amade kılabilmektedir. Bu görevlerin başarı ile 
yerine getirilmesini, ekonomik ve sosyal kalkınmamızın gerçekleşmesi için temel unsur olduğu 
kadar, demokrasimizin devamına da bir teminat olarak görüyoruz. 

Değeli üyeler, bu kutsal amaca yönelik çalışmalarımızla; biraz sonra daha etraflı biçimde 
açıklayacağım gibi, başta iç güvenlik kuvvetlerimiz olmak üzere, bütün idarî mekanizmamız, 
ülkede huzur ve güvenin sağlanmasında ve Güneydoğu'daki terör odakları ve dış destekçileri
nin millet ve vatan bütünlüğüne yönelik gayretlerinin bertaraf edilmesinde başarılı sonuçlar 
elde etmişlerdir. Aynı başarılı sonuçların, bundan böyle de devam edeceğine dair inanç ve ka-
rarlılığımrzı, burada yüksek huzurlarınızda açıklamak isterim. Bu amaca ulaşma yönünde, gü
venlik kuvvetlerimizin, her geçen gün daha etkili bir hareket kabiliyetine kavuştuklarını gö
rüyoruz. 

Yeri gelmişken belirtmekte yarar vardır ki, Bakanlık tekşilatı olarak, bu çalışmalarımızda, 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Yüce Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına bağlı; demokratik, 
laik ve sosyal hukuk devleti anlayışına saygılı bir düşünce, Bakanlığımız, mülkî idaremiz ve 
güvenlik kuvvetlerimizin her kademesinde, pekiştirilerek devam ettirilmektedir. Bu husus, dik
katle ve ısrarla takip ettiğimiz hedeflerden bir tanesidir ve en önemlisidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yukarıdan beri temas ettiğim hedeflere, milletimizin 
meselelerini halledeceği tarafsız ve dinamik bir idare ile ulaşmak, en çok dikkat ettiğimiz bir 
husustur. Günün değişen şartlan ve toplumumuzun beklentileri doğrultusunda, yeniliklere açık, 
teknolojik gelişmeleri takip edebilen bir idareci tipini, Türk idaresinde sürekli kılmak, başta 
gelen hedefimizdir. 

Yukarıda kısmen tames etmiş olmama rağmen, bir defa daha altını çizerek belirtmek isti
yorum : Hepinizin bildiği gibi, devletin en büyük görevi, ülkesinde huzur ve güvenin teminidir. 
Asayişin, amme, şahıs ve tasarruf emniyetiyle, mesken masuniyetinin muhafazası, kısacası, in
sanların ırz, can ve mal emniyetinin sağlanması demektir ve devletin en başta gelen görevleri 
arasında yer almaktadır. 

Bakanlığım teşkilatı, ülkemizde huzur ve güvenin sağlanması için, yakın geçmişte geçirdi
ğimiz acı tecrübeleri de göz önünde bulundurarak, elden gelen bütün imkân ve gayretleri kul
lanmaktadır. Her geçen gün de bunların semerelerini almakta olduğumuzu belirtmek isterim. 
Bugün Güneydoğu bölgemizde zaman zaman vur-kaç biçimindeki eylemlerini sürdüren teşeb
büsler dışında, ülkemiz, huzur ve güvenlik ortamının en düzenli olduğu ülkelerden birisidir. 

Müsaade ederseniz, burada bir mukayese imkânı sağlamak bakımından, Amerika Birle
şik Devletleri ile Federal Almanya'dan bazı rakamlar vermek istiyorum. Plan ve Bütçe Komis
yonunda bazı arkadaşlarımızın konuşmalarına karşı söylediğim, önemli birkaç suçun mukaye
sesine ilişkin bazı Batılı ülkelerle ilgili rakamları, burada tekrar vermek istiyorum. 

Gasp ve soygun olaylarında, 1988 yılında, ABD'de 3 761 045 olay, Federal Almanya'da 
28 952, Türkiye'de ise 908 olay olmuştur. Adam öldürmede, ABD'de 20 675, Federal Alman
ya'da 2 510, Türkiye'de 1 683. Irza geçme: ABD'de 92 486, Federal Almanya'da 5 251, Tür
kiye'de 281 olay olmuştur. Hırsızlıkta ise, ABD'de 9 138 788 olay, Federal Almanya'da 
3 023 933, Türkiye'de ise 43 829 olay meydana gelmiştir. 
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Bu rakamları sadece bilgi olarak vermek istedim değerli arkadaşlarım. 
Temel ilke ve hedeflerimizi kısaca böyle belirttikten sonra, şimdi Bakanlık olarak geçen 

yıl -bir yıl içinde- gerçekleştirdiğimiz çalışmalar hakkında Yüce Heyetinize bilgi takdim etmek 
istiyorum. 

Bilindiği gibi, Güneydoğu bölgemizde sıkıyönetimin kaldırılması üzerine, terörist eylem
ler ile mücadele için, bölgede, 11 ilimizi kapsayan yeni bir mülkî idare şekli oluşturulmuştur. 
"Olağanüstü Hal Bölge Valiliği" adını alan bu idare şekli, 19 Temmuz 1987 tarihinde faaliyete 
geçirilmiştir. Bu tarihten, 1989 Kasım ayı sonu itibariyle, Bölge Valiliği sorumluluk sahası içe
risinde meydana gelen 1 261 olayda, toplam S 837 sanık yakalanarak, haklarında kanunî mu
amele yapılmıştır. Adlî mercilerce, bunlardan 3 574'ü serbest bırakılmış; 1 989'u tevkif edil
miştir; 283 kişinin de soruşturması devam etmektedir. 

Keza, bu müddet zarfında bölgede güvenlik kuvvetlerimizce ele geçen silahlar bakımın
dan da bazı rakamlar vermek istiyorum. Bu süre içerisinde toplam 854 adet muhtelif cins uzun 
namlulu silah, 185 adet tabanca, 113 062 adet mermi, 1 470 adet şarjör, 34 adet roketatar, 
222 adet roketatar sevk fişeği, 228 adet roketatar mermisi, 316 adet el bombası, 18 adet tüfek 
bombası, 307 adet tahrip kalıbı, 2 097 adet fünye, 326 adet dinamit lokumu, 45 adet mayın, 
19 adet el telsizi, 101 adet dürbün, 1 uçaksavar, 60 uçaksavar mermisi, 2 GTT, 11 GTT mermi
si, 28 Sam-7 ve 4 havan mermisi ele geçirilmiştir. 

Yine aynı tarihler arasında, güvenlik kuvvetlerimizle silahlı çatışmaya giren teröristlerden, 
322 terörist, ölü, 24 terörist yaralı, 131 terörist sağ, 73 terörist kendiliğinden teslim olmak üze
re, toplam 550 terörist ele geçirilmiştir. Bütün bu olaylarda 205 güvenlik görevlimiz şahit ol
muş, 322 güvenlik görevlimiz de yaralanmıştır. Aynı dönemde, teröristlerce 367 vatandaşımız 
hunharca öldürülmüş 165 vatandaşımız da yaralanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yukarıda ifade ettiğim gibi, ülkemiz, huzurlu ülke
lerden biridir. Güneydoğu'daki, yurt dışı ile irtibatlı ve terör niteliğindeki olaylarda, güvenlik 
kuvvetlerimiz mücadele üstünlüğü içerisindedir. Tetöristlerin verdikleri zayiat sayısı, keza tes
lim olanların sayısı, her geçen gün artmaktadır. Bölgedeki gelişmelerin seyrinden, teröristle
rin, artık, güvenlik kuvvetlerimizden ziyade, müdafaasız sivil vatandaşlarımızı hedef olarak 
seçtikleri gözlenmektedir. 

Temelinde, ülkemizin topraklarına, milletimize, halkımıza karşı tehdit amacı yatan bu ha
reketin piyonları, Anadolumuzun bu sarp, ulaşımı zor, yerleşim yerleri ve dağınık bölgesinde, 
eylemlerini vur-kaç şeklinde yapmaktadırlar. Bölgeye komşu bazı ülkelerdeki siyasî durumlar 
da, alınan bütün ciddî önlemlere rağmen, olayların sürmesine yardımcı olmaktadır. Buna rağ
men, eşkıyanın, bir yandan mahallî halk tarafından tasvip görmemesi, diğer yandan da, gü
venlik güçlerimizin süratle, bu tarz mücadelenin şartlarına uygun şekilde eğitilmeleri ve yete
nekler edinmeleri, fesat hareketinin başarısını sonuçsuz kılmaktadır. 

Bu hareketlerle tedhişçiler, takip etmek istedikleri strateji ile, bölgede kendilerinin de bir 
güç sahibi olduklarını yer yer göstererek, halkın, devletine karşı beslemekte olduğu güven duy
gusunu sarsmak istemektedirler. Unutulmamalıdır ki, bu tür hareketler, dünyanın her yerinde 
benzeri strateji ile uygulanmaktadır. Ancak, devletimiz bu oyunun farkındadır ve tarih boyun
ca kederde ve kıvançta beraber olduğumuz, iç ve dış düşmanlara karşı bu aziz vatanın kurtarıl
ması için omuz omuza beraberce çarpıştığımız yöre halkımızı, bu hainlerin tasallutundan ko
rumak ve huzura kavuşturmak için her türlü tedbirler alınmaktadır, alınmaya da devam edile
cektir. 
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Bu tedbirleri alırken, güvenlik güçlerimiz, bölge halkıyla yakın ve sıcak ilişkiler içinde ol
maya, bölge halkını lüzumsuz yere rahatsız etmemeye büyük dikkat sarf etmektedirler; terö
ristlerin eylemlerinden öfkeye kapılıp, yanlışlık yapmamak için bütün gayretlerini kullanmak
tadırlar. Çünkü, kendileri de o insanların bir parçasıdır. Nitekim, yöre halkının, güvenlik güç
lerine itimadı tamdır. Onların, eşkıya ile yapılan mücadelede, güvenlik kuvvetlerinin yanında 
yer almaları da, bunun eh iyi göstergesidir. 

Gerek bu mücadeleler sırasında ve gerekse yurdumuzun diğer bölgelerinde iç güvenliğimi
zi sağlarken şehadet mertebesine erişen güvenlik kuvvetlerimiz mensuplarıyla, terörist saldırı
lan sonucunda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dilerken, görevlerini 
büyük bir feragat ve kararlılık içinde yerine getirmiş ve halen getirmekte olanları da, huzurla
rınızda saygıyla anıyorum. 

Şurası iyi bilinmelidir ki, ülkesi ve milletiyle bölenmez bir bütün olan Türkiye Cumhuri
yetini yıkma ve parçalama amacına yönelik sapık eylemlerin içinde bulunanlar, güvenlik kuv
vetlerimizi, daima, çelikleşmiş bir kale gibi karşılarında bulacaklardır. Bu eylemlerden yarar 
umanlar, her devirde olduğu gibi, er veya güç hüsrana uğramaya mahkûmdurlar. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Güneydoğu Bölgemizde terörist hareketlerle mücadele eden 
güvenlik güçlerimiz, eğitilmiş personel bakımından, araç-gereç bakımından, pogramlarına uy
gun biçimde güçlendirilirken, bu bölgede, sınırlarımızdan yurdumuza kanunsuz geçişleri önle
mek amacıyla 2S6S sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununa göre çıkarı
lan kararnameler gereğince, Bakanlığın koordinatörlüğünde, fizikî güvenlik sistemine ilişkin 
çalışmaların da yapılmakta olduğu yüksek malumlarınızdır. Bakanlığın bütçesine 1989 yılında 
bu iş için konmuş bulunan 4 milyar Türk lirasıyla, bu çalışmalar halen sürdürülmektedir. Bu
güne kadar 172 kilometrelik sınır hattında, sistem, bütün unsurlarıyla yapılmıştır. 435 kilo
metrelik bölümünde stabilize kaplamalı devriye yolu tamamlanmıştır. 345 kilometrelik sınır 
hattı aydınlatılmıştır. Ancak, 3497 sayılı, Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında 
Kanun icabı olarak, bu bölgedeki sınırların korunma görevinin, peyderpey Kara Kuvvetlerimi
ze devredilmekte olduğu göz önünde bulundurularak, fizikî güvenlik sisteminin inşaatına da 
bu teşkilatça devam edilmesi uygun bulunmuştur. Bu sebeple, bu görev, artık 1990 yılından 
itibaren Millî Savunma Bakanlığımızca ifa edilecektir. 

Şunu da ifade edeyim: Sözlerimin başında belirttiğim gibi, biz, bir ülkede, gerçek huzu
run, güvenlikle, ekonomik gelişmişliğin bir arada bulunmasıyla mümkün olacağı inancında
yız. Bu sebeple, yoluyla, okuluyla, içme suyuyla, diğer alt ve üst yapı tesisleriyle donatılmış 
bir mamur Güneydoğu en büyük hedefimizdir. Kalkınma planları ve yıllık programlarla, böl
gede bu sahada her geçeri gün mesafeler alınmakta olduğu, cümlenin malumudur. Mesela, Ola
ğanüstü Hal Bölge Valiliği sorumluluk sahasındaki 11 ilde, halen tutarı 5 trilyon 940 milyar 
Türk Lirasını bulan 652 adet yatırım projesi uygulama halinde olup, bu proje tutarlarının 491 
milyar Türk Lirası 1989 yılı yatırım programı diliminde bulunmaktadır. Bu projelerin 69'u ta
rım 32'si madencilik, 47'si imalat, 89'u enerji, 25'i ulaştırma, 9'u turizm, 32'si konut, 108'i 
eğitim, 52'si sağlık sektörlerindedir; 189'u da, bu sektörler dışındaki hizmetleri kapsamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, esasen, bölücü teröristler, bu kalkınma hamlelelerimizden de kork
maktadırlar. Zaman zaman okul yakmaya yeltenmeleri, bölge insanına irfan götüren öğret
menlerimizi öldürmeye kalkışmaları, şantiyelerimizde bölge halkına hizmet götüren inşaat ma
kinelerini ve diğer iş makinelerini tahrip etmeleri, yakmaya teşebbüs etmeleri de, bu korkula
rından kaynaklanmaktadır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi de Bölge Valiliğince bugüne kadar yapılan di
ğer çalışmalar hakkında bilgi arz edeceğim. 

Bölgede terörizmle mücadelede, güvenlik güçlerimizin tim sistemine göre yayılmaları yo
luna gidilmiş; bu sistem, güvenlik güçlerimizin, terörle mücadelede daha etkili olmaları ve da
ha verimli sonuç almaları neticesini hâsıl etmiştir. Teröristlerin geceye inhisar ettirdikleri katli
amların önüne geçmek amacıyla, bölgede görev yapan güvenlik güçlerimiz için, gece görüş göz
lüğü ile gece şartlarında kullanılan ve gece görüşüne yardımcı malzemeler temin edilmiştir. Bunlar 
dışında, teröristlerin, özellikle kırsal kesimde geceleri gösterebilecekleri faaliyetlerini asgariye 
indirmek, bu arada sınır güvenliğini de sağlamada yardımcı olmak amacıyla, termal kamera 
sistemli hava gözetleme aracının satın alınma işlemleri de başlatılmış olup, Türkiye'de ilk defa 
uygulanacak bu yeni teknolojiyi bir an önce faaliyete geçirme gayreti içindeyiz. Bölgede terö
rizmle mücadelede daha etkili ve verimli sonuçlar alınmasına yarayacak bu çeşit alımlara 1990 
yılında da devam edilecektir. 

Bölgede, özellikle köy ve mezralarda, sabit karakolların faaliyete geçirilmesine de önem 
verilmiştir. Zira, burada meskûn sahanın birbirlerinden uzak olmaları, arazi ve mevsim şartla
rının güçlüğü, ayrıca, teröristlerin devlet imkânlarının yeterince ulaştırılamıdığı yörelerde da
ha rahat barınma imkânları bulabilmeleri, kırsal yörelerde de bu karakolların önemini artır
maktadır. Ayrıca, bu karakollar, vatandaşların güvenliklerinin sağlanması yanında, her türlü 
meseleleri içinde yeni müracaat kapılarının açılmasına imkân vermektedir. Bir bölgede kara
kolun hizmete girmesi, o bölgeye sağlıklı bir yolun, haberleşme ünitelerinin ve elektriğin de 
ulaşması demektir. Vatandaşlarımız, sağlık ve diğer sorunları için karakollar aracılığıyla il merkez 
birimleriyle görüşecek, sorunlarına çare bulma imkânlarına da kavuşmuş olacaklardır. 

Bu çok yönlü tedbir ve düşünceler ışığında, bölgede 1987 ve 1988 yıllarında toplam 95 
bölük ve karakol gibi hizmet binası, mevcutlara ilave olarak, ikmal edilerek hizmete sokulmuş, 
1989 yılında da 61 adedinin inşaatına devam edilmektedir; 21 tanesinin inşaatı bitmiş durum
dadır. Bu inşaatlara, teröristlerin barınma ihtimallarinin bulunduğu kritik noktalar ve kritik 
durumdaki sınır bölgeleri öncelikli olarak, 1990 yılında da devam edilecektir. 

Olağanüstü hal bölgesindeki güvenlik kuvvetlerimiz, terörle mücadelede, dağınık bir şe
kilde görev ifa etmektedirler. Yaralanmaları vesair rahatsızlıkları halinde, küçük birimlerdeki 
sağlık tesislerinde yeterince tedavileri mümkün olmamaktadır. Büyük tıp merkezlerinde yapı
lan tedavileri de, ulaşım yönünden zaman kaybına sebep olmakta idi. Şüphesiz, bu problem
ler, bölgede, özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımız için de söz konusu idi. Bu sebep
ledir ki, hem güvenlik güçlerimize, hem de bölgede yaşayan vatandaşlarımıza hizmet verecek 
bir seyyar hastanenin hizmete sokulması düşünülmüş, gerekli araç ve cihazlar temin edilmiş 
ve bu seyyar hastane, 30 Mayıs 1989 tarihinde fiilen faaliyete geçirilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Güneydoğu ve dolayısayla Olağanüstü Hal Bölge Va
liliği çalaşmalarına, konuşmamda, Bakanlık faaliyetleri içerisinde, nispî olarak geniş yer ve ön
celik verdiğimi biliyorum; ancak, bu meseleyi, yalnız bir bakanlık meselesi olarak mütalaa et
miyor, millî bir mesele, partiler üstü, bütün partilerin ortak meselesi olarak görüyor ve bu se
beple, geniş ve öncelikli olarak takdim etmiş bulunuyorum. 

Son olarak şunu da ifade etmeden geçemeyeceğim: Olağanüstü Hal Bölge Valiliği, nor
mal görevlerine ek olarak, Irak'tan ülkemize sığınan kişilerle de meşgul olmak zorunda kalmıştır. 
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Bilindiği gibi komşumuz Irak'ın, tran ile arasındaki savaş sona erdikten sonra, kuzeydeki top
raklarında başlattığı askerî harekâtı genişletmesi üzerine, 28 Ağustos 1988 tarihinden itibaren 
yurdumuza sığınmaya başlayan Irak uyruklu kişiler, süratle teşkil edilen ilk toplama bölgeleri
ne nakledilmişlerdir. Buralarda, gıda ve sağlık gibi acil ihtiyaçları karşılanmış, bilahara da 3 
Eylül 1988 tarihinden itibaren, Hakkâri, Diyarbakır ve Mardin illerinde teşkil edilen geçici ba
rınma merkezlerine nakledilmişlerdir. Bilahara, Hakkâri - Yüksekova İlçesi geçici barınma mer
kezinde barındırılanlar, Muş ilinde; Silopi'de barındırılmakta olanlarda, Mardin ti merkezin
de teşkil edilen geçici barınma merkezlerine nakledilmişlerdir. Anılanların her türlü ihtiyaçla
rı, yukarıda değinilen üç barınma merkezinde karşılanmaktadır. Halen bu üç barınma merke
zinden Diyarbakır'da 11 586, Mardin'de 11 889 ve Muş'ta olanda ise 6 601 kişi barındırılmak
tadır. Bunların barınma, iaşe ve sağlık hizmetleri ücretsiz olarak karşılanmaktadır. Devlet büt
çesinden, -inşaat, imalat, tesisat ve binalar için harcanan paralar hariç- bunlara nakit olarak 
verilen ve sarf edilen para 28 milyar 720 milyon liradır; mesela, yalnız ilaç için ödenen para 
2 milyar 456 milyon lirayı bulmuştur. Bu çalışmalar da, ilgili valilikler ve diğer kamu kuruluş
larının katkılarıyla olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin fiilî koordinatörlüğünde gerçekleştirilmiş 
olup, en küçük ihtiyaç ve talepleri üzerinde hassasiyetle durulmaktadır. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; şimdi de güvenlik kuvvetlerimizin, silah ve uyuş
turucu kaçakçılığıyla mücadele faaliyetleri hakkında kısaca bilgi arz etmek istiyorum. 

Güvenlik kuvvetlerimizce, geçen on yıllık dönemde, kaçakçılardan, toplam, 36 uzun namlulu 
silah, 200 tabanca, 1 dinamit fitili, 79 dinamit lokumu, 19 kapsül, muhtelif çapta 19 495 mer
mi yakalanmıştır. 

Anarşi ve terörün ülkemizde geçmiş yıllarda açtığı yaraları ve yaptığı tahribatı da dikkate 
alarak, güvenlik kuvvetlerimiz, bunlar için yardımcı unsur olan silah ve mühimmat kaçakçılı
ğının üzerinde çok hassas bir şekilde durmaktadır. Artık, ülkemiz, uluslararası silah kaçakçı
ları için bir pazar olmaktan çıkmıştır. 

Uyuşturucu madde kaçakçılığına gelince: tçinde bulunduğumuz yılın ilk 11 ayı itibariyle, 
güvenlik kuvvetlerimizce, 983 uyuşturucu madde kaçakçılığı olayında, toplam 9 154 kilo
gram muhtelif cins uyuşturucu madde ile, 277 455 adet sentetik uyuşturucu hap yakalanmış
tır. Bu olaylarda, 2 012 kişi yakalanarak, adlî mercilere tavdi edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, evvelce uyuşturucu konusu üzerinde, sadece, insanları fizyolojik 
yönden zehirleyen sosyal bir tahrip aracı olduğundan dolayı duruluyordu. Bu vakıa, tabiatıyla 
bugün de geçerlidir ve bu maddelerin tabiatından kaynaklanmaktadır; ancak, Plan ve Bütçe 
Komisyonunda da ifade etmiş olduğum gibi, bu maddelerin ticareti, günümüzde diğer tahrip
kâr düşüncelerin harekete geçirilmesine de kaynaklık teşkil etmektedir. Artık, dünyada uyuş
turucu ticareti, gizli silah teminine kaynak olarak, bu yolla anarşi ve terörü de besleyen bir 
unsur haline gelmiştir. Günümüzde yıkıcı odaklar, kendilerine parasal kaynak sağlamak için, 
narkotik trafiğini yürüten yeraltı teşkilatlarıyla yakın işbirliği içindedirler. Güvenlik kuvvetle
rimiz, uyuşturucu kaçakçılığı ile, işin aynı zamanda bu yönünü de göz önünde bulundurarak 
mücadele etmektedirler, özellikle son yıllarda, eski yıllara göre, yakalanan miktarlarda genel
de artışlar görülmektedir. Bunda, güvenlik güçlerimizin modern cihazlarla teçhizi, alınan is
tihbaratın daha doğru ve yerinde değerlendirilmesi yanında, bu olayların takibinde bilgisayar 
kullanımına başlanmış olmasının da rolü olduğunu belirtmeliyim. Artık, suç dosyaları bilgi
sayara aktarılmakta ve olaylar buradan izlenmektedir. 
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Bir de, bu konuda müşterek mücadele yapılması yönünde, özellikle son yıllarda, bazı Av
rupa ülkelerinin işbirliğine daha fazla yanaşmakta olmalarının da, kaçakçılığa karşı mücadele 
verilmesinde etkin rolü olmuştur. 

Yeri gelmişken ifade edeyim; bilindiği gibi, silah ve uyuşturucu madde kaçakçılığı gibi ba
zı suç türleri genelde ülke sınırlarını aşan özellikler taşımaktadır. Bunu göz önünde tutan Ba
kanlığımız, gerekli gördüğü bazı ülkelerle yaptığı karşılıklı protokollerle, polis irtibat görevlisi 
göndermeye başlamıştır. Halen, Federal Almanya, Hollanda ve Danimarka'da polis irtibat gö
revlilerimiz bulunmaktadır. Bunun yaygınlaştırılması için, diğer birtakım ülkelerle temasları
mız devam etmektedir. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; güvenlik kuvvetlerimizin lojistik yönden donatıl
malarına ilişkin çalışmalarımızdan da biraz söz etmek istiyorum. 

Emniyet Genel Müdürlüğünce, bu yıl yeni kurulan 4 ilde, il emniyet müdürlüğü kurul
muş; 198 ilçedeki emniyet amirlikleri, ilçe emniyet müdürlüğüne dönüştürülmüş; 18 ilçede em
niyet amirliği ve ihtiyaç olan diğer yerlerde 13 emniyet komiserliği hizmete sokulmuştur. Ha
len, emniyet teşkilatı bulunmayan diğer 112 ilçede teşkilat kurulması çalışmalarına da devam 
edilmektedir. Teşkilatta sürat ve verimliliğin yükseltilmesi amacıyla, emniyet teşkilatındaki eği
timlerimize, program gereğince, 1989 yılında da devam edilmiştir. Yıl içinde, günümüze kadar, 
2 276 personele, mesleğin muhtelif branşlarında uzmanlaşma sağlamak amacıyla hizmet içi 
eğitim verilmiş; ayrıca, görev başı uygulamaları eğitimi de, taşra teşkilatlarında devam ettiril
miştir. 1 polis akademisi, S polis koleji ve İS polis okulu ise halen faaliyetlerine tam kapasite 
ile devam etmektedirler. 

Eğitimlerde yeni teknolojilerin tanıtılmasına, özellikle yıkıcı faaliyetler, terörle mücadele, 
operasyon, çeşitli cihazları kullanma, kaçakçılıkla mücadele ve işin basitleştirilmesi konuları-
na ağırlık verilmektedir. 

Emniyet teşkilatının ihtiyaç duyduğu sağlık, mühendislik ve eğitim gibi branşlarda ele
man edinmek amacıyla, yurt içi yükseköğretim kurumlarında, Emniyet Genel Müdürlüğü adı
na öğrenci okutulmasına da başlanmıştır. Şimdilik, 1989 -1990 öğretim yılı için 60 öğrencinin 
üniformalı olarak okutulması planlanmıştır. Bunların dışında, muhtelif fakültelerde okuyan 
28 öğrenciye de burs verilmiştir. Meslekî bilgi ve görgülerini artırmak amacıyla, toplam 84 per
sonel de halen yurt dışında bulunmaktadır. Ayrıca, teşkilatta yabancı dil bilen personel sayısı
nı artırmak amacıyla, yabancı dil eğitim merkezlerine eleman gönderilmekledir. 

Teşkilatın muhtelif cinste muhabere cihazı ile donatılması çalışmaları, 1989 yılında da sür
dürülmüştür. Halen, bütün illerle direkt telefon, teleks ve faksimile ile bağlantılar sağlanmış
tır. Ayrıca E-5 radyolink sistemiyle, trafik yönünden son derece yoğun bulunan Kapıkule-
Cilvegözü hudut kapıları arasındaki güzergâhta bulunan il, ilçe, bölge trafik istasyonu, havali
manı ve hudut kapılarının birbirleriyle telefon, teleks ve faksimile irtibatları faaliyete geçirilmiştir. 

Polisimizin, bilgisayar, teknolojisinden yararlanarak, vatandaşlarımıza daha hızlı ve gü
venlik içinde hizmet verebilmesi amacıyla, trafik, arşiv, kaçakçılık, hudut kapıları ve havaalan
larının bilgisayarla donatılmasına yönelik çalışmalarımız da devam etmektedir. Buna ilişkin 
projeler geliştirilerek, pilot çalışmalar tamamlanmış bazıları uygulama alanına sokulmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekillleri; güvenlik hizmetlerinde süratle sonuca varmada, he
likopter kullanımının önemi aşikârdır. Böylece, hem süratle kuvvet nakli mümkün olmakta, 
hem de havadan daha etkili konrol yapılabilmektedir. Halen polisimize der 2'si eğitim 
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helikopteri, 18'i küçük tip keşif helikopteri ve 4'ü genel maksat helikopteri olmak üzere, top
lam 24 adet helikopter bulunmaktadır; fakat bunlar hizmet için yeterli değildir. Bu nedenle, 
6 adet genel maksat helikopterinin satın alınması işi, halen Savunma Sanayii Müsteşarlığınca 
yürütülmektedir. 1990 yılında da S adet orta tip keşif gözetleme helikopterinin alımı için çalış
malar yapılmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; emniyet teşkilatımıza dair sözlerime son vermeden, kısaca 
trafik konusuna da temas etmek istiyorum. 

önceki yıllarda yurdumuzda trafik suçlarında hissedilir derecede bir artış müşahede edi
lirken, memnuniyetle ifade edeyim ki, 1989 yılında, 1988 yılında göre nispî bir azalış görül
müştür. örneğin, 1988 yılının ilk 10 ayı itibariyle toplam 91 105 trafik kazası meydana gelmiş 
ve bu kazalarda 5 931 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 68 599 vatandaşımız yaralanmış iken; 
1989 yılının aynı dönemi içerisinde, 85 636 trafik kazası meydana gelmiş ve bunlarda 5 360 
vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 65 391 vatandaşımız da yaralanmıştır. Bu, kaza sayısında 
yüzde 6, ölü sayısında yüzde 9,6 ve yaralı sayısında da yüzde 4,6'lık bir azalışa tekabül etmektedir. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda da ifade ettiğim gibi, meydana gelen bu azalışlara rağmen, 
bu rakamları da asla küçümser değilim. Teşkilat olarak sarfettiğimiz bütün gayretlere rağmen, 
trafik kazalarının, ülkemizde, maalesef can almaya devam ettiğini söylemek mecburiyetinde
yim. Bakanlık, yasal değişiklikler de dahil, getirdiği düzenlemelerle trafik kontrollerinin artı
rılması, trafik polisimizin eğitilmesi ve gerekli araç gereçlerle donatılması, sürücülerle doğru
dan temasa geçilmesi yönünde almakta olduğu tedbirler ve yaptığı uygulamalarla, daima, bu 
artışın durdurulması gayreti içinde olmuştur ve olacaktır da. Bir misal vermek gerekirse : İçin
de bulunduğumuz 1989 yılının ilk 10 aylık döneminde karayollarındaki trafik kontrollerinde 
3 milyon 897 bin 255 sürücü, trafik ekiplerimizce bir veya birden fazla cezalandırılarak, top
lam 70 milyar 174 milyon 218 bin Türk Lirası para cezası uygulanmış; bunlardan 51 bin 856'sı 
mahkemeye sevk edilmiştir. Nispî de olsa, yukarıda arz ettiğim düşüşler, bu gayretlerin sonucudur. 

Trafiğin, kurum ve kuruluşlar arası bir konu olma vasfı da devam etmekle beraber, Ba
kanlığım, trafik kazalarının azaltılması yönünde üstüne düşen denetim hizmetlerini, bundan 
böyle de yerine getirmeye devam edecektir. Samimî dileğim, önümüzdeki dönemde de bu aza
lış eğilimini, daha büyük ölçülerde hep birlikte görmemizdir. 

Bu arada, Bakanlığımın emrindeki Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fonundan, 30 Kasım 
tarihi itibariyle trafikle ilgili düzenlemeler için 11 belediyeye 12 proje karşılığında toplam 242 
milyon Türk Lirası gönderilmiş olduğunu, yeri gelmişten belirtmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli*üyeler; şimdi de Jandarma Teşkilatımızca 1989 yılında yapılan ça
lışmalardan bahsetmek istiyorum. 

Bildiğiniz gibi, jandarmamız, Türkiye sathının yüzde 92'sini kapsayan bir alanda, mülkî, 
adlî ve askerî görevlerini ifa etmektedir. Ancak, 15 Ağustos 1984 tarihinde Güneydoğu bölge
mizde başlayan, bilinen olaylar sebebiyle, evvelce ülke sathına dengeli bir vaziyette yerleştiril
miş durumda olan jandarma komando birlikleri gibi toplu birliklerin hemen hemen tamamı 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine kaydırıldığı gibi, bu bölgelerde ihtiyaçtan doğan ka
rakol ve bölük çapında diğer birlikler de teşkil edilmiştir. Bu durum, Doğu ve Güneydoğuda 
birlik kesafetinin, diğer bölgeler aleyhine yoğunlaşmasına sebep olmuştur, özellikle bu hal, 
jandarma personelinin büyük kısmının bu bölgede istihdamım mecburi hale getirmiştir, öyle 
ki, jandarma personelimiz, meslek hayatının neredeyse yarıdan fazlasını bu bölgede geçir-
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mektedir. Bu, devamlı silahlı mücadele içinde geçen hir hayat demektir. Tabiatıyla kutsal bir 
görevdir, yerine getirilecektir ve seve seve de getirilmektedir. Ancak, buralara olan rotasyon 
atamalarını daha uzun sürelere inihisar ettirmek; ayrıca, genelde hizmetin yürütülmesinde et
kinliği artırmak amacıyla, Avrupa ülkelerindeki emsallerinde olduğu gibi, tecrübeli ve profes
yonel personel sayısının artırılmasına yönelik tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür. Bu cüm
leden olarak, Kara Harp Okulundaki jandarma subay kontenjanı yüzde 28 oranında artırılmıştır. 

Geçen sene 19 Eylül tarihinde Ankara'da ve bu sene 15 Mart tarihinde Emirdağ'da faali
yete geçirilmiş bulunan uzman jandarma okullarından bugüne kadar 3 125 uzman jandarma 
mezun edilerek göreve atanmışlardır. Ayrıca, bu okullardaki öğretim süreleri de, daha kaliteli 
öğrenim verilmesi bakımından, 6 aydan 8,5 aya çıkarılmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; müsaadenizle, burada birkaç cümle ile bu okulların 
faaliyete geçirilebilmesine ilişkin amaçlarımızdan söz etmek istiyorum. 

Belki içinizde hatırlayanlarınız bulunacaktır; Jandarma Teşkilatımızda evvelce mevcut olan 
uzman jandarma kademesi 1963 yılında lağvedilmişti. Halbuki, geçen zaman içinde ülkemize 
sosyo - ekonomik gelişmelere paralel olarak suç ve suçluların nitelik ve niceliğinde meydana 
gelen gelişmeler, asayiş hizmetlerinin, tecrübesi ve uzmanlık özelliği olmayan kısıtlı hizmet sü
resine tabi erbaş ve erlerle yeterince yürütülemeyeceği gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Hizmetin, 
müstakil karar verme yeteneğine sahip, daha iyi eğitilmiş ve görevde uzun süre kalacak ele
manlarla yürütülmesi zorunlu hale gelmiştir. Beliren bu yeni ihtiyaçlar karşısında Bakanlığı
mız, bu kademenin tekrar lüzumuna inanmış ve bu amaçla hazırlanan kanun tasarısı Yüce Mec
lisimizin tasvibinden de geçtikten sonra, hemen, uzman jandarma yetiştirilmesine yönelik ha
zırlıklara girişilerek, yukarıda arz ettiğim okullar faaliyete geçirilmiştir. Bu okullarla, ilk dört 
sene içerisinde 10 bin uzman jandarmanın istihdam edilmesi planlanmıştır. Böylece Türk jan
darması da, Fransa, İtalya ve lspanya'daki emsalleri gibi, çağdaş dünya jandarmalarının per
sonel yapısına, yani tecrübeli ve kalıcı bir personel yapısına kavuşmuş olacaktır. 

Jandarma Genel Komutanlığında yıl içinde yapılan diğer çalışmalara gelince : Büyük ço
ğunluğu olağanüstü hal bölgesinde olmak üzere, yıl içinde toplam 54 yeni jandarma karakolu 
faaliyete geçirilmiştir. Jandarma Teşkilatımızın muhtelif cinste muhabere araçları ile donatıl
ması çalışmalarına 1989 yılında devam edilmiştir. Jandarma Teşkilatımızda, genel komutanlık 
karargâhından başlayarak, komando birliklerinde tim seviyesine, iç güvenlik ve sınır birlikle
rinde ise devriye seviyesine kadar uzanan, çalıştırılması basit, taşınması kolay cihazlardan olu
şan bir telsiz irtibat ağının oluşturulması planlanmıştır. Bu plan çerçevesinde, içinde bulundu
ğumuz yılda, olağanüstü hal bölgesindeki birliklerin ihtiyacı başta olmak üzere, 1 648 adet 
telsiz satın alınarak hizmete sokulmuştur. 

Asayişe ilişkin olaylarda süratle istatistik! bilgi elde edilmesine, lojistik sistemin sağlıklı 
ve süratli bir yapıya kavuşturulmasına, Genel Komutanlık bütçesinin takip ve kontrolüne, bu 
arada, jandarma personeli için bilgi bankası oluşturulmasına matuf olarak, jandarma teşkila
tında müstakil tabur düzeyine kadar uzanan bir bilgisayar ağının kurulmasına yönelik çalış
malarımıza da, programına uygun olarak devam edilmektedir. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Doğu ve Güneydoğudaki arazinin yapıSı ve olaylara 
çok süratle müdahale zorunluluğu nedeniyle, buralarda helikopter kullanılmasının vazgeçilmez hale gel
diğini biraz önce belirtmiştim. Bu sebeple, Jandarma Genel Komutanlığının envanterinde halen mevcut 
24 adet genel maksat MÎ 13 adet keşif gözetleme tipi helikoptere ilave olarak, 5 adet silahlı helikopterin alımı 
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işlemleri de devam etmektedir. Sözkonusu helikopterlerin de envantere dahil edilmesiyle, jan
darma birliklerimizin operasyonlardaki etkinlik ve ateş gücünün büyük ölçüde artacağını um
maktayız ve temennimiz, inşallah nisan, mayıs ayına kadar bu 5 helikopterin -şu anda Savun
ma Sanayi Müsteşarlığınca ihale işleri takip edilmektedir- satın alınıp envantere dahil edilmesidir. 

Envanterinde İcayıtlı motorlu araç sayısı bakımından Jandarma Teşkilatımızın durumu
nun tatminkâr olduğunu söyleyemeyeceğim. 1989 yılında yeni kurulan birliklerle, reorganize 
edilen birliklerin bu ameliyeleri sonucu ortaya çıkan 19 610 araç kadrosuna karşılık, teşkilatın 
elinde halen 736 muhtelif cinste araç bulunmaktadır. Bu, araç yönünden hareket kabiliyetinin 
yüzde 37'sine tekabül etmektedir. Üstelik, bu araçların yüzde 40'ı, 10 yaşın üzerinde olup, aşı
rı ihtiyaç nedeniyle mecburen kullanılmaktadır. Bu noksanlığı peyderpey telafi etmek amacıy
la, 1989 yılında 2 217 aracın alımı planlanmış olup, bunların tamamı olmasa bile, bütçe im
kânları içerisinde, bir kısmının tedariki çalışmalarına devam edilmektedir. Bu noksanlığın gi
derilmesi yönündeki gayretlerimize 1990 yılında da devam edilecektir. 

Halen jandarmamız, hafif silah kadrosu bakımından yüzde 97.8 oranında ateş gücüne 
sahiptir. Jandarma birliklerimiz için, tamamı olağanüstü hal bölgesindeki birliklerimizde kul
lanılmak üzere, mevcutlara ilave olarak, termal kamera cihazı, gece görüş el dürbünü, gaz mas
kesi, el projektörü gibi cihazların alımı işlemlerine de devam edilmektedir. 

Jandarma personelimizin eğitimine de büyük önem verdiğimizi burada belirtmeliyim. Bu
rada hedefimiz, bu personeli, barışta kanunların öngördüğü mülkî ve adlî görevleri çok iyi ye
rine getirecek bir düzeye çıkarmak, sefer halinde de, yurt savunmasında üstleneceği görevi bi
hakkın başaracak bir muharip güç haline getirmektir. Bu amaçla, 1989 yılından günümüze 
kadar çeşitli kurslarda toplam 1 177 subay ve 2 032 astsubay eğitilmiştir. En iyi silahın, iyi ye
tişmiş asker olduğu inancı içinde olan Bakanlığım, jandarma personelimizin nitelik ve nicelik 
bakımından hizmete yeterli seviyeye gelmesini amaçlayan eğitimlerini 1990 yılında da dikkatle 
sürdürecektir. 

Şimdi müsaadelerinizle, Sahil Güvenlik Komutanlığımızın da faaliyetlerinden kısaca bah
setmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; kıyılarımızın muhafazası yanında, kara
sularımızda deniz yoluyla yapılan her türlü kaçakçılığın men ve takibinden de sorumlu olan 
Sahil Güvenlik Komutanlığımızın komutasındaki sahil güvenlik botlarınca, içinde bulunduğu
muz yılda, 28 Kasım tarihi itibariyle 31 124 saat devriye seyri icra edilerek, bu müddet zarfında 
muhtelif çapta 11 725 tekne kontrol edilmiştir. Kontrol edilen teknelerden 2 733'ü hakkında 
kanunî işlem yapılmıştır. Ayrıca, yıl içinde 41 kurtarma olayında 38 kişinin hayatı kurtarılmıştır. 

özellikle son yıllarda, ülkemiz kara sahasında güvenlik kuvvetlerimizce kaçakçılığa karşı 
mücadelede alınan etkin önlemler, kaçakçıları denizyolunu tercihe mecbur bırakmaktadır. Ulus
lararası suların serbestliği avantajı da, kaçakçılar için risk faktörünü azaltan bir unsur olarak 
görülmektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığımız, hizmete ilişkin plan ve uygulamalarını bu yeni 
eğilimlere ve coğrafî faktörlere göre düzenlemektedir. Komutanlık, denizlerimizde devamlı kont
rolü sağlayan kanunî bir güç olarak, varlığını bundan böyle de yılmadan hissettirecektir. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı, yukarıda bahsettiği görevlerini toplam 45 botla yerine getir
me gayreti içindedir. Bunlardan 3Ti halen 20 - 25 yaşlarını doldurmuş teknelerdir, özellikle 
Karadeniz münhasır ekonomik bölgesinin de kontrol sahamıza girmesiyle, hizmet daha büyük 
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kesafet arz etmiştir. Bu nedenlerle, yıpranmış botların bir zaman süreci içerisinde yenileriyle 
değiştirilmesi yönündeki tedbir ve çalışmalarımız 1990 yılında sürdürülecektir; keza, Altıncı 
Beş Yıllık Plan Dönemine sari olarak da, yeni botların temini işlemlerine başlanılmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bakanlığımın, üzerinde temel düzenlemeleri yapmak, 
bunların uygulanmasını sağlamak, takip ve geliştirmekle mükellef olduğu diğer mülkî ve ma
hallî hizmetlere gelince : tfade etmeliyim ki, bu teşkilat, taşra idaresinin anaiskelet ve dokusu
nu teşkil etmektedir. Bu teşkilatın, hükümetlerimiz döneminde önem ve fonksiyonu büyük öl
çüde artmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 8 dakikanız kalmıştır, bunu hatırlatayım efendim. 
IÇtŞLERt BAKANI ABDÜLKADtR AKSU (Devamla) — Zira, hükümetlerimiz, bütün 

konularda kararların daima üst noktada oluştuğu bir sevk ve idare sistemi yerine, merkezden 
taşraya yetki devrine yönelik bir anlayış içinde olmuşlardır. Bu anlayışla, halka en yararlı hiz
metin, onun en yakınında yer almış bulunan mahallî idarelerimizce götürülebileceği inancı içinde, 
bu idareleri daima destekleyen bir tutum içinde olmayı, 1989 yılında da sürdürdük. Büyük bir 
memnuniyet içinde ifade etmeliyim ki, il özel idaresi ve belediyelerimiz, günümüzde, tarihinde 
görmedikleri malî imkânlara kavuşmuşlardır. Kanaatimiz odur ki, malî imkândan yoksun bir 
mahallî idare, halka yönelik hizmet edemeyeceği gibi, bu mahallî idarenin özerkliğinden de 
söz edilemez. 

Müsaadelerinizle, burada yeri gelmişken yüksek heyetinize, rakama dayalı kısa bilgiler arz 
etmek istiyorum. 

Mahallî idarelerimizin, kendi öz gelirleri de dahil, bütün gelirlerinin 1989 yılında, bir ön
ceki yıla göre yüzde 71.8 oranında artarak 5 trilyon 548 milyar 600 milyon Türk Lirasına ulaş
ması beklenmektedir. Bugünkü trend içinde bu gelirlerin, 1990 yılında yüzde 72.3 oranında 
artarak 9 trilyon 561 milyar 700 milyon Türk Lirasına ulaşacağı hesaplanmıştır. 

Şimdi de müsaadenizle, Bakanlığımın emrindeki fonlardan, mahallî idarelerimize yapılan 
yardımlar hakkında da bilgi arz edeceğim. 

tçinde bulunduğumuz yılın aralık ayı başına kadar Mahallî idareler Fonundan belediye 
ve köyler için toplam 22 milyar 413 milyon Türk Lirası yardım dağıtılmıştır. Bunun 18 milyar 
350 milyon Türk Liralık kısmı 858 proje karşılığında 738 belediyeye dağıtılmış, geri kalan 3 
milyar 550 milyon Türk Lirası ise, sözkonusu yönetmeliğin 4 ve 5 inci maddeleri gereğince, 
köylere yardım olarak intikal ettirilmek üzere, 71 il valiliği emrine eşit olarak gönderilmiştir. 

il özel idareleri Ortak Fonundan toplam 21 milyar 687 milyon Türk Lirası, yine, 266 pro
je karşılığı olarak il özel idarelerimize gönderilmiştin Muhtaç durumdaki asker ailelerine yar
dım olarak da intikal ettirilmek üzere, toplam 233 milyon 961 bin Türk Lirası da, talepte bulu
nan 19 belediyemize gönderilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Sayın Başkanımın müsamahasına sığınarak, Bakanlığımla 
ilgili iki - üç kuruluşum hakkında da çok kısa bilgiler vermek istiyorum. 

Nüfus ve vatandaşlık hizmetleri konusundaki çalışmalarımıza gelince : Bakanlığımca ev
velce başlatılmış bulunan ve kısaca "MERNİS" adıyla ifade ettiğimiz, Merkezî Nüfus idaresi 
Sisteminin geliştirilmesi ve genişletilmesi yönündeki çalışmalarımız devam etmektedir. Yıl so
nuna kadar 15 milyon kişinin bilgisayara geçirilmesi planlanmıştır. 

Bulgaristan'dan göçe zorlanan soydaşlarımızdan 32 823 kişinin vatandaşlık hizmetleri ta
mamlanarak Başbakanlığa gönderilmiş; bunlardan 26 216. kişinin durumları sonuçlanmış ve 
nüfus kütüklerine tescilleri yapılmıştır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sivil savunmanın da daha etkili bir şekilde hizmet 
vermesini amaçlayan çalışmalarımız 1989 yılında da sürdürülmüştür. Bu cümleden olarak, il 
ve ilçelerimizde sivil savunma yükümlülerinin, savaş ve afet hallerinde yapacakları acil yardım 
ve kurtarma hizmetleri konularındaki eğitimleriyle, aynı amaçla; fakat icabında bütün yurt sat
hında hizmet görmek için, Ankara'da ihdas edilmiş bulunan Sivil Savunma Birliğinin eğitim 
ve tatbikatları aralıksız devam ettirilmektedir. 

Teftiş hizmetlerine gelince: Yüksek malumlarınızdır ki, teşkilatların işleyişleri, ancak kontrol 
ile belli standarda ve kaliteye ulaşır, ttibarı yurt sathında müsellem, Bakanlığımız Mülkiye tef
tiş Heyeti, kifayetsiz mevcuduna rağmen, fevkalade bir gayretle bu gaye için çalışmaktadır. 1 
Aralık 1989 tarihi itibariyle 20 il, 204 ilçe ve bağlı kasabaların mülkiye müfettişleri ve mahallî 
idareler kontrolörlerince teftişleri yapılmıştır. Mülkiye müfettişleri dışında, emniyet, jandar
ma ve sahil güvenlik kuruluş ve birliklerimiz de, kendi denetim elemanlarınca yılı içinde teftişe 
tabi tutulmuşlardır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; dinamik bir kamu idaresi için nitelikli görevliler yetiştirilme
sinin önemi tartışmasızdır. Bu inancın bir sonucu olarak, son yıllarda Bakanlığım teşkilatında 
her düzeyde personelin hizmet içi eğitimine hız verilmiştir. Bakanlığımda, Ülke yönetiminde 
büyük sorumluluklar yüklenen personelin görev almış olması, bu eğitimin önemini artırmakta 
ve daha büyük bir hız vermemizi gerektirmektedir. Çağımızdaki süratli gelişmeler ve özellikle 
son yıllarda her sahada meydana gelen tekamüle paralel olarak hızlı mevzuat değişiklikleri de 
mevcut bilgilerin yenilenmesini zorunlu kılmaktadır. 

Mensuplarımızın yabancı dil bilgilerinin geliştirilmesi için Bakanlık merkezinde kurulmuş 
bulunan laboratuvarda 189 mülkî idare amiri, yabancı dil eğitimine tabi tutulmuştur; ayrıca, 
değişik meslekî konularda inceleme yapmak, lisan eğitimi almak üzere de 247 mülkî idare ami
ri ve diğer görevli yurt dışına gönderilmiştir. Böylece, Bakanlığımca, dünyada yönetim hizmet
lerindeki yeni gelişmelerin meslek mensuplarına tanıtılması yönündeki düşünce ve çalışmala
rımız Avrupa Topluluğuna hazırlıklarımız, uygulama alanına girmiş bulunmaktadır. 

Eğitim hizmetleri için kullanılan binamızın ihtiyaca yeterli olmadığının anlaşılması üzeri
ne, yeni bir binanın temini için uğraşmaktayız. 

Bu arada Bakanlığımca yapılan önemli mevzuat çalışmalarından da kısaca bahsetmek is
tiyorum : Hatırlarsınız, bu sene, 17 Haziran tarihli Resmî Gazetede yayınlanan işyerleri açıl
masıyla ilgili kanun hükmünde kararnameyle, bu yetki tamamen, mahallî mülkî amirlere ve 
belediyelere -vatandaşımızın beyanına itimat esası getirilmek suretiyle- bırakılmıştır. Yani, va
tandaşımıza, dolduracağı bir beyannameyle işyeri açma imkânı tanınmıştır. 

Yine, Karayolları Trafik Kanununda yapmış olduğumuz değişikliklerle, hizmetin vatan
daşın ayağına götürülmesi için, ilçelerde trafik tescil ve denetleme bürolarının kurulması im
kân dahiline girmiştir. Ayrıca, trafik komisyonlarında şoförler ve otomobilciler derneklerin
den bir üyenin bulunmasına imkân sağlanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, vaktim de çok daraldı; ama sayın konuşmacı arkadaşlarımın de
ğindikleri konulardan da birkaç cümleyle bahsetmek isterim. 

Sayın Köse, mahallî idare amirlerimizin, bilhassa mülkiye müfettişlerimizin özlük hakla
rıyla ilgili temennilerde bulundu; buna biz de katılıyoruz. Bilhassa mülkiye müfettişlerimizin 
durumlarının düzeltilmesi ve bu mesleğin daha cazip hale getirilmesi için Bakanlığımca çalış
malar yürütülmektedir. 
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Ayrıca, yine bir değerli arkadaşım, kamuoyunda, öldürülen 9 kişinin, terörist mi vatan
daş mı olduğu tartışmasının henüz açıklığa kavuşmadığından bahsettiler. 

Değerli arkadaşlar, bu konuda gerekli tahkikat, yetkili müfettişlerce, muhakkiklerce ya
pılmış, hazırlanan dosya yetkili il idare kuruluna tevdi edilmiş ve yetkili il idare kurulu, bu 
öldürülenlerin terörist olduğu gerekçesiyle men'i muhakeme kararı vermiş, yani bu konu bu 
şekilde açıklığa kavuşmuştur. 

Birçok arkadaşım temas etti; önemli bir konu da mahallî idarelerin, belediyelerin duru
mudur. Konuşmamda biraz önce de bahsettiğim gibi, mahallî idarelere ilkdefa biz yetki verdik 
ve bu yetkilerini kullanmaları için de kaynak temin ettik, öyle ki, büyük şehir belediyeleri ilk 
olarak bizim zamanımızda kuruldu ve bu büyük şehir belediyelerine devlet gelirlerinden yüzde 
5 pay ayırdık. Bunun yanında, mahallî idarelere bütçe imkânlarından daha birçok kaynak ak
tardık. Ancak, tiler Bankası tarafından, belediyelerin hisselerine düşen alacaklarının borçları
na mahsuben kesilme işlemi, 26 Mart seçimlerinden sonra yapılmamıştır; bu uygulama, bildi
ğiniz gibi, 1987 Malî Yılı Bütçe Kanununun 57 nci maddesi ve 1988 Malî Yılı Bütçe Kanununun 
55 inci maddelerine dayanılarak yapılmakta idi. Yalnız, biz, geçenlerde, hükümet olarak, bele
diyelerimize bir imkân tanımak için bir karar aldık ve belediyelerimizin borçlarına mahsuben 
yapılan bu kesintileri yüzde 25'ten yüzde 12,5'e indirdik. Görülüyor ki, biz bu imkânı, borç
lardan kesintilerin oranlarının indirilmesi imkânını, bizim belediyelerimizin daha fazla olduğu 
1987 ve 1988 yıllarında yapmadık, şimdi, size ait belediyelerin daha çoğunlukta olduğu 1989 
yılında yaptık ve bununla ilgili de, 8.12.1989 tarihli bir genelge ile, bütün valiliklerimize, bele
diyelere duyurulmak üzere bir yazı gönderdik; ancak, bu kesintilerle belediyelere sağlanan im
kânların, öncelikle personel giderleri için, ücretler için kullanılması gerektiğini de belirttik. 

Değerli arkadaşlarım, bir önemli konu da, öğrenci olayları konusudur. Değerli milletve
killeri bu konuya da temas ettiler; müsaadenizle buna da çok kısa olarak temas etmek istiyorum. 

Türkiye genelinde, 70 ilimizde faaliyet gösteren 29 üniversiteye bağlı 398 fakülte ve yük
sekokulda, ülkemizin istikbali olan ve sayıları 604 bin civarında bulunan gencimiz yükseköğ
renim görmektedir. Üniversitelerimiz ve mevcut bu potansiyel, Marksist - Leninist yıkıcı terör 
örgütleri tarafından devamlı yönlendirilmek istenmiş; yıkıcı faaliyetlerde bu, birinci sırayı iş
gal eden vazgeçilmez bir çalışma alanı olarak tespit edilmiştir. 

Üniversitelerin tamamen dışında, hatta merkezleri yurt dışında bulunan terör örgütleri, 
gerçekleştirmeye çalıştıkları çeşitli şiddet eylemleri yanında, öğrenci gençliği de menfur emel
leri doğrultusunda istismar etmeye çalışarak, bu temelde ajitasyon ve provokasyon faaliyetleri
ne azamî bir şekilde devam etmeye özen göstermektedirler. Çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 
dernek gibi kuruluşlara sızarak şiddet eylemlerini yaygınlaştırmaya çalışan sözkonusu terör ör
gütleri, bu arada öğrenci derneklerini ele geçirerek, bu kuruluşları da, yükseköğrenim gençli
ğini maksatları doğrultusunda yönlendirmede bir araç olarak kullanmaya çalışmaktadırlar. 

Fakülte ve yüksekokullarımızda bulunan ve genel öğrenci sayısının yüzde 1,2'sini teşkil 
eden toplam 6 746 üyeye sahip 81 Öğrenci derneği mevcuttur. 

Değerli milletvekilleri, üniversiteler, dernekler ve öğrenci gençlik, özellikle, Marksist, Le
ninist terör odaklarının üzerinde önemle durduğu, gençlerimizi kamplara bölerek, yıkıcı yön
deki amaçlarına uygun bir şekilde terör havası estirmeye yönelik çalışma alanları olarak gün
celliğini korumaktadır. Takdir edileceği gibi, üniversitelerimizin dışında planlanarak tatbikata 
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sokulan ve sokulmaya çalışılan provokasyon planlarıyla, öğrenci gençliğimiz, olayların içerisi
ne sürüklenmek istenmekte; âdeta bütün fakülte ve yüksekokullarda öğrencilerin sokağa dö
küldüğü imajı yaratılmaya çalışılmaktadır. Ancak, yıkıcı terör örgütlerinin yoğun olarak faali
yette bulunduğu İstanbul tlimiz başta olmak üzere, diğer illerimizde yaratılmak istenen olayla
ra iştirak eden öğrenci sayısı, tespitlerimize göre 1 500'üjgeçmemektedir. Bu da, genel öğrenci-
sayısının binde üçüne yakın bir orana tekabül etmektedir. Binde üç olan bu oranın çoğunluğu
nu, terör örgütlerince istismar edilen öğrencilerimiz teşliil etmektedir; yani, sözkonusu bu öğ
rencilerimiz, perde arkasında bulunan yıkıcı örgütlere mensup militanlarca kandırılarak öne 
sürülmektedirler. 

Son bir yıl içerisinde, terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlarda, 275 öğrenci
nin, çeşitli illegal örgütlere mensup unsurlar olarak üniversite camiası içerisinde faaliyet gös
terdikleri müşahede edilmektedir. Sözkonusu kişiler, fakültelerimizde tahsil görmek için değil, 
mensubu oldukları örgütlerin ajitatör ve provokatörleri olarak üstlendikleri görevleri yerine 
getirmek için bu camia içerisinde yer almış bulunmaktadırlar. Son günlerden örnekler vermek 
gerekirse, 1.12.1989 tarihinde İstanbul Basın Yayın Yüksekokulunda, terör örgütü Dev - Sol 
tarafından organize edilen ve 200 civarında öğrencinin de katıldığı kanunsuz işgal olayıyla ilgi
li olarak tutuklanan 77 kişiden 13 adedinin illegal örgüt mensubu olduğu, ifadelerinden anla
şılmıştır. Yine 6.12.1989 tarihinde Adana Çukurova Üniversitesinde meydana gelen, 150 civa
rında öğrencinin katıldığı kanunsuz gösteri olayıyla ilgili olarak tutuklanan 22 öğrenciden 11 
adedinin, değişik illegal örgütlerin mensubu oldukları anlaşılmıştır. Keza, üniversiteler dışın
da, özellikle İstanbul tünde, cadde ve sokaklarda slogan atma, lastik yakma şeklinde meydana 
gelen korsan gösterilerin de, öğrenci gençliğe maledilmeye çalışıldığı esefle görülmektedir. Oy
sa, bu olaylara katılanların büyük çoğunluğunu, öğrenci olmayan örgüt mensupları teşkil etti
ği gibi, Basın Yayın Yüksekokulunu işgal eden öğrencilerden ancak 25 tanesi bu okulun öğren
cisi olup, diğerleri başka okullardan toplamadır. 

Tespit edilen bu gerçekler ışığında, yaratılmaya çalışılan öğrenci olayları imajının, hangi 
gerçeği yansıttığını takdirlerinize arz ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, başta Doğu Bloku olmak üzere, bütün dünya ülkelerinde etkinliği
ni kaybettiği bilinen ve bu sebeple dağılma sürecine giren; fakat ülkemizde maalesef hâlâ Marksist 
- Leninist görüş doğrultusunda faaliye gösteren yıkıcı örgütlere mensup bir avuç unsur, öğren
cileri sokağa dökerek, terör havası estirmek istemektedir. Olaylara katılan ve genel öğrenci sa
yısının binde üçünü teşkil eden öğrenciler dışında kalan ve ülkemizin geleceğinin umudu ola
rak görülen gerçek üniversiteli gençlerimiz, çeşitli provokasyonlarla yaratılmak istenen olayla
ra ilgi duymamakta, tahsilini tamamlayarak ülkesine hizmet vermek istemekte, yıkıcı odakla
rın uşağı bir avuç provokatör de buna engel olmaya çalışmaktadır. 

Huzurlarınızda bir daha belirtmek isterim ki, mevcut parlamenter nizamın yıkılarak, ye
rine Marksist - Leninist bir düzen getirilmesi yolunda çeşitli eylem planları hazırlayan, bu me-
yanda da bir kısım üniversiteli gençlerimizi menfur emellerine alet etmeye çalışan terör odak
larına karşı yürütülen mücadelede, önyargılı olmaksızın, olaylara karışan gençlerimizin illegal 
örgütlerle bağlantılı olanları, araştırılarak, gerçek faillerin tespitine çalışılmakta; yasalar çer
çevesinde, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına devam edilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, toparlayınız efendim, rica edeyim. 
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tÇÎŞLERt BAKANI ABDÜLKADtR AKSU (Devamla) — Sayın Başkan/değerli millet
vekili arkadaşlarım; buraya kadar yapmaya gayret ettiğim açıklamalarla, Bakanlığımın faali
yetleri hakkında özet halinde bilgi sunmaya çalıştım. Ülkemizin genel ekonomik konjonktürü 
de göz önünde bulundurularak hazırlanan Bakanlığım ve bağlı kuruluşların bütçeleri, Yüce 
Meclisimizce tasvip gördüğü takdirde, tahsis edilen kaynakların en tasarruflu, fakat hizmete 
en yararlı biçimde kullanılması için gerekli her türlü gayret gösterilecektir. 

Sözlerime son verirken, beni dinleme zahmetinde bulunduğunuz için, hepinize şahsım ve 
Bakanlığım mensupları adına teşekkür eder, saygılar bunarım. (ANAP ve SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Mustafa Nazikoğlu; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
MUSTAFA NAZİKOĞLU (Rize) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, içişleri Bakanlı

ğının mümtaz temsilcileri; görüşülmekte olan 1990 malî yılı içişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde 
şahsım adına görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce He
yetinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Cumhuriyetten bu yana, ağır mükellefiyetler yüklenmiş, büyük ve kalıcı eserler meydana 
getirmiş ülkemizin bugünkü seviyesine ulaşmasında himmetlerini ve hizmetlerini hayatının ga
yesi yapmış muhterem mülkî idare amirlerini minnetle ve şükranla yâd ederken, dahilî emniye
timizin tesisinde, arkalarında boynu bükük dul ve yetimler bırakarak, canını vatanı için seve 
seve veren kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını, şerefli Türk Jandarmasını, emniye
timizin teminatı şerefli Türk Polisini huzurlarınızda rahmetle ve şükranla anıyorum. (ANAP 
sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şehadet mertebesine ulaşma pahasına, hain namluların kahpe ve kalleş kurşunlarına he
def olmuş, görevini hayatından daha elzem saymış bu vatan evlatlarının kanı, bugünkü Türki
ye Cumhuriyetinin telaffuz ettiği hürriyetin bedelidir. 

içişleri Bakanlığı, ülkenin en ufak yerleşim ünitelerine kadar ulaşan, yaygın bir teşkilatın 
ve o teşkilatta görev alan insanların şeref duyarak, canları pahasına hizmet verdiği vefakârla
rın Bakanlığıdır. Bakanlık olarak, ülkenin asayiş ve emniyetini tesis ederken, gerek imkânları 
bakımından, gerekse karşılaştığı problemler açısından, muasırımız olan birçok ülkenin şartla
rından ayrı şartlara sahip olduğumuz gerçeğini özellikle vurgulamak istiyorum. Bunun için de, 
müsaadelerinizle, geçmişten günümüze bazı misaller vermek ve gelişmeleri cümlecikler arasın
da tebarüz ettirmek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Bakanlık imkânları, at sırtında gezen vali ve kayma
kamlar devrini, polis ve jandarmanın, telsiz, silah, mühimmat imkânsızlıklarını ve piyade dev
riye günlerini artık geride bırakmış; özellikle 1980'li yılların başından bu yana, araç-gereç ve 
silah imkânlarının bir hayli değiştiği, imkânlarımızın Batı sevyesinde olmasa bile, mesafenin 
kapatılmasında çok büyük yol alınmış olduğunu memnuniyetle müşahede etmekteyiz. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

özellikle, 1990 malî yılı bütçesi içerisinde yer alan asayiş ve emniyet hizmetlerine ayrılan 
kaynağa baktığımızda, asayiş ve emniyetin tesisinden sorumlu olan bu Bakanlığın gelişmesi 
ve mükemmelleşmesi konusunda, Hükümet olarak ciddi bir tavır ortaya konulduğunu, mem
nuniyetle tespit etmiş bulunuyoruz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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Elbette, geçmişte yaşanan günlerden Cumhuriyet hükümetlerinin çıkardığı bir hayli ders 
vardır. 1980 öncesinde kan gölü haline dönmüş olan bu mukaddes toprakları vatan tutmuş 
olan bu milletin evlatları, bir daha, o acılı, ıstıraplı günlere dönmek istememektedirler. 

ERTUĞRUL ÖZDEMÎR (Ordu) — Allah seni nazardan esirgesin Nazikoğlu. 
MUSTAFA NAZtKOĞLU (Devamla) — Polis ve jandarmanın, vatana ihaneti gaye edi

nen bir avuç zavallı karşısında bir daha acze düşmemeleri için gerekli her türlü tedbiri almak, 
her türlü fedakârlığı yapmak mecburiyetindeyiz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkış
lar) Atılan olumlu adımlar bu gayeye matuftur. Zaman zaman ülkemizde nükseden anarşi ve 
terörün, ülke bütünlüğü ve Cumhuriyete yönelik olması, bizim ülkemizi, asayiş ve emniyet açı
sından diğer ülkelerden ayıran çok önemli bir faktördür. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; polis ve jandarmanın uğraştığı hadiseler, ülkenin var
lığını alakadar eden ve sosyal problemlerin getirdiği depresyonlarla değil; son derece teşkilatlı, 
dıştan desteklenen, beslenen teşkilatların, ülke çapında, ortalığı fesada vermelerinden kaynak
lanmaktadır. Asrımızda, çoğu devletler, dıştan müdahalelerle, hasım devletleri veya kendi var
lığına zararlı gördükleri devletleri ortadan kaldıramazlar. Zira, bu, milletlerarası paktların ve 
dengelerin varlığına aykırı düşmektedir; ama bunu yapamayan dış güçlerin, belli devletleri, 
beşinci kol kuvvetiyle, o devletin içine şöyle veya böyle atacakları fitne ve bölücülük tohumla
rını yeşerterek, devletin varlığına ve ülke bütünlüğüne yönlendirdikleri, tehlike haline getirdik
leri olaylar, yeni bilinen bir metot değildir. 

Ülkemizin zaman zaman çektiği sancılar, içerisine düşürülmek istenen darboğazlar, dai
ma, dıştan ateşleme ile kukla güçlerin ülkemizde kopardıkları fırtınalardır. 

Güneydoğu meselesinin her şeyden önce tarihî bir boyutu vardır. Bu mesele 60 yıllık Cum
huriyet tarihinin meselesi değildir; Osmanlı İmparatorluğunun son yıllarından beri bazı güçle
rin sahneye koyduğu bir meseledir; hatta, bu, niyet itibariyle, Türklerin anadolu'ya girişlerine 
kadar dayanır. Türklerin Anadolu'ya girmeleriyle birlikte, Hıristiyan Batı Dünyası, Türklere 
karşı bir "şark meselesi" senaryosu uygulamaya başladılar. Bu senaryonun birinci safhası, Os
manlı imparatorluğunun yükselme devrine kadar, Türkleri Anadolu'ya sokmamak, Türkleri 
Rumeli'ye, yani Avrupa'ya sokmamak ve İstanbul'u Türklere vermemek şeklinde sahneye kondu. 
imparatorluğumuzun gerileme devrine girmesiyle birlikte, şark meselesinin ikinci safhası baş
ladı. Buna göre, sırasıyla, Türkleri Avrupa'dan atmak, İstanbul'u Türklerden almak ve netice
de Türkleri Anadolu'dan atmak niyetleri yer almaktadır. Bu plana bütün Haçlı âlemi fiilen 
katılmıştır. Birinci Dünya Bavaşı ile birlikte, Amerika Birleşik Devletleri de bu planın uygulan
masında başrolleri oynamaya başlamıştır. Bugün Amerika Birleşik Devletleri ve diğer Batılı 
ülkelerin müştereken uygulamaya koydukları bölüm, son bölümdür; yani, Türkleri Anadolu'
dan atmak... 

tşte, Güneydoğu'daki problemler, şark meselesinin bir uzantısından ibarettir. Yakın tarih
le ilgili olarak biraz çalışma yapanlar, ingiliz belgelerinde, güneydoğu bölgemize ilişkin plan 
ve çalışmalara rastlayabilirler. Kendisi, milyonlarca halkı halen sömüren, işkence eden, emper
yalist davranışlarının oldukça eski tarihî kökleri olan Fransa'nın, güneydoğu'da işi nedir? (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Amerika Birleşik Devletlerinin, güneydoğu meselesini 
kaşıdığı, artık aşikâr durumdadır. Yani, Batı dünyası ve Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'
ye karşı, Türklük âlemine karşı çeşitli tertipler içerisindedirler ve güneydoğu meselesi bu terti
bin bir boyutudur. 
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Nitekim, Ermeni meselesi de aynı paralelde mütalaa edilmelidir. Türkiye'den toprak tale
binde bulunan her hareket, şark meselesinin bir uzantısıdır. Üç beş tane Ermeni katillerin ta
lepleri, Amerika Birleşik Devletlerini neden ilgilendirmektedir? Ermeni tasarısı gibi, kendi hal
kına dahi anlatamadığı garip ve karanlık tavırlara girmek, nedendir? (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri) 

900 sene beraber yaşayan, beraber gülen, beraber ağlayan; vatanı bir, devleti bir, bayrağı 
bir, Allah'ı bir, peygamberi bir, kitabı bir olan bu millet; doğulusu ile, güneylisi ile, kuzeylisi 
ile, bölünmez bir bütündür. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Milletimizin ve devletimizin bütünlüğüne kastetmek isteyenlerin hevesleri kursaklarında 
kalacaktır. (Alkışlar) Bu hainlerin, bir gün, üzerinden silindir gibi geçmek, Türk Milletine na
sip olacaktır. ("Bravo" sesleri, alkışlar) 

Doğuda ve güneydoğuda yaşayan vatandaşlarımızı istismar edenlere haykırıyorum : On
lar ne kadar Kürt ise, biz o kadar Kürdüz; biz ne kadar Türk isek, onlar da o kadar Türktür. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Ne mutlu Türküm diyene. 

Sözlerime son verirken, içişleri Bakanlığı bütçesinin Büyük Türk Milletine ve içişleri Ba
kanlığı mensuplarına hayırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinize derin saygılarımı sunarım. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Nazikoğlu. 
Sayın Cumhur Keskin, buyurunuz efendim. 
CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; benden önceki 

konuşmacıların ifade ettikleri gibi, içişleri Bakanlığının görev ve yetkileri, toplumsal yaşamın 
her alanıyla ilgili olduğundan, en gelişmiş örgüt olan devlet yapısı içinde, bu ölçüde önemli 
ve bu ölçüde önceliği olan başka bir bakanlık yoktur diyebiliriz. Toplumsal yaşamın hangi ala
nıyla ilgili görevleri yok ki, bu bakanlığın? Basın özgürlüğünden tutun, sendikalara; dernek
lerden haberleşmeye, fişlemeden pasaport düzenlenmesine, gözaltından nüfus işlemlerine, ad 
takılmasından evlenmeye kadar, yaşamın her alanıyla ilgisi var. özellikle, Türkiye gibi, normal 
yönetim biçimlerinin sık sık süngü gücüyle askıya alındığı, Anayasanın ve yasaların rafa kaldı
rıldığı bir ülkede, bu Bakanlığın olumlu ya da olumsuz etkisini hissetmeyen bir tek vatandaş 
göstermek mümkün değildir. 

içişleri Bakanlığının görevlerini benden önceki konuşmacılar saydılar. Nedir bunlar? Ka
mu düzenini korumak ve kollamak; anayasal hak ve özgürlükleri korumak, bunların işlerlik 
kazanmasına uygun bir ortam sağlamak ve hazırlamak; suç işlenmesini önlemek, önleyici kol
luk hizmetlerini yürütmek... Bu hizmetlerin hemen hemen hepsi, yönetim biçimiyle doğrudan 
ilgilidir. Bakanlığın, uluslararası sözleşmeler, Anayasa ve yasalarla kendisine yüklenmiş hiz
metlerini yerine getirip getirmediğini saptamak için, önce, yönetim biçimine kısaca değinmek 
gerekiyor. 

Değerli milletvekilleri, Anayasada devletimizin şekli, "demokratik sosyal hukuk devleti" 
olarak tanımlanmıştır. Demokratik sosyal hukuk devleti anlayışının somutlaşması, içişleri Ba
kanlığının, yukarıda sayılan görevlerini, çizilen çerçeve içinde yerine getirmesiyle mümkündür. 
Devletin, demokratik bir yapı, sosyal bir yapı, hukuka dayalı ve saygılı bir yapı sergilemesi, 
bu Bakanlığın görev alanına giren hizmetlerin etkin biçimde yerine getirilmesiyle mümkündür. 

Bir yönetimin kâğıt üzerinde kendisini demokratik olarak tanımlaması, onun demokratikliği-
ni ortaya koymaz. Demokratik yönetim biçiminin asgarî koşullan vardır. Bir ülkede birden çok 
siyasal parti olabilir; parlamento olabilir; seçimler yapılabilir; bunların da önemi var; ama, eğer bir 
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ülkede düşünce özgürlüğü yoksa ve her düşünce, özgür biçimde örgütlenemiyorsa, o ülkede 
gerçek demokrasiden söz etmek mümkün değildir. Bugün Türkiye'de birden çok siyasal parti 
vardır, seçimler de yapılıyor, parlamento da var; ama, gerçek demokrasi yok. Neden yok? Çünkü, 
düşünce özgürlüğü yok; çünkü, örgütlenme özgürlüğü yok. Düşünce ve örgütlenme özgürlü
ğünü kısıtlayan Türk Ceza Kanununun 141,142 ve 163 üncü maddeleri yanında, yaşamsal önem
deki bu hakları işlemez hale sokan darbe yasalarındaki kimi hükümler, hâlâ yürürlüktedir. De
mokratik bir yönetim biçiminde darbe yasalarına yer yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, kendi kendimizi kandırmamıza gerek yok. Düşünce, suç olmaktan 
çıkarılmadıkça, her düşüncenin özgür biçimde örgütlenebilmesine olanak sağlanmadıkça, 12 
Eylülün faşist mantığını yansıtan ve 1982 Anayasasının süngüyle kabul ettirilmesinden sonra 
oluşacak parlamento çalışmaya başlamadan, Millî Güvenlik Konseyi tarafından alelacele çıka
rılan temel yasalar, yürürlükten kaldırılıp, bunların yerine, Uluslararası tnsan Haklan Sözleş
mesine uygun biçimde yenileri çıkarılmadıkça, gerçek bir demokrasiden söz edilemez. Bizim, 
yönetim biçimini "demokratik" olarak nitelememiz, Anayasaya "demokratik devlet" sözcü
ğünü koymamız, bu gerçeği değiştirmez. Devlet demokratik olmayınca ne olur? tçişleri Ba
kanlığı, düşünen insanın yakasına yapışır, haklarını korumak için örgütlenen insanların yaka
sına yapışır, konuşan insanın yakasına yapışır; düşünenleri fişler, arkasına muhbirler takar, isim 
değiştirme için davalar açar, yaylaya çıkma yasağı koyar ve bunun gibi hizmetleri yapar. 

Değerli arkadaşlarım, insanlık, bugünkü uygarlık düzeyine kolay erişmedi; büyük ve zor
lu mücadelelerin sonucudur bugünkü uygarlık. Köleciliğe, feodalizme, sömürgeciliğe ve emper
yalizme karşı verilen zorlu mücadelelerin tarihidir insanlık tarihi. Devletin, egemenler tarafın
dan, egemen sınıflar tarafından, toplumdaki diğer sınıfların üzerinde bir baskı aracı olarak 
kullanılmasına karşı çıkıyor insanlık; devlet, onu meydana getiren insanların mutluluğu için 
çalışsın istiyor; onun refah düzeyinin yükseltilmesi için çalışsın istiyor; toplumsal barışı sağla
sın istiyor; güçsüzü himaye etsin, gelir dağılımında adaleti sağlasın istiyor. "Ben birtakım hak
larımdan devlet lehine vazgeçmiş isem, bunun için vazgeçtim; bana baskı yapsın, işkence yap
sın', yaşamıma son versin diye vazgeçmedim" diyor insanlık. Kendisini dövsün, işkence yapsın, 
baskı yapsın diye başkasının eline sopa veren insana rastladınız mı hiç?! 

Değerli arkadaşlarım, insanların mutluluğu için, hukuksal eşitliğin yetmediği; el onomik 
ve sosyal alanda da eşitliğin sağlanması gereği, süreç içinde ortaya çıkmış; devlet, demokratik 
ve hukuksal özellikleri yanında, "sosyal" olma niteliği de kazanmıştır. Bu da kolay olmamış
tır... tşçi sınıfı ortaya çıkmış, zorlu mücadeleler vermiştir. Emeğin sömürülmesine karşı çık
mış, işçi sınıfı; örgütlenmeye çalışmıştır; insanca yaşama Özlemlerini dile getirmiştir. Bu müca
deleler, devlete, "sosyal" olma niteliği gereği, emeğin sömürülmesini engelleme, işsizliği orta
dan kaldırma, gelir dağılımında adaleti sağlama ve toplumda güçsüz insanları güçlülere karşı 
koruma görevlerini de yüklemiştir. Çalışanların haklarını korumak için örgütlenebilmeleri hak
kını işlemez hale sokan, onları politikanın dışında tutan, grev hakkını kullanılamaz hale geti
ren, çalışanları âdeta köleleştiren, gelir dağılımındaki eşitsizliğin her geçen gün daha da art
masına yol açan uygulamalarıyla görünüm arz eden bir hükümetin tçişleri Bakanlığının yapa
cağı şey, herhalde, grev kırıcılığı, haksızlığa, zulme karşı çıkan insanları gözaltına alma, işken
ce etme olacaktır. Böyle bir yönetim biçimini, böyle bir devlet biçimini "sosyal" olarak nitele
mek, sosyal nitelikte bir yönetim biçimi olarak nitelemek olası değildir. 

Değerli arkadaşlarım, "hukuk devleti" kavramı da, "devletin, hukukla bağlı olması" olarak 
tanımlanabilir. Devletin her işlem ve eyleminin hukuka uygun olmasını gerektirir bu anlayış. 
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Yönetenler, hukuka uygun davranmak zorunda oldukları gibi, yönetilenlerin, barış içinde, gü
venlik içinde, temel haklarını, özgür biçimde, çekinmeden, korkmadan kullanabilmelerine olanak 
sağlamak zorundadırlar; yani, yönetenler, bırakınız hakları işlemez hale sokmayı, "Ben, senin 
haklarına müdahale etmiyorum" demekle de yetinmeyecekler, yönetilenlerin, hukukla tanın
mış haklarını her türlü dış etkene karşı koruma, onları özgür biçimde kullanabilmelerinin şart
larını oluşturacaklardır. Hukuk devleti olmanın gereğidir bu. Aksi takdirde, hukuk devleti an
layışını yaşama geçirmek, somutlaştırmak olanaklı değildir. Belli bir azınlığın çıkarlarını ko
ruma, emeği sömürmelerine yardım etme, düşünenleri susturma, insan hak ve özgürlüklerini 
yok etme ya da işlemez hale sokmak için baskı aracı olarak kullanılan devlet biçiminin, hukuk 
devleti kavramıyla hiç ilgisi yoktur. Bu alanda devlet, yaptıklarına yasal kılıflar uydursa da, 
bu, ona hukuksal nitelik kazandırmaz, hukuk devleti olma niteliğini kazandırmaz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu kısa açıklamalardan sonra, özellikle, olağanüstü 
hal uygulanan doğu illerimizdeki uygulamalardan somut örnekler vereceğim. Kuşkusuz, önce
likle şunu belirtmeliyim ki... 

BAŞKAN — Sayın Keskin, süreniz dolmuştur, toparlayınız efendim. 
CUMHUR KESKİN (Devamla) — Tamamlayacağım efendim. 
Bu bölgedeki sorunların siyasal boyutları yanında, sosyal ve ekonomik boyutları da var

dır; sürem kısıtlı olduğu için bunları burada açıklama olanağım yok. 
"Bu uygulamaların hangi demokratik, sosyal hukuk devletinde yeri vardır?" Yüce Mecli

sin takdirine sunacağım. 
İşkence ve her türlü kötü muamelenin önlenmesine ilişkin iki ayrı sözleşmeyi bu Meclis 

onaylama onurunu yaşadı; olumlu bir gelişmeydi bu; ama ülkemizde hâlâ işkence var... Gazete 
sütunları bunun örnekleriyle dolu... Örnekliyorum, Sayın Bakan : 25.9.1989 günü Hakkâri'
nin Çukurca İlçesi Yatılı Bölge Okulunda bir "Huzur toplantısı" yapılıyor. Toplantıya, Çu
kurca İlçesi ileri gelenleri ile, köy muhtarları çağırılır, toplantıda halkın silahlanması ve köy 
koruculuğunu kabul etmeleri doğrultusunda tehditler savurularak telkinlerde bulunulur; köy 
koruculuğunu kabul etmeyenlerin PKK yanlıları olarak değerlendirilebilecekleri, buna ilişkin 
işlemlere maruz kalacakları söylenir. Kendileri, silahlanmaları ve köy koruculuğunu kabul et
meleri için süre de verilir. Bu süreye rağmen köy koruculuğunu kabul etmeyenler, mazeret ileri 
sürenler, teker teker gözaltına alınır; kendileri, "PKK'ya yardım ettiklerine dair ihbar aldıkla
rı, köy koruculuğunu kabul etmedikleri takdirde tutuklanacakları, haklarında buna ilişkin tu
tanaklar düzenleneceği" ifade edilir. 

Köy koruculuğunu ve silahlanmayı kabul edenler serbest bırakılır; kabule kadar geçen sü
re içinde, özellikle, angaryayı kabul etmeyenler, işkenceye tabi tutulur. Çığlı Köyünden Miho 
Ediş isimli vatandaş, güvenlik güçleri tarafından; oğlu Selahattin Ediş de PKK tarafından gö
türülür; ikisine de işkence yapılır. Birisine devlet güvenlik güçleri, "PKK'ya yaltakçılık 
yapıyorsun" iddiasıyla işkence yapar; öbürüne de PKK,"sen devletle işbirliği içindesin, devlete 
yardım ediyorsun" diye işkence yapar. 

BAŞKAN — Sayın Keskin, ben imkân veririm; fakat, elinizdeki yazıları okumanız 10 da
kikayı daha alacak; onun için toparlamanızı rica edeceğim. 

CUMHUR KESKİN (Devamla) — Müsamahanıza sığınarak tamamlayacağım efendim, 
bitiriyorum Sayın Başkan. 
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Çukurca Merkezinden Ebubekir Ertunç, gördüğü işkenceler sonucunda tedavi görmekte 
ve evinde yatmaktadır/Halen Çukurca'da gözaltında tutulan 25 kişiye günlerce işkence ve köy 
koruculuğunu kabul etmedikleri için hayalî suçlar kabul ettirilmeye çalışılmaktadır. Bugün bir 
telgraf aldım; aynı telgrafın, aynı dileğin, Sayın içişleri Bakanımıza da iletildiği ifade ediliyor. 
Halen gözaltında bulunan Üzümlü Köyünden Hurşit Seven'in belinin kırıldığı, kanama geçir
diği, ameliyata alındığı iddiaları vardır. Hakkâri merkezinde de aynı nedenlerle çok sayıda in
san günlerdir gözaltındadır, işkence görmektedir. 

Çukurca İlçesi Kazan Köyü Muhtarı ismail Keskin, köylüleri koruculuğu kabul etmediler 
diye, günlerce işkence gördü ve bu nedenle hâlâ tedavi görmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Çığlı köylüleri, Ormanlı köylüleri toplu olarak gözaltına alındılar; 
köy koruculuğunu kabul edip, silahlandıktan sonra bırakıldılar. Köy koruculuğunu kabul et
meyi zorunlu kılan, hangi yasa maddeleri vardır? Anayasada, angarya yasağı yok mudur? 

ANAP İktidarının 1983'ten bu yana bölgede uyguladığı politika ile dağ, taş her taraf si
lahlı şahıslarla dolmuştur. Kimdir bunlar, kim için çalışmaktadırlar, nereye bağlıdırlar? Can 
ve mal güvenliğini tehdit eden bu şahıslar hakkında nereye başvurulacaktır, belli değil. 

BAŞKAN — Sayın Keskin... 
CUMHUR KESKİN (Devamla) — Tamamlıyorum efendim. 
BAŞKAN — Tamamlamıyorsunuz efendim, görüyorum efendim. 
CUMHUR KESKİN (Devamla) — Bitiriyorum efendim. Sadece bu sayfa kaldı Sayın Baş

kan, bitiriyorum, hemen bitiriyorum efendim. 
BAŞKAN — Rica edeyim... 
CUMHUR KESKİN (Devamla) — Jandarma, polis özel tim, köy korucuları, MİT ele

manları, ihbarcılar, devletten yana olan aşiretlere mensup silahlı şahıslar, karşı olan aşiretler 
olarak gösterilenlere mensup şahıslar, PKK militanları vesaire vesaire, karışmış birbirine... Ki
min ne yaptığı, ne yapacağı belli değil! Uygulama ile, halkın can ve mal güvenliği kalmamıştır. 
Bu kargaşanın içinden kurtulmanın yollarını aramaktadır halk! Bölgede büyük bir göç başla
mıştır. Koyunun çifti 80 bin liraya satılmaktadır. Köylü, geçim kaynağı olan hayvanlarını yok 
pahasına elinden çıkarmaktadır; Mersin'e, Adana'ya, Antalya'ya göç etmektedir. Hakkâri İlinden 
40 bin kişi göç etmiştir. Bunların içinde PKK'ya yardım ettikleri savıyla işkence görmüş, hak
sızlığa maruz kalmış, zorla göç ettirilmiş insanlar çoğunluktadır. Kısacası, toplumsal düzen, 
barış, güvenlik yok olmuştur; bölge halkı tam bir panik içindedir. 

Okulların yüzde 90'ında eğitim yapılamamaktadır. Esasen halk, canını kurtarma çabası 
içinde olduğundan, hizmet aramaz hale gelmiştir. Kargaşadan, bölgede hizmet yapan güvenlik 
güçleri de rahatsızdır. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamı bitiriyorum. 
1983'ten bu yana ANAP İktidarının bölgeye bakış açısının sonuçlarıdır bunlar; Sayın ye

ni Bakanımızın uygulamasının sonuçları değildir bunlar. Devlet halka, halk devlete gidemiyor. 
1988 yılında Uludere İlçesinde bir bölük komutanıyla konuşmuştum ve aynen şöyle de

mişti bana : "Bölge halkı, devleti postalla tanıdığı sürece sorunlara çözüm bulunamaz." Siz, 
bölgedeki postallılar yetmiyormuş gibi, şimdi de yöredeki halkın büyük çoğunluğunu postallı 
yaptınız!.. 
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1985 yılında Uludere Dallı Köyü yakınlarında bir olay olur. Köyün yakınında olduğu için... 
BAŞKAN — Sayın Keskin, o sayfayı atlayın ve alt satırı okuyup konuşmanızı bitirin; çün

kü "1 sayfa" dediniz, altından 4 sayfa çıktı. Rica ediyorum, bir teşekkür faslı yapıp bitirin 
efendim. 

CUMHUR KESKİN (Devamla) — Tamam Sayın Başkanım. 
Efendim, biraz önce arz ettiğim gibi bütün olayları anlatmaya çalışsam bir saati bulabilir. 

O bakımdan Sayın Başkanımın ikazına uyarak konuşmamı bitiriyorum. 
Doğu'daki gelişmeler, sorunların ağırlığını net bir biçimde ortaya koyuyor. Biraz önce de 

söylediğim gibi, Doğu Anadolu Bölgesinin sorunlarının ekonomik ve toplumsal boyutları da 
vardır. 

Devlet, oraya, hizmetle, fabrika ile, yol ile, çeşme ile gitmelidir; insancıl bir yüzle gitmeli
dir, Sayın Bakanımızın güler yüzlülüğüyle gitmelidir. Aksi takdirde, sorunların çözümlenmesi 
mümkün değildir. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
tçişleri Bakanlığı bütçesi üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Soru soracakların isimlerini okuyorum : Sayın Necat Eldem, Sayın Ekin Dikmen, Sayın 

Fuat Atalay, Sayın öner Miski, Sayın tstemihan Talay, Sayın Kamer Genç, Sayın Tevfik Koçak 
ve Sayın Orhan Veli Yıldırım. 

Soru sormak isteyen başka sayın üye var mı? Yok. 
Buyurun Sayın Eldem. 
M. NECAT ELDEM (İstanbul) — Sayın Başkan, Sayın Bakana, aracılığınızla, sözlü ve

yahut da yazılı olarak cevaplamasını rica edeceğim iki sualim olacaktır : 
Birinci sorum, il genel idaresinin temel yasası olan 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 

inci ve 32 nci maddeleriyle ilgilidir. 
11 inci maddeyi izin verirseniz hatırlatma kabilinden okuyacağım : "A) Vali, il sınırları 

içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önle
mek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla, devletin genel 
ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder; bu teşkilat amir ve memurları, vali tarafından veri
len emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür. 

C) İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik 
emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin Ödev ve görevlerindendir. 

Ç) Jandarma, polis, gümrük muhafaza -ki, şimdi kalkmıştır- ve diğer özel kolluk kuv
vetlerinin bütün ast ve üstlerinin il içine münhasır olmak üzere geçici veya sürekli olarak vali 
tarafından yerleri değiştirilebilir." 

32 nci madde kaymakama verilen görevleri madde madde belirtmektedir; yalnız, yer de
ğiştirme konusunda valinin onayı alınmaktadır. Ancak, bilahara çıkarılan 2803 sayılı Jandar
ma Teşkilat Kanunu ile, bu 2 maddenin, yani 11 inci maddenin (ç) bendi ile 32 nci maddenin 
(d) bendi işlemez hale gelmiş. Yönetim, ödev, görev ve sorumluluk doğuran bir fonksiyondur; 
ama, anında karar almayı ve bunu icra etmeyi gerektiren bir sanattır. Bu durum karşısında, 
mevcut jandarma teşkilatının idarî sicillerini vali ve kaymakam veremiyor ve gerektiğinde yer
lerini değiştiremiyor. 
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BAŞKAN — "Görev ve vazife parçalanması var" diyorsunuz. 
M. NECAT ELDEM (İstanbul) — Evet. 
Bu hususu ödev ve görevle nasıl bağdaştırabiliyorsunuz? Yanılmıyorsam, Jandarma Teş

kilat Kanunu ilk çıktığında buna benzer bir hüküm vardı; yanılmıyorsam o hüküm Atatürk'
ün direktifleriyle konmuştu. Bu hususta eski hale dönmek için, Sayın Bakanlığın bir çalışması 
var mıdır, yok mudur? 

2. Sayın Bakan uzman çavuşluk müessesesini ihdas ettiklerini ifade buyurdular. İsabetli 
bir karardır. 

Acaba, îtalya veya Fransa'da olduğu ibi, jandarma teşkilatını profesyonel bir teşkilat ha
line getirme hususunda çalışmaları var mıdır? Malumu âliniz subay ve astsubayların, erlerin 
kaynağı Türk Silahlı Kuvvetleridir. Erler, belli bir süre askerlik hizmetini yerine getirdikten sonra 
terhis edilmektedirler. Acaba erleri de bir kır zabıtası ve lüzumu halinde profesyonel hale geti
rip görevlendirmek hususunda bir çalışmaları var mıdır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Diyarbakır) — Sayın Başkan, Yüce Mecli

sin değerli üyeleri, Sayın Eldem'in 1 inci sorusuna cevap veriyorum. 
5442 sayılı ti tdaresi Kanunu, bildiğiniz gibi, il yönetimini düzenleyen genel bir kanundur. 

Bu kanunun 11 ve 32 nci maddeleri de, vali ve kaymakamların görev ve yetkilerini düzenliyor. 
2803 sayılı Jandarma Teşkilat Kanunu daha sonra -1980 yılından sonra- çıkarılmış özel bir ka
nundur; özel kanun olduğu için, onun bu maddeleri uygulanmaktadır. Ancak, biz, il idaresi 
içerisinde, bilhassa emniyet ve asayişte, güvenlik kuvvetleri arasındaki birlik ve bütünlüğün de
vamı bakımından bu konu üzerinde durmaktayız ve bu konuyla ilgili çalışmalar da yapmaktayız. 

Değerli arkadaşımızın ikinci sorusuna gelince : Uzman çavuşluk -biraz evvel de belirtti
ğim gibi- profesyonel jandarmaya geçiş için bir başlangıçtır. Temennimiz, arzumuz, hedefimiz 
bu yöndedir. Ancak, takdir edersiniz ki, bizim yüzölçümümüz İtalya'dan çok daha büyüktür; 
belli bir müddet yine muvazzaf subay ve erlerle bu hizmeti götüreceğiz. Ancak, uzman çavuş
luk bu konudaki çalışmalarımızın başlangıcıdır; bunu devam ettireceğiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Ekin Dikmen, buyurun. 
EKİN DİKMEN (İçel) — Sayın Başkan, teşekkür ederim. 
1. SHP Hakkâri Milletvekili Sayın Cumhur Keskin, evvelki günkü basında, "Devlet Hak

kâri'de terör estirmektedir. Vatandaşın can güvenliği yoktur. Ben, bir milletvekili olmama rağ
men, Hakkâri'ye korkudan gidemiyorum. Beni öldürürler diye endişe ediyorum" diyor. 

BAŞKAN — Kürsüde söylemedi efendim onu, gazete söylemiş. 
EKİN DİKMEN (tçel) — Konuşma basında geçiyor. 
Bu, çok ciddi bir iddiadır. Böyle korku salıcı, tehdit edici davranışlar varsa, bunlara son 

verme düşünülüyor mu ve ne zaman son verilecektir? 
2. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşayan insanlar, "Benim bedensel güvenlik hak

kım ve varlığımı sürdürme hakkım tehlike içindedir" diyor. Burada yaşayan insanların beden-
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sel güvenlik hakkını ve varlığını sürdürme hakkını, içişleri Bakanı ve devlet yetkilileri, en kısa 
sürede güvence altına alacaklar mıdır? 

BAŞKAN — Kaç soru var Sayın Dikmen? 

EKİN DİKMEN (tçel) — Kısa kısa 8 soru var efendim. 

3. 141,142 ve 163 gibi antidemokratik maddelerin kaldırılmasının gündemde olduğu şu 
günlerde, bütün demokratik özgürlüklerin.,verilmesi gerekirken, bazı yazarların, çizerlerin ve 
sanatkârların son günlerde gözaltına alınarak işkence edildiği iddiaları var. Bugünlerde İçişleri 
Bakanı buna son vermeyi düşünüyor mu? (ANAP sıralarından "Uydurma sorular" sesleri) 
Dinleyin lütfen... 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, muhatabınız Başkanlık efendim, lütfen devam edin. 

EKİN DİKMEN (tçel) — 4. Sinema, tiyatro gibi gösterilerin yasaklanması ve bu tür sa
natsal olaylara müdahale edilmemesi için gerekli tedbirlerin ciddi olarak alınması düşünülü
yor mu? 

5. Basına, emniyet yetkililerince son zamanlarda yapılan kötü muamelelerin önüne cid
di olarak geçilmesi için, gerekli tedbirlerin alınması düşünülüyor mu? 

6. Son zamanlarda videolu fişleme metodu, emniyet yetkililerince uygulanmaktadır. Bu
nunla ilgili birkaç sorumu sormak istiyorum : 

Videolu fişleme usulünün, Bakanlığınızca yapılması için, emniyet müdürlüklerine talimat 
verilmiş midir? Talimat verilmişse, bu talimatın dayandığı yasa, tüzük ve yönetmelikler hangi
leridir? Bu konuda Bakanlar Kurulunun kararı veya kanun kuvvetinde kararname var mıdır? 

BAŞKAN — Yani, bu videolu fişlemeden kasıt, herhangi bir hadiseyi videoya almak mıdır? 

EKİN DİKMEN (tçel) — Efendim, vatandaşı götürüyorlarmış, önüne bir numara asıyor-
Iarmış, resmini çekip fîşliyorlarmış; bir gün emniyette bekletiyorlarmış. 

BAŞKAN — Anlaşıldı, devam edin efendim. 

EKİN DİKMEN (tçel) — Fişlenen vatandaşların, videolu fişlenme yolu ile fişlenmeleri 
yetkisi, ilgililere ne zaman tanınmıştır? 

tçel tlinde üç aydan beri 150'ye yakın kişi, emniyete götürülerek bir gece alıkonmak sure
tiyle, -önlerine numara asılmak suretiyle- fişlenmişlerdir; Bakanın bundan haberi var mıdır? 
Bu uygulamaya son vermeyi düşünüyor musunuz? 

7. Anavatan Partisi sözcüsü, 15.12.1989 tarihinde şu kürsüde bazı şeyler söyledikten sonra, 
"Türkiye'de ne kadar komünist varsa, üniversitelerde, Orta Doğu'da, zamanında rektörlük yapan 
kişilere... 

BAŞKAN — Efendim, şahsiyata girmeyelim; bunu okumayın; sual olarak da ben bunu 
sormam efendim. 

EKİN DtKMEN (tçel) — Efendim, ben size soru sormuyorum ki, tçişleri Bakanına soru
yorum. Soru sormak hakkımdır. 

BAŞKAN — Efendim, buradaki konuşmaya Bakan cevap vermek mecburiyetinde değildir. 

EKtN DİKMEN (tçel) — Soruma cevap verir veya vermez; ben sualimi sorarım. 

BAŞKAN — Bu suali sorup sormamak benim takdirime bağlıdır. 

EKİN DtKMEN (tçel) — Milletvekilinin soru sorma hakkının takdiri size ait değildir. 
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BAŞKAN — Suali anladım efendim. Burada sayın milletvekilinin konuşmasını Bakana 
yöneltiyor... 

EKİN DÎKMEN (tçel)— Efendim, ben sorumu sorarım; siz cevap verip vermeme konu
sunda Sayın Bakanı ikaz edebilirsiniz. 

BAŞKAN — Ben böyle bir suali okutmam da. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Nasıl okutmazsınız? Sorusunu bir okusun bakalım!.. 
BAŞKAN — Ben anladım,.. Ben anladım... 
ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Ne okuyacağım sen nereden biliyorsun?.. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Efendim, soru sormak onun hakkı; bırakın okusun. 
BAŞKAN — Sen, avukatı mısın Ekin Dikmen'in? Avukatı mısın? Ben Ekin DikmenMe 

konuşuyorum. 
Oturun efendim... Oturun... Oturun efendim... Otur... Otur... Otur efendim... 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Niye oturayım Sayın Başkan, o soruyu sorsun, ben grup 

yönetimindeyim. 
BAŞKAN — Otur efendim, ayakta duramazsın, oturacaksın... tçtüzük öyle diyor. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Nasıl konuşuyorsun? Saygılı ol. 
BAŞKAN — Oturmayacak mısın? O zaman ayakta bekle, ben bir şey demeyeyim öyleyse. 

Sana, yarım saat müsaade ediyorum, bekle ayakta! (Gülüşmeler) 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sorusunu sorsun. 
EKİN DİKMEN (tçel) — Sayın Başkan, ben soruyu sorayım, siz uygun bulmazsanız, yi

ne yanıt vermesin... Ben, ANAP'ı suçlamıyorum; bir iddiası var, o hususla ilgili soru soruyo
rum sayın Bakana. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Soru müessesesi bu kadar suiistimal edilemez! 
EKİN DİKMEN (tçel) — Konuşmasına göre, üniversitelerde, bugüne kadar, öğretim gö

revlisi olarak çalışan komünist üniversite görevlileri var mıdır, yok mudur? Varsa, kaç tanedir? 
Varsa, bugüne kadar üniversitelerde niye çalıştırılıyorlar? 

BAŞKAN — Onu, Millî Eğitim Bakanına sor. 
EKtN DÎKMEN (tçel) — tşlem onlara aittir... 
Orta Doğu Teknik Üniversitesinde kaç rektör, kaç tane özel oda ayırarak, vatan hainlerini 

barındırmıştır? Bu rektörlerin adları nedir ve bu rektörler kaç tanedir? 
BAŞKAN — Bitti mi efendim? 
EKtN DİKMEN (tçel) — İki sorum var. 
Son Danıştay kararına göre, güvenlik soruşturmasını kaldıracaklar mı, kaldırmayacaklar mı? 
Bir de belediye başkanlarıyla ilgili, son sorum var.., 
BAŞKAN — Efendim, sualleriniz 8'i geçti, ll'i de geçti, 12'yi de geçti. (SHP sıralarından 

gürültüler) 
Efendim, ben, bir hakkın kötüye kullanılmasını hiçbir zaman tasvip etmem. Arkadaşımız 

"8 sual soracağım" dedi, 16 sual oldu. 
EKtN DİKMEN (tçel) — Sayın Başkan, ben, 8 sual dedim, 7 tanesini sordum... 
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BAŞKAN — Efendim, niçin burada bir hatibe 5 dakika konuşma fırsatı veriyoruz? Niye 
10 dakika süre veriyoruz?., o zaman buradaki hatip 10 dakikanın yerine niye 20 dakika konuş
muyor? Ortada sual soran arkadaş, 20 dakika konuşma hakkına sahip mi? 

ABDULKADtR ATEŞ (Gaziantep) — Sorar, hakkı. 

BAŞKAN — Değil efendim... Değil... 

Burada, kürsüde hatibe tanıdığımız zamanın fazlasını kullanamazsınız. 

Evet Sayın Dikmen, bitmiştir sual sormalarınız. 

EKÎN DİKMEN (tçel) — Efendim, ben 8 soru dedim,7 tanesini sordum, son sorumu da 
soruyorum; biraz sonra soruları da size vereceğim, kaç tane olduğuna bakınız. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi 1 sualin içerisinde 7 tane sual sordunuz. 

ABDULKADtR ATEŞ (Gaziantep) — Sorar, hakkı değil mi? 

BAŞKAN — Efendim, soramaz. 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (İstanbul) — Efendim, şimdiye kadar sorar bitirirdi. 

BAŞKAN — Efendim, geçen dönemlerden tatbikat var. 

Sayın Güneş, takdir edersiniz, bir milletvekili burada 10 dakika konuşuyor; başka bir mil
letvekili gelir de yarım saat sual sorarsa, o hakkı kötüye kullanmamış olmaz mı? 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (İstanbul) — Efendim, kötüye kullanmıyor, sual soruyor. Sa
yın Başkan, lütfen... Burada bir hakkın suiistimali sözkonusu olamaz. "7 - 8 sual soracağım" 
dediler; niye bu hakkı sınırlıyorsunuz. 

BAŞKAN —- Şimdi, Sayın Güneş, bir kuralı ortaya samimiyetle koymamız gerekir. Bura
da bir hatip, kendi kişisel hakkı olarak 10 dakikadan fazla konuşmuyor, grup adına 20 dakika 
konuşuyor; ama başka bir hatip geliyor, sual adı altında 30 dakika konuşuyor... Sayın Dik-
men'in konuşma süresi 12 dakika oldu. 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkanım, biz, bu bütçeyi engellemiyoruz, 
engellemek istemiyoruz. Bizim sözcülerimiz, normal sürelerini kullanmadan konuşmalarını bi
tirdiler. Lütfedin... Soru soruyorlar... Buna niye sınır koyuyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Güneş, Grubunuza mensup bir milletvekili arkadışınızı müdafaa edi
yorsanız bir diyeceğim yok; ama, Sayın Ekin Dikmen'in grup üyesi olduğunu bilmiyorum. 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, biz, sorumlu davranıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan... Sayın Bakan... 

EROL AÖAGİL (Ankara) — içtüzükte, soru sormanın süresi belli midir? 

BAŞKAN — Efendim, bu Meclisin bir teamülü var, bir üslubu var... 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Polis Kanununda burada sabaha kadar soru soruldu. 

BAŞKAN — ... bir üslubu var, bir edebiyatı var... 

Efendim, siz tecrübeli bir milletvekilisiniz; bunları bilmeniz lazım. 

Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDULKADtR AKSU (Diyarbakır) — Efendim, Sayın Dikmen'in 
sorularını cevaplamadan önce, şunu ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhur Keskin de, konuş
masında, kendi seçim bölgesiyle ilgili bazı konularda soru mahiyetinde kabul edilebilecek bir-

— 499 — 



T.B.M.M. B : 49 17 . 12 . 1989 O : 2 

takım şeyler söylediler. Lütfedip bana o köyleri isimleriyle birlikte bildirirlerse, o konuyu da 
inceleteceğimi bildiririm. 

Sayın Dikmen'in birinci sorusu : Ben, şunu kabul etmiyorum; ülkemizde herkes, istediği 
zaman, her yere serbest ve rahat bir şekilde gidebilir. Bizim güvenlik kuvvetlerimiz, devletimi
zin kendilerine tanıdığı imkânlarla bu hizmeti yapmak için mücadele etmektedir ve bu hizmeti 
de yerine getirmişlerdir. Sadece bir milletvekili arkadaşımız değil, her vatandaşımız, ülkemizin 
her tarafına, her an, her saat, istediği her yere çok rahatlıkla gidebilir. 

İkinci soru da, yine bununla bağlantılı; Doğu ve Güneydoğu anadolu'da yaşayan vatan
daşlarımızın bedensel güvenlik hakları ile ilgili. Her vatandaşımızın bedensel güvenlik hakkı, 
hukukun teminatı altındadır, güvence altındadır. Bunda hiç kimsenin endişesi olmasın. 

Üçüncü ve dördüncü sorularına yazılı cevap vereceğim. 
Beşinci sorusunda, "Son zamanlarda basın mensuplarına emniyetçe yapılan kötü muamele" 

diyor. 
Geçen aylarda, mayıs ayında birkaç olay oldu üzerinde önemle durmaktayız ve ilgililer 

hakkında soruşturma açmaktayız, gereken idarî ve disiplin cezası da uygulanmaktadır. Ayrıca, 
zaman zaman genelgelerle teşkilatımızı bu konuda da uyarmaktayız. Üzerinde hassasiyetle dur
duğumuz bir konudur. 

Altıncı sorusunda, "Son zamanlarda video ile fişleme" diyor. 
Böyle bir uygulama kesinlikle yoktur. Böyle bir talimat... 
ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Var, Sayın Bakan. 
ÎÇÎŞLERÎ BAKANI ABDÜLKADÎR AKSU (Diyarbakır) — Videolu fişleme diye bir olay 

yoktur, bir talimat yoktur. Ancak, bazı toplumsal olaylar suç delillerinin tespiti bakımından, 
belki videoya alınmaktadır. Ayrıca, sorgulama sırasında, belki bazı hallerde sorgulamanın ya
pılışı videoya alınmaktadır. Bu, sanığın lehine de olmaktadır; "Sorgulamada şöyle yapıldı, böyle 
yapıldı; işkence yapıldı, dövüldü" gibi iddialarını da bertaraf etmek için, bazı sorgulamalarda 
video kullanılmaktadır. Bunun dışında, videolu fişleme diye bir olay yoktur ve böyle bir tali
mat da verilmemiştir. 

ÖMER ÇÎFTÇt (Ankara) — Sayın Bakan, siz, o zaman bir daha inceleyin. 
ÎÇÎŞLERÎ BAKANI ABDÜLKADÎR AKSU (Diyarbakır) — Hay hay. 
RIZA ILIMAN (Çorum) — Uygulanıyor Sayın Bakan. 
ÎÇÎŞLERÎ BAKANI ABDÜLKADÎR AKSU (Diyarbakır) — Yedinci sorusu da rektörler

le ilgilidir. Onu, Sayın Başkan, sorulmamış kabul ediyordu. 
Sekizinci sorusu, Danıştayca alınan son karara göre, güvenlik soruşturması ile ilgili yö

netmeliğin iptali konusu. Biz, yargı kararlarına saygılıyız. Danıştaydan henüz bize karar gel
medi. Danıştay kararı geldiği zaman gereği yapılacaktır; yargı kararına uyulacaktır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Fuat Atalay'ın suali yazılıdır, okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlığınız aracılığıyla aşağıda belirtilen soruların Sayın İçişleri Bakanına yönetilmesi

ni arz ederim. 
Fuat Atalay 
Diyarbakır 
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1. 26.5.1989 tarihinde Siirt tli Eruh tlçesi Fındık Jandarma Tabur Komutanı tarafından 
askerî kuryelik görevi yaptırılmak üzere görevlendirilen ve bu arada, zaman zaman gözaltına 
alınarak işkence gören Osman Esendemir adlı vatandaşın cesedi, daha sonra, parçalanmış hal
de Fındık Köyüne yakın bir yerde bulunmuştur. 

Köylü yakınlarının iddialarına göre, olayın faili, adı geçen görevli ile, Güçlükonak Köyün
deki korucubaşı Bahattin Aktuğ'dur. Bu konuda çeşitli tarihlerde, köylülerin, Olağanüstü Hal 
Bölge Valiliğine başvuruları olmuştur. Adı geçen görevlinin, Fındık Köyünde oturan şikâyetçi 
yurttaşlara sürekli baskıları sürdürdüğü iddia edilmektedir. Olay objektif bir düzeyde arâştırı-
lacaksa, Jandarma Tabur Komutanı niçin aynı yerde görevde tutulmaktadır? 

Osman Esendemir ile ilgili soruşturma sonuçları nedir? Bu konuda Olağanüstü Hal Böl
ge Valiliğince açılan soruşturma sonuçları ne zaman açıklanacaktır? ölüm tarihinden, yakla
şık altı ay geçtiği halde, otopsi sonuçları niçin açıklanmamıştır? 

2. Siirt tli Sımak tlçe merkezinde, Tatar ailesinden, 100'e yakın korucu ihdas edilmiştir. 
Aşiret bazında toplu koruculuk, bölgede Önemli sorunlar çıkarmaktadır. Bu ailenin ko

runması amacıyla yapıldığı iddia edilen bu uygulamanın devlete maliyeti, yılda, ne kadardır; 
bu uygulamaya ne zaman son verilecektir? 

3. Sımak ilçesinde, çok zor ekonomik koşullarda olan bir kısım köylüler geçimlerini kö
mür ocaklarından sağlamakta idiler; ama son uygulama ile vatandaşların kömür çıkarmaları 
ve geçimlerini bu sahada temin etmeleri niçin yasaklanmıştır, vatandaşların ellerinde bulunan 
kömürün satışına niçin izin verilmemektedir? 

4. Sımak ve Silopi kömür sahalarında, güvenlik gerekçesiyle kapatılan kömür ocakları 
var mıdır? Bölge insanının kömür talebini karşılamak üzere, sözkonosu kömür ocaklarının ye
niden işletmeye açılması ne zaman gerçekleşecektir? 

5. Silopi - Derebaşı olayı ile ilgili olarak açılan soruşturma hangi safhadadır? Kamu vic
danında büyük rahatsızlık yaratan bu olayla ilgili soruşturma sonuçları ne zaman açıklanacaktır? 

6. Olağanüstü Hal Bölgesindeki belediye çalışanlarına ödenen olağanüstü hal bölge taz
minatı, hangi gerekçeyle, sürekli olarak, Maliye Bakanlığınca geciktirilerek ilgili belediyelere 
gönderilmektedir? Bu konudaki aksaklığın ortadan kaldırılması konusunda bakanlık olarak 
ne gibi bir önlem alacaksınız? 

7. Geçmiş belediye yöneticilerince, tiler Bankası, Türkiye Elektrik Kurumu, Sosyal Si
gortalar Kurumu gibi kuruluşlara yapılan milyarlarca liralık borçlanmaların, 26 Mart 1989 se
çimlerinden sonra göreve gelen belediye yöneticilerinden kesilmeye başlanmasının nedeni ne
dir? Birçok belediyenin aslî işlevini yapmasını engelleyen bu kesintilerin, uzun dönemli borç 
ödemesi düzeyine kavuşturulması konusunda tçişleri Bakanlığı olarak nasıl bir önlem almayı 
düşünüyorsunuz? Sözkonusu belediye gelirleriyle ilgili, geçmiş döneme ait çeşitli kurum ala
caklarının aniden kesilmeye başlanması, Hükümetinizin sosyal adalet ilkesiyle nasıl bağdaşıyor? 

BAŞKAN — Sayın Atalay, ikinci olarak gönderdiğiniz soruların birinci ve son sorusu Dı
şişleri Bakanlığını ilgilendiriyor. Bu itibarla, soruyu Dışişleri Bakanlığına yönlendirin. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Hangileri Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Efendim, Iraklı mültecilere mülteci muamelesi yapılıp yapılmadığı konusunda, 

Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile ilgili olanı. 
Diğeri de, Irak Devletinin, bu mültecilerden bazılarını iade için talepte bulunduğu konusu 

tamamiyle Dışişleri Bakanlığının konusudur. Onun için, bu sualleri yöneltmiyorum ve okut
muyorum. 
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FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sayın Başkanım izninizle; bu suallerim çok önemlidir. 
Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Sayın içişleri Bakanlığına erişmektedir ve uygulamacı, içişle

ri Bakanlığıdır, Ben burada, Irak Hükümetince 138 tane mültecinin istenilmesi konusunda Sa
yın Bakanlığa bir bilginin gelip gelmediğini soruyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Atalay'ın sorularını okumaya devam ediniz : 
8. Kuzey Irak'tan Türkiye'ye gelen Kürt mültecilerin barındıkları Diyarbakır ve Kızılte

pe kamplarındaki bir kısım mültecilerin, Irak Hükümetinin isteği Üzerine (kendi istekleri dı
şında) Irak'a gönderilmek istendiği doğrultusunda bilgiler bulunmaktadır. "Irak'a daha önce 
gönderilen mültecilerden bir kısmının Irak'ta ölüm cezasına çarptırıldığı" şeklinde uluslarara
sı basında yazılar çıkmaktadır. Irak Hükümetinin, böylesi bir talebi, geçmişte veya günümüz
de, var mıdır; varsa, yapılan veya yapılacak işlem nedir? 

Irak Hükümetince istenen mülteciler, 138 kişi olup, özel bir liste ile ismen istenmiştir. Bu 
doğru mudur? 

9. Mültecilerin geçici barınma kamplarında geçimlerini temin etmeleri amacıyla, eko
nomiye aktif olarak katkıları konusunda ne gibi bir planlama yapılmaktadır? 

10. Mülteciler içerisinde bulunan, çok sayıda öğrenim yaşındaki çocuğun, kendi dille
rinde, eğitim öğretim imkânına kavuşturulması bir insanlık görevidir. Bu konudaki girişimlere 
izin verilecek midir? 

11. Kuzey Irak'tı mültecilere, gerekli uluslararası yardımların, Birleşmiş Milletler Yük
sek Mülteci Komitesince yeterli düzeyde yapılabilmesinin tek yolu sığınmacılara siyasî mülteci 
statüsünün verilmesi ile mümkün olacaktır. Sığınmacıların siyasî mültecilik statüsüne kavuşa
bilmeleri için uzun süredir yaptıkları başvuru, niçin olumlu bir şekilde yamtlanmamaktadır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
tÇtŞLERt BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Diyarbakır) — Sayın Başkan, değerli mil-

letvekileri; Sayın Atalay'ın birinci sorusu, daha evvel de Bakanlığıma sorulmuş ve bu şekilde 
yanıtlanmıştı; ama arzu ediyorsa burada tekrar kendisine aynı yanıtı verelim. 

17 Haziran 1989 günü, Ormaniçi Köyünün kuzey bölgesinde çobanlar tarafından bir in
san cesedi bulunup, güvenlik kuvvetlerine bildirilmesi üzerine... 

BAŞKAN — Efendim, cevaplandırılmasa, onu atlayın. 
İÇÎŞLERÎ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Diyarbakır) — Daha evvel cevaplandırmışız. 
BAŞKAN — Onu atlayın efendim. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sayın Başkan, izin verirseniz, tutumunuz hakkında söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Lütfen oturun efendim, lütfen... Sayın Bakan "Bu soruyu bana daha evvel 

yazılı olarak veyahut da başka bir vesile ile sordu; ben de cevap verdim" diyor. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Efendim, benim orada kastım şu... 
BAŞKAN — Efendim, ben Sayın Bakana, bu soruyu cevaplama izni vermem, 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Bir dakika Sayın Başkan, bir soruşturma sonucunu so

ruyorum; soruşturmanın sonucu belli değil henüz. 
BAŞKAN — O zaman öyle sorun, "Soruşturmanın sonucu ne oldu?" diye sorun. 
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Devam edin Sayın Bakan. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sayın Başkan, biraz saygılı konuşun. 
tÇtŞLERt BAKANI ABDÜLKADtR AKSU (Diyarbakır) — Efendim, soruşturmanın so

nucunu yazılı olarak bildireyim. 
Sayın Atalay'ın ikinci sorusuna, yazılı olarak cevap vereceğim. 
Üçüncü soruda, "Ştrnak ilçesinde geçimini kömürden kazanan köylülerle ilgili son uygu

lama?.." dediler. 
Biz, son olarak, mahallî idarecilerimizin, valiliğimizin ve belediyemizin de görüşünü ala

rak, yeni bir uygulamaya geçtik. 
Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanımızla birlikte bölgede yaptığımız incelemeden sonra 

alınan bir karar var : Bu ocakların işletilmesi, il özel idaresine bırakılmaktadır, ti özel idaresi, 
öyle zannediyorum ki, bu ocakların oradaki vatandaşlar tarafından işletilmesine müsaade ede
cektir. 

Dördüncü soruya yine yazılı olarak cevap vereceğim. 
Beşinci sorunun cevabını da, konuşmamda -zannedersem- verdim; Derebaşı olayı ile ilgili 

soruşturmanın safahatını vermiştim. 
Altıncı soruda, olağanüstü hal bölgesinde ödenen tazminatların, Maliye ve Gümrük Ba

kanlığınca belediyelere gönderilmesinde gecikmeden bahsedilmektedir. 
Memurlara ödenmek üzere belediyelere gönderilen bu yardım, Maliye ve Gümrük Bakan

lığınca, bütün belediyelere, zamanında gönderilmektedir. Münferit bazı belediyelerde aksaklık 
varsa, onu bildirsinler, takip edelim; ama olağanüstü hal bölgesindeki bütün belediyelere, bu 
para muntazaman gönderilmektedir. 

Yedinci soruyu da, yine konuşmamın sonunda, tiler Bankasıyla ilgili görüşlerimi açıklar
ken cevaplandırmış olduğum kanaatindeyim. 

Sekizinci soruda, Kuzey Iraklı sığınmacıların, kendi istekleri dışında Irak'a verilmeleri ko
nusu soruldu. Biz, bu sığınmacılardan hiçbirini, bugüne kadar, kendi istekleri dışında herhan
gi bir ülkeye göndermedik. Irak'tan da, şu ana kadar, bize böyle bir teklif gelmemiştir. 

9 uncu soru : "Mültecilerin barındıkları kamplarda geçimlerini temin için ekonomik faa
liyetlerde bulunabilirler mi?" deniliyor. 

öncelikle, bunların hukukî statülerinin halledilmesi gerekir ki, ondan sonra bu konu plan
lansın; ama şunu ifade edeyim : Bilhassa Diyarbakır kampmdakiler, kendi çaplarında, şehirde 
birtakım ticarî faaliyetlerde bulunmaktadırlar; bunlara müsamaha edilmektedir. 

10 ve 11 inci soruların cevabını da yazılı olarak vereceğim. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın öner Miski, buyurun. 
ÖNER MtSKt (Hatay) — Sayın Bakan, dünyada duvarların yıkıldığı, insan haklarına say

gının egemen olduğu bir dönem yaşanmaktadır. Ülkemizdeki yasalarla sınırlanan insan hakla
rı ihlalleri yargı kurumlarınca geçersiz sayılmaktadır. 

Hükümet programınızda fikir hürriyetine, insan haklarına konan engellerin kaldırılacağı
nı belirtmiş bulunmaktasınız. 
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Yurt dışında iş bulan, çalışmak için yurt dışına gitmek isteyen Hataylı bazı yurttaşlarımı
za pasaport verilmemektedir. Bu, kişinin, doğuştan kazanılmış, Anayasa teminatı altında olan 
seyahat özgürlüğü hakkına aykırı bir durumdur. Bunun nedeni, Pasaport Yasasının 22 nci mad
desindeki, "Genel güvenlik yönünden sakıncası olanlar" diye konan soyut bir kavramdır. Bu
na göre, aynı nitelikte olan bir vatandaş A ilinden pasaport alırken, aynı nitelikte olan başka 
bir vatandaşa Hatay tlinden pasaport verilmemekledir. 

Soru 1. Yukarıda belirttiğim böyle bir soyut kavramla, vatandaşın pasaport alamama 
durumunu önlemeyi düşünmekte misiniz? 

BAŞKAN — tşte bunu soracaktınız, baştan yarım sayfalık kısmı atlayıp bu suali soracak
tınız. tşte, sual budur. 

TEVFÎK KOÇAK (Ankara) — En çok siz konuşuyorsunuz! 
BAŞKAN — Niçin yerinizde oturmuyorsunuz Sayın Koçak? Seni niçin ilgilendiriyor? 
TEVFlK KOÇAK (Ankara) — Ama, benim de sorum var... 
BAŞKAN — Şimdi burada ilkeleri koyuyoruz, tikeleri, içtüzük koymuş: Sual nasıl soru

lur, sual nedir? Sayın öner Miski, yarım sayfa kendi şahsî mütalaasını arz etti, ondan sonra 
da bir cümlelik sualini sordu. O, sualdir; baştaki, sual değildir dedim. Sizi ne ilgilendirir de 
telaşlandınız? 

Devam edin efendim. 
ÖNER MtSKt (Hatay) — Soru 2. Türkiye asıllı bazı komşu ülke vatandaşlarının, Türk 

vatandaşlığına girmek için, çifte vatandaşlık için yaptıkları başvurular yıllarca bekletildikten 
sonra reddedilmektedir. Kendini Türk vatandaşı sayan, öyle algılayan birinin vatandaşlığa alın
masını kolaylaştırmayı düşünmüyor musunuz? 

Soru 3. Yargının son verdiği karara göre, işe alınmada yaptırılan güvenlik soruşturması 
kaldırılmış bulunmaktadır. Buna göre, vatandaşlarımız için açılan dosyalar ve fişleri yok et
meyi düşünmekte misiniz? Çoğu kez yanlı olarak hazırlanan bu dosyalar ve fişler, ara dönem
lerde vatandaşların haksız yere çile çekmesine neden olmakladır. Bunları önlemeyi düşünmek
te misiniz? 

Soru 4. Ayarsız olarak trafiğe çıkan araçlar, çıkarmış oldukları zehirli gazlar ve duman
lar nedeniyle vatandaşın sağlığını olumsuz yönde etkilemekte, zehirlemekte ve trafik güvenli
ğini bozmaktadır. Bu vasıtaların trafiğe çıkartılmasını önlemek için radikal ne gibi önlemler 
alacaksınız? 

Sorularım bu kadardır, teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Miski. 
Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri; Sayın öner Miski'nin 1 inci sorusuna cevabım : Pasaport Kanununun 22 nci madde
si, sadece ve yalnız Hataylılar için değil, bütün ülkede, her yerden müracaat edenler için uygu
lanmaktadır. 

2 nci soru, Türk asıllı komşu ülke vatandaşlarının çifte tabiiyet meselesi. 
Bakanlığımızca bu konu bütün detaylarıyla incelenmektedir. Ülkeye zarar verebilecek olan 

kişiler reddedilmekte, diğerleri kabul edilmektedir; yani topu birden reddediliyor diye bir uy
gulamamız yoktur. Bunlardan Türk vatandaşlığına alınan çok sayıda vatandaşımız vardır. 

3. Güvenlik soruştur maları yla ilgili olarak biraz önce de arz ettim; bu konudaki Danış
tay kararı henüz Bakanlığıma intikal etmedi. Bakanlığıma intikal ettiğinde, o yargı kararının 
gereği yapılacaktır. 
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Trafikle ilgili kontrollerimizi sıklaştıracağız ve para cezalan da, bildiğiniz gibi, artırılmış
tır. Aynı şekilde kontrollere hız verilecektir. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Talay. 
M. ÎSTEMlHAN TALAY (tçel) — Sayın Başkan, Sayın Bakanın, mülkiye müfettişleriyle 

ilgili olumlu yaklaşımını takdirle karşılıyorum. Ancak, mülkî idare amirliği sınıfını bir bütün 
olarak düşündüğümüzde, diğer görevliler için de aynı olumlu yaklaşım Sayın Bakan tarafın
dan gösterilecek midir? Bu konuda somutlaşan bir tutum var mıdır? 

İkinci olarak : Çevre sorunları, artık, Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri haline gel
miştir. Bu konuda vali ve kaymakamlara, daha etkin roller almaları için Bakanlık tarafından 
uyarı yapılmakta mıdır? 

Bunun yanı sıra, Kıyı Güvenlik Komutanlığı, her ne kadar kaçakçılarla ve kıyaların ko
runmasıyla ilgili görevler yapmaktaysa da gemilerin, kıyılarımızı ve denizlerimizi kirletmesini 
önleyici görevler de bu kuruluşa verilebilir mi? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyursunlar Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Diyarbakır) - Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; Sayın Talay'ın birinci sorusuna cevabım : Tabiî, mülkî idare amirliği hizmet sınıfı, bir 
bütündür. Ben, konuşmamın başında da, bütün mülkî idare amirleri ve özellikle müfettiş de
dim. Çünkü, konuyu dile getiren Sayın Köse de, müfettişlerin durumundan özellikle bahset
mişti. Biz, bütünü için yeni imkânlar getirilmesi konusunda gayret göstermekteyiz. 

İkinci soru : Tabiî ki, çevre sorunu günümüzün önemli konularından. Vali ve kaymakam
larımız, kanunlarla kendilerine verilen çevreyle ilgili görevleri yapmaktadırlar. Biz de, genelge
lerle, bunu kendilerine hatırlatmaktayız. 

Sahil Güvenlik Komutanlığımızın da, kaçakçılığı takip ve diğer faaliyetleri dışında, çevre 
korunmasıyla ilgili görevleri vardır. Bu görev verilmiştir ve titizlikle de yerine getirilmektedir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, benim de birkaç tane sorum var. 
Birincisi: Evvela, Sayın Bakandan rica ediyorum; gerek buradaki merkez bürokratlarına, 

gerekse illerdeki valilerine emir versinler; biz milletvekili olarak kendilerini aradığımızda, ken
dileri bulunmazsa, sonradan bizi arasınlar. 

Ben, kendi ilimin valisini herhangi bir olay dolayısıyla arıyorum, on defa arıyorum, bir 
defa telefona çıkmıyor. Ben zor duruma düşüyorum. Lütfen bunlar önlensin. 

Bir de, valiler kapılarını vatandaşlara kapatmasınlar. Dertli vatandaş gidip valiye, derdini 
anlatsın. 

Bu bir temennidir Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz, hepimizin temennisidir. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkanım, güvenlik kuvvetleri içinde çok saygılı in

sanlar çoktur, saygın görev yapan arkadaşlarımız var. Gerçekten, bu yaptıkları görevin zorlu
ğunu takdir ediyorum. Ancak, onların yaptıkları bu kutsal görevi, zaman zaman suiistimal 
eden birtakım arkadaşlar var. Mesela -ben daha önce yazılı soru önergesiyle de sormuştum-
Hozat'da bir Jndarma Binbaşısı var, hamile bir kadın gördüğü zaman diyor ki : "Yine bir 
vatan haini doğuyor." Gençlere ise, "Çıkın dağlara, sizinle savaşalım" diyor; "Şu Tunceli'de. 
vatan haini olmayan bir kişiyi gösterin" diyor. Devamlı muhtarları çağırıyor, jandarma ku
mandanını karşısında saatlerce bekletiyor ve hatta 13 tane köy muhtarı geldi, ben, Tunceli Jan
darma Tugay Komutanıyla görüştürdüm. 
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Sayın Başkanım, şimdi ben bu arkadaş hakkında mütaeddit defalar Sayın Bakana konu
ları intikal ettirdim. Bu arkadaş, orada görevde kaldığı sürece de orada birtakım olayların çık
ması her zaman için mümkündür. Şimdi bundan bir ay önce 28 tane vatandaşımızı alıyorlar. 
15 gün beklettikten sonra bırakıyorlar ve birtakım suç izafe ediliyor. Geçen gün Sayın Başba
kan burada konuştuğu zaman, istemeyerek bir olay yaratmak istedim, o zaman da 47 tane va
tandaşımız 10 günden beri içerideydi; ama biz bir yere ulaşamadık. Efendim, şimdi istediğim 
şu : Bizim Tunceli gibi, dağlık yörelerde yaşayan insanların artık "dağda gezen silahlı kişilere 
kuryelik yaptın,,yataklık yaptın" deyip de bu insanları toplayıp getirip, 15 gün hapishanelerde 
bekletmek, bunlara işkence yapmak, o vatandaşları devlete değil, dağdaki insanlara kazandı
rır. Bakanlıktan soruyorum : Lütfen, bu tip uygulamalara son vermeyi düşünüyor musunuz? 

İkinci sorum, Sayın Başkanım: Geçen gün Genel Başkanımızla Van'a gittim, tki vatanda
şımız, mesela Van'da gözaltına alınan İbrahim Cengiz, gözetim altındayken doktora sevk edil
miş ve "İşkence görmemiş" diye rapor verilmiş. Buyurun, arkadaşın gördüğü işkencenin fo
toğrafı!.. 

A. CENGİZ DAĞYA.R (Antalya) — Vaktiyle buraya da getirdiniz, salona... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Senin kafan çalışmıyor. Gözaltına alınan, Salih Kaçak, aynı 

şekilde... 
BAŞKAN — Onları Sayın Bakana takdim edin efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, Doğu ve Güneydoğuda, gözetim altına alınıp iş

kence gören birtakım vatandaşlara doktorlar rapor vermiyor, hâkimler karar vermiyor, savcı
lar mahkemeye sevk etmiyor. Bu insanların hakkım devlet korumadığı sürece, işkenceler böyle 
inkâr edildiği sürece, acaba, devletimizin itibarını dışarıda nasıl koruyacaksınız? 

Bir diğer konu : Doğu ve Güneydoğuda dağlık yörelerde yaşayan vatandaşlarımız, bir yandan 
silahlı kişilerin baskısı, öte yandan da devlet güvenlik kuvvetlerinin baskısı altındalar ve mec
buren, bulundukları köyleri terk ediyorlar. Bu insanlar, köylerini, evlerini hayvanlarım bırakı
yorlar ve büyük şehirlere göç ediyorlar. Bu durumda olan birçok insanımız var; çocukları eği
timsiz kalıyor, ev-bark yok, geçimsizlik var. Bu insanların hayatlarını devam ettirebilmeleri için, 
Sayın Bakanlık ne gibi tedbirler düşünüyorlar? 

Sayın Başkanım, son sorumu soruyorum. Efendim, Elazığ'da, özellikle partililerimize gü
venlik güçlerinin çok büyük baskıları var. Parti binamızın kapısı karşısına zaman zaman polis
ler dikilmekte, oraya girip çıkanları videoya çekmektedirler. Bu emri kimler vermektedir? özel
likle Elazığ'daki güvenlik kuvvetleri tarafından, zaman zaman birtakım vatandaşlar içeriye alı
nıyor; 15 gün içeride bekletiliyor ve tekrar çıkarılıyor. Yani, bu memlekette kardeşliği, birliği 
bütünlüğü sağlayabilmemiz için, devletin, vatandaşın karşısında tarafsız ve o insanların gönlü
nü okşayıcı bir davranış içinde olması lazım. Sayın Bakanımızdan rica ediyorum; bu tip uygu
lamalara son vermesini istiyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Buyursunlar Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri; Sayın Genc'in bütün sorularına yazılı olarak cevap vereceğim. 
Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Tevfik Koçak. 
TEVFİK KOÇAK (Ankara) —- Sayın Başkan, izin verirseniz birkaç tane klasik soru so

racağım. 
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Sayın Bakan, Bakanlığınıza bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü... 
BAŞKAN — Bakana değil efendim... Sayın Koçak, bir kuralı daha öğrenelim : Hitap, 

Başkanlığa. Suali sorup sormamak, Başkanlığın takdirine aittir; onun için, muhatabınız, Baş
kanlık. 

TEVFtK KOÇAK (Ankara) — Size soruyorum efendim. 
Sayın Başkan, izin verirseniz sorularımı yöneltiyorum. 
1. Bakanlığınıza bağlı Emniyet Genel Müdürlüğünde işkence yapılan bölümleri, Bakan 

olduktan sonra, hiç ziyaret ettiniz mi? 
2. tşkence yapıldığı bir gerçektir. Ülke için, insanlık için utanç verici olan bu olayı ger

çekleştiren görevliler size mi bağlı, yoksa başka bir yerden mi emir almaktadırlar? 
3. Doğu ve Güneydoğuda teröristlere karşı güvenliği sağlamakla görevlendirilen özel tim 

mensupları, hangi birime ve kime bağlıdırlar? 
4. Doğu ve Güneydoğuda görev yapan korgeneralin bir iddiası var. Basında da yer alan 

bu sava göre, devletin bu bölgede başarılı olamadığı ifade ediliyor ve bu sayın korgeneral ekli
yor : "Eğer biz başarılı olsaydık, üst seviyede bir devlet görevlisi bugün aracına bindiği gibi, 
Şırnak'a, Çukurca'ya ya da Beytüşşebap'a gidebilirdi" diyor. Daha bir süre öncesine dek... 

BAŞKAN — Bunları gazetelerde sen de okudun, ben de okudum; okumayan kimse kal
madı ki... 

TEVFtK KOÇAK (Ankara) — Sayın Başkan, müsaade edin; sorum bitmedi. 
BAŞKAN — Efendim, bu sual olur mu? 
TEVFtK KOÇAK (Ankara) — Soruyu bitirmedim daha, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Ben biliyorum ne soracağını. 
TEVFtK KOÇAK (Ankara) — Nereden biliyorsun? Peygamber misin? 
BAŞKAN — Oku oku, devam et öyleyse. Sen bu suali beğeniyorsan, ben de beğeneyim 

öyleyse. 
TEVFtK KOÇAK (Ankara) — Zaten ben bağımsızım; katlanamam öyle şeylere. 
BAŞKAN — Neye katlanacaksın? 
TEVFtK KOÇAK (Ankara) — Daha bir süre öncesine dek asayiş komutanı olan korgene

ralin savları doğru mudur? Doğruysa, istifa etmeyi düşünüyor musunuz? 
Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bunların cevabı tamamen takdirinize bağlı bir husus. Aslında 

bunların hiçbirisi soru mahiyetinde değildir. (ANAP sırlarından alkışlar) 
TEVFtK KOÇAK (Ankara) — Ayıp, ayıpl Sizi ilgilendirmez. 
BAŞKAN — Değil efendim... Şahsî mütalaadır. Sorunun içerisinde şahsî mütalaa olmaz. 
Evet, buyurun Sayın Bakan. 
TEVFtK KOÇAK (Ankara) — Siz görevinizi yapın lütfen. 
tÇtŞLERt BAKANI ABDÜLKADtR AKSU (Diyarbakır) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri... 
TEVFtK KOÇAK (Ankara) — Ayıp be! 
BAŞKAN — Ayıp eden, bu suali sorma... 
tÇtŞLERt BAKANI ABDÜLKADtR AKSU (Diyarbakır) — Sayın Koçak'ın, güvenlik 

görevlilerimizle ilgili söylediklerinin hiçbirisine katılmamakla beraber, 4 sorusunu da yazılı olarak 
cevaplayacağım. İddialarının hiçbirine de katılmıyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Orhan Veli Yıldırım. 
ORHAN VELt YILDIRIM (Tunceli) — Sayın Başkanım, benim soracağım suallerin iki 

tanesini Sayın Necat Eldem sordular ve Sayın Bakan cevap verdiler; bir kısmını da Sayın Ka
mer Genç yöneltti. 

Şu suallerimi sormak istiyorum : 
1. Bundan 20-25 gün önce Tunceli'nin Hozat ilçesi Kurukaymak Köyünden, Ovacık İlçe 

merkezinden ve Ovacık köylerinden 40'a yakın vatandaş, Tunceli ilinde gözaltına alınmıştır. 
Gözaltına alınan vatandaşlardan bir kısmının yaşları 65-80 arasındadır. Ancak bunlardan bir 
kısmı, Tunceli il Jandarma Alay Komutanlığında gördükleri işkence neticesi hastaneye sevk 
edilmişlerdir ve 10 günün üstünde rapor almışlardır, işkence yapanlar tespit edilmiş midir? 

2. Bu vatandaşların gözaltına alınma nedeni bilinmekte midir? 
3. Bundan birkaç gün önce istanbul'da vuku bulan öğrenci olaylarında, Hürriyet Gaze

tesi tarafından fotoğrafı yayınlanan bir şahıs, elinde silahla hedef gözetmek suretiyle fotoğrafı 
yayınlanmıştır. Bu şahıs basında ajan provokatör olarak nitelendirilmiştir. Emniyet yetkilile
rince, fotoğrafı yayınlanan bu şahıs tespit edilmiş midir? Kimliği belirlenmiş midir? Kimliği 
belirlenmişse kimdir, ne iş yapar? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADtR AKSU (Diyarbakır) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekili arkadaşlarım; Sayın Orhan Veli Yıldırım'ın sorularının birisinde bahsettiği, güvenlik 
kuvvetlerinin gözaltına alınanlara işkence yaptığı iddiasına kesinlikle katılmıyorum. 

Sorularını yazılı olarak yanıtlayacağım. 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (istanbul) — Sayın Başkan, sual müessesesiyle ilgili yaptığınız 

uygulamayı, biz, içtüzüğe uygun bulmadık. Bu konuda talebimiz : Uygun görürseniz, tutumu
nuzla ilgili olarak söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, içtüzükte, tabiatıyla, sizin dediğiniz anlamda bir detay yok; ama 
bu kürsüye gelen her Başkanvekiline, Kanunlar Müdürlüğünün, bugüne kadar olan tatbikatla
rı havi bir broşürü takdim edilir : Soru nasıl sorulur, soru nasıl olmalıdır? Bu, yazılı ve sözlü 
sorulardan çıkan netice olarak buraya yerleştirilir. Yazılı soruda neler sorulacak, sözlü soruda 
neler olacak diye, içtüzükte yazılmış. Biz, yazılı ve sözlü sorularda olması lazımgelen... 

EROL AGAGtL (Ankara) — Efendim, daha bir şey söylenmedi ki, siz cevap veriyorsunuz. 
BAŞKAN — Efendim, ben de cevap vereceğim, yani tutumumuzda bir yanlışlık bulun

madığını, bu itibarla Sayın Güneş'in bu talebinin isabetsiz olduğunu izin verirseniz ben de izah 
edeyim. 

EROL AGAGtL (Ankara) — Daha bir şey söylemedi ki. 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (istanbul) — Sözü kendim için istedim efendim, sizin için de

ğil. (Gürültüler) 
BAŞKAN — O itibarla, soru konusunda; soru, özlü olacak... 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (istanbul) — Sayın Başkan, ben henüz bir şey söylemedim. 
BAŞKAN — Soru, şahsî mütalaayı içerisine almayacak... 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (istanbul) — Sayın Başkan, ben, söyleyeceklerimi, lütfederse

niz, bir söyleyeyim... Siz bunları her zaman söyleme imkânına sahipsiniz. Lütfediniz efendim... 
BAŞKAN — Evet, ne söyleyeceksiniz? 
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HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Kürsüden söyleyeyim efendim. 
BAŞKAN — Ama siz söyleyin; neresine temas edeceksiniz efendim? 
EROL AĞAGİL (Ankara) — Sen dinlemeden niye konuştun? (Gürültüler) 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Efendim, soruyla ilgili uygulamanız İçtüzüğe ay
kırı. Sizi, Meclisin çalışmalarına uymaya davet ediyorum, 64 üncü maddeye göre söz istiyo
rum, lütfederseniz. 

BAŞKAN — Efendim, hangi konusu aykırı? (Gürültüler) 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Doğrusu yok ki! 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkanım, benim, Başkanlık müessesesine 
gösterdiğim saygıyı tekrar etmeme gerek yok sanıyorum... 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim, siz hangi konuya değineceksiniz? 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Yanlış bir uygulamaya yol açmayalım efendim. 

BAŞKAN — Efendim bu, en azından sekiz seneden beri devam ediyor; en azından, Tür
kiye Cumhuriyeti kurulduğu günden beri devam ediyor bu tatbikat. Sizin Bakanlık, milletve
killiği yaptığınız dönemde de tatbikat böyle devam ediyordu, o zaman da öyleydi. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Oraya çıkan adama göre değişiyordu uygulama. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Buradan mı söyleyeyim? 

BAŞKAN — Tabiî buyurun. (SHP sıralarından, "Oradan anlaşılmaz, duyanlayız*' sesleri) 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, görüşme sırasında Hükümetten 
veya komisyondan soru sormak isteyenler, sorularını, yerlerinden sorarlardı; Bu husus 61 inci 
maddenin altıncı paragrafında yazılıdır. 

Sorular, konuşmalar bittikten sonra, sıra ile sorulurdu. Burada sizin... (ANAP sıraların
dan, "soru kısa olsun diye devam ediyor" sesleri) 

BAŞKAN — Devam edin efendim, muhatabınız burası efendim, buyurun. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Orada sizin, soru sınırlama, soruların sayılarını 

belirleme gibi bir takdir yetkiniz yok. Soruların, sorulma zamanını tahdit etme gibi bir yetki
niz de yok. Diğer soru müessesesindeki, "açık olmalı, soru niteliğinde olmalı" ifadeleri, soru 
önergeleriyle ilgilidir. Böyle bir yanlış uygulamayı Mecliste başlatırsak, milletvekillerinin, sa- -
yın bakanlardan soru sormalarını kısıtlarız. Milletvekillerinin istediği soruyu özgürce sorabi
lecekleri müessese burasıdır; bu yolu açmalıyız. Bunu suiistimal de ettirmemeliyiz ama... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, anlaşıldı efendim. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Bir şey daha söyleyeceğim Sayın Başkanım. 
Beni buradan konuşmaya mahkûm etmenizi katiyen kabul etmiyorum; ama o makama 

saygım var. O makam sadece sizin makamınız değil, Yüce Meclisin Başkanlık Makamı. Siz 
oradan milletvekillerine, "otur, sus, kalk..." diyemezsiniz. Buradaki insanlar milletin oyuyla 
gelmiş, sorumluluk sahibi, ciddî insanlardır. Sizin azarlamanızdan rahat değildirler. Buna hak
kınız yoktur. Hepsi çoluk çocuk sahibidirler. Gece uyku uyuyamıyorlar bu azarlarınızdan do
layı. Lütfen bunlardan vazgeçin. (SHP'sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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Bir milletvekili arkadaşıma, "otur" derim, rica ederim, yalvarırım; oturmazsa, o zaman 
ne diyeyim? Ben de o zaman ona diyorum ki, bir saat ayakta dur! Başka bir şey demiyorum 
ki. (ANAP sıralarından alkışlar) 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (istanbul) — Demeyin efendim, demeyin lütfen. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Ne diyeyim, ne yapayım efendim; o zaman ceza mı vereyim, ne yapayım? 
EROL AGAGtL (Ankara) — Sen de milletvekilisin, ne bağırıyorsun? (ANAP sıraların

dan gürültüler) Oraya çıkmak, seni, milletvekili olmaktan öteye mi götürüyor (Gürültüler) 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, milletvekillerini hafife almaya hak

kınız yoktur. Yapmayın lütfen efendim. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Ben öyle bir şey yapmıyorum efendim. (Gürültüler) 
Efendim, soru konusu bugüne kadar teamülü olan bir konudur. Hakkın kötüye kullanıl

masını hiç kimse tasvip etmez, tecviz etmez. Hakkın kötüye kullanılmasına da ben imkân 
vermem. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Kim kötüye kullanıyor? Senin yaptığın, kötüye kullanma. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Evet, İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
RIZA ILIMAN (Çorum) — Sayın Başkan, sorum vardı. 
BAŞKAN — Sayın Ilıman, maalesef söz verme imkânım olmuyor. Teamülümüz odur ki, 

bir yerde bağlıyoruz. 
RIZA ILIMAN (Çorum) — Ben, çok az konuşan biriyim efendim. 
BAŞKAN — Anlıyorum efendim; ama maalesef bir yerde bağlıyoruz; çünkü onun sonu

nu almak mümkün olmuyor. Bu da bir tatbikat haline geldi, bu da bir teamül haline geldi. 
Çok eskiden beri diyoruz ki: Soru soracak arkadaşlarımız var mı? Soru sormak isteyenlerin 
isimlerini tespit ediyoruz ve sual sorma işlemi tamamlanmıştır diyoruz, bundan sonra soru sorma 
imkânı vermiyoruz. 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Sayın Başkan, ben de mi bir şey yaratayım? 
BAŞKAN — Mümkün değil efendim. 
RIZA ILIMAN (Çorum) — Sayın Başkan, benim yalnız iki sorum var. 
BAŞKAN — İçişleri Bakanlığı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

1. — İçişleri Bakanlığı 1990 Malî Yûı Bütçesi 

A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu Açıklama 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Mahallî İdareler Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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267 557 000 000 

73 985 000 000 
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Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

112 Nüfus ve Vatandaşlık îşleri 73 734 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri 10 196 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programına Dağıtılamayan Transferler 7 125 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 432 597 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

tçişleri Bakanlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 

2. — İçişleri Bakanlığı 1988 Malî Yılı Kesınhesabı 

BAŞKAN — tçişleri Bakanlığı 1988 malî yılı kesinhesabımn bölümlerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
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A — CETVELİ 

Genel ödenek 
Program Açıklama Toplamı 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 86 893 607 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Mahallî idareler Hizmetleri 25 824 648 765 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri 19 858 576 370 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri 2 269 720 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 3 784 938 783 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

TOPLAM 138 631 490 918 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Toplam 
Harcama 

80 407 690 833 

25 743 253 722 

19 123 034 699 

2 354 193 049 

3 776 660 781 

131 404 833 084 
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içişleri Bakanlığı 1988 yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir; hayırlı olsun. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

a) Emniyet Genel Müdürlüğü 
1. — Emniyet Genel Müdürlüğü 1990 Malî Ytlt Bütçesi 

BAŞKAN — Bakanlığa bağlı Emniyet Genel Müdürlüğünün 1990 yılı bütçesinin bölüm
lerini okutuyorum : -

A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu - Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 560 193 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Güvenliği Sağlama ve Düzenleme Hizmetleri 1 217 965 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler,.. Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 47 403 000 000 
BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

TOPLAM 1 825 561 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü 1990 bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 

2. — Emniyet Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Emniyet Genel Müdürlüğünün 1988 yılı kesinhesabının bölümlerini okutu
yorum : 
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A — CETVELİ 

Genel ödenek 
Program Açıklama Toplamı 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 140 140 951 795 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Güvenliği Sağlama ve Düzenleme Hizmetleri 407 494 990 059 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlanna Dağıtılamayan Transferler 33 843 915 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

TOPLAM 581479 856 854 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Toplam 
Harcama 

94 244 260 37 

450 541 360 58 

31 647 487 04 

576 433 108 00 
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Emniyet Genel Müdürlüğü 1988 yılı kesinhesabınm bölümleri kabul edilmiştir. 

b) Jandarma Genel Komutanlığı 
1. —Jandarma Genel Komutanlığı 1990 Malt Ytlt Kx«:fo.ubt 

BAŞKAN — Jandarma Genel Komutanlığı 1990 malî yılı bütçesinin bölümlerini okutu
yorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

111 Güvenlik Hizmetleri 900 391 000 000 

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

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler S 686 000 000 

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

TOPLAM 906 077 000 000 

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

Jandarma Genel Komutanlığı 1990 bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 

2. — Jandarma Genel Komutanlığı 1988 Malî Yılı Kesithesabı 

BAŞKAN — Jandarma Genel Komutanlığının 1988 yılı kesinhesabınm bölümlerini oku
tuyorum 
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9i 

Program Açıklama 

A — CETVE 

Genel ödenek 
toplamı 

298 985 845 144 

:LÎ 

Toplam 
harcama 

273 755 578 224 

özel k 
gereğin 
yıla d 

öd 

26 123 111 Güvenlik hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

112 Jandarma Genel Komutanlığının yeniden 
teşkilatlandırılması ve modernizasyonu 
(RE-MO) 72 151 652 69 658 603 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan trans-
ferler 3 810 000 000 3 855 964 708 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

990 Özel ödeneklere ilişkin hizmetler 15 264 300 — 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 302 883 261 096 277 681 201 535 26 14 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Jandarma Genel Komutanlığı 1988 yılı kesinhesabı bölümleri kabul edilmiştir. 

c) Sahil Güvenlik Komutanlığı 
1. — Sahil Güvenlik Komutanlığı 1990 Mali Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Sahil Güvenlik Komutanlığının 1990 yılı bütçesinin bölümlerini okutuyo
rum : 

A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

111 Sahil Güvenlik Hizmetleri 46 169 000 000 

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

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 273 000 000 

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

TOPLAM 46 442 000 000 

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

2. — Sahil Güvenlik Komutanlığı 1988 Malî Yılı Kesinhesabı 

Sahil Güvenlik Komutanlığının 1988 yılı kesinhesabının bölümlerini okutuyorum : 
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A — CETVELİ 

Genel 
ödenek Toplamı 

Prog. Açıklama Lira 

101 Sahil Güvenlik Hizmetleri 21 941 1% 103 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 202 800 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 22 143 996 103 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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BAŞKAN — tçişleri Bakanlığı 1988 Malî Yılı Bütçesi ve 1988 Mal! Yılı Kesinhesabı kabul 
edilmiştir. Hayırlı olsun (ANAP sıralarından alkışlar) 

B) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
1. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1990 Mali Yüı Bütçesi 
2. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1988 Malî Yûı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Programımız gereğince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin mü
zakerelerine geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi üzerinde söz alan arkadaşları okutuyorum. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Cavit Erdemir, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adı
na Sayın Etem Cankurtaran, Sayın Yaşar Yılmaz, Sayın Ömer Çiftçi: Anavatan Partisi Grubu 
adına Sayın Kerem Güneş, Sayın İbrahim öztürk; bütçenin aleyhinde Sayın tbrahim Tez, Sa
yın Yaşar Yılmaz. 

Söz sırası Sayın Cavit Erdemir'dedir; buyurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA H. CAVÎT ERDEMİR (Kütahya) — Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1990 yılı bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisinin 
görüşlerini belirtmeye çalışacağım. Bu vesileyle Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. 

Anayasamız, Türk Devletinin sosyal bir devlet olduğunu bütün insanlarımızın sosyal gü
venliğinin sağlanması zorunluğunu, açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Herkesin çalışma hakkı 
olduğunu belirterek, "Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliş
tirmek için, çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli ekono
mik bir ortam yaratmak için gerekli tedbirleri alır. 

Devlet, işçi-işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu 
tedbirler alır" demektedir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 3146 sayılı Ka
nun da, bu Bakanlığın görevlerini, Anayasamıza uygun ve paralel olarak : 

"Çalışma hayatını düzenleyici, işçi-işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını ko
laylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak, 

tstihdamı ve tam çalışmayı sağlayacak, çalışanların hayat seviyesini yükseltecek tedbirleri 
almak, 

tşçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlayacak tedbirleri almak, 
Sosyal adalet ve sosyal refahın gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak, 
Sosyal güvenlik imkânını sağlamak, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için gerekli tedbir

leri almak, 
Yabancı ülkelerde çalışan Türk işçilerinin çalışma hayatı ve sosyal güvenlikle ilgili mesele

lerine çözüm yolları aramak, hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek" vesaire şeklinde 
sıralamaktadır. 

Görüldüğü Üzere bu Bakanlık, insanlarımızın tümünü ilgilendirmektedir. Vatandaşları
mızın insanca çalışmasını, insan onuruna yakışır şekilde yaşamasını, hayatî ve zarurî ihtiyaçla
rının giderilmesini sağlamak gibi, fevkalade büyük görevleri yüklenmiş bir Bakanlıktır. 

Bu arada, hemen şunu belirtmek isterim : Böylesine mühim görevleri yüklenmiş bu Ba
kanlığa ayrılan payın çok az olması düşündürücüdür. Hem çok hayatî görevler vereceksiniz, 
hem de, bu görevler yapılsa da olur, yapılmasa da olur düşüncesiyle, hiçbir imkân tanımaya
caksınız; küçük, cılız bir bütçeyle adeta elini kolunu bağlayacaksınız! Bu hal, Bakanlığın, çok 
mühim görevler karşısında etkinliğini kaybettirmekte, Bakanlığa, rutin işlerle uğraşır bir gö
rüntü vermekte, hayatî meselelerinin çözümünü bekleyen kitlelere güvensizlik vermektedir. 
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Çalışma hayatı, sosyal adalet, sosyal güvenlik, işsizlik, istihdam konularının, çalışanlar, 
işçi, memur, esnaf, köylü, çiftçi, dul ve yetimler ile, bunların aileleri ve işsizler lehine çözüm
lenmesi, Anayasa ile emredilmiş ve güvence altına alınmış iken, acaba bu saydığımız kitlelerin 
bugün durumları nedir?.. 

1980 sonrasında ve bilhassa son yıllarda daha da artıp ağırlaşan bir şekilde uygulanan eko
nomik ve sosyal politikaların neticesi olarak, kitleler yoksullaştırılmış, gelir dağılımı bozul
muş, tüm çalışanların yaşam koşulları ve imkânları gerilemiştir. Geniş halk kitleleri, sosyal devlet 
anlayışının göz ardı edilmesi sebebiyle, kendi kaderleriyle baş başa bırakılmışlardır. Uygula
nan ekonomik ve sosyal politikaların meydana getirdiği sıkıntıların fatura ve bedelleri, geniş 
halk kesimleri, çalışanlar, işçiler tarafından ödenmiş ve ödenmektedir; âdeta, yüksek enflasyo
nun, pahalılığın sebebi, çalışanların ücretleri olarak gösterilmek istenmiştir. Sorumlusu olma
dığı halde, çalışanlar, işçiler, geniş halk kitleleri, bunun neticelerine katlanmaya zorlanmışlar; 
çalışanların, işçilerin, geçim, yaşama şartları gerilemiştir. 

Halbuki, sosyal devlet anlayışının hâkim olması ve bunun neticesi olarak da, çalışanların, 
insan haysiyetine yaraşır sağlıklı bir güvenceye kavuşturulacakları şekilde ücretlerinin tespit 
edilmesi gerekirdi. Sosyal devlet anlayışının neticesi bu olmak gerekir; ama, belirttiğimiz gibi, 
işbaşındaki Hükümet, takip ettiği ekonomik ve sosyal politikaları ile, bu gerçeği göz ardı etmiş 
ve çalışanların, geniş halk kesimlerinin yoksullaşmasına sebebiyet vermişlerdir. 

Ülkemiz, gelir dağılımı açısından, dünyada gelir dağılımı en bozuk ülkeler arasına girmiş
tir. Uygulanan ekonomik sistem, malî bakımdan güçsüz halk kesimlerini devletin himayesin
den mahrum bırakmıştır. Bu kesimleri koruyucu, sosyal, ekonomik ve malî tedbirler yerine 
getirilmemektedir. 

tşsizlik, ülkemizin en başta gelen sorunu haline gelmiştir. 
tşçi, memur, emekli, dul ve yetim, esnaf ve küçük çiftçi hayat pahalılığı altında ezilmekte

dir. Yüzbinlerce insanımız, aileleriyle birlikte, asgarî ücret düzeyinde sefalete mahkûm edil
miş; çalışanların gerçek geliri, neredeyse, yarı yarıya azalmıştır. 

Bütün bu durumlar göstermektedir ki, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışanlar, 
sosyal adalet, sosyal güvenlik, işsizlik vesaire gibi konularda, Anayasa ve ilgili mevzuatla em
redici olarak, kendisine verilen görevleri hiçbir şekilde yerine getirememiştir. 

Muhterem milletvekilleri, 3146 sayılı Kanunla Bakanlığa verilen görevler arasında istih
dam konusu da bulunmaktadır. İşsizliği önlemek hususunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlığının görevlendirilmesi ilginçtir. 

Anayasanın 49 uncu maddesinde, "Devlet, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir or
tam yaratmak için gerekli tedbirleri alır" denilmektedir. Tabiî ki, devlete verilen bu görev, iş
başında bulunan hükümet tarafından yerine getirilecektir. Fakat, 3146 sayılı Kanunla, bu gö
revin, münhasıran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verilmesi, bence, Türkiye'nin bir 
numaralı sorunu haline gelmiş bulunan işsizliğin halli meselesini sahipsiz hale getirmiştir. Zi
ra, bu konu, Hükümetin tüm ekonomik ve yatırım politikalarıyla ilgilidir. Konunun sahipsizli
ği, milyonları bulan işsiz sayısının her geçen gün artmasıyla da sabittir. 

Yapısı, konusu ve imkânları itibariyle, bu bakanlığın, işsizlik problemini nasıl çözeceğini 
anlamak mümkün değildir. Sayın Bakanın da katıldığı birtakım iddialarda, ülkemizde işsizlik 
olmadığını; ancak, işsizlerin, mevcut işlere, aranan vasıf ve yetenekte olmadıkları için iş 
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bulamadıkları söylenmektedir, tş ve tşçi Bulma Kurumu tarafından açılan ve yürütülen beceri 
kursları neticesinde işsizlere, vasıf, beceri ve yetenek kazandırılarak, iş sahibi yapıldıkları, iş 
bulunduğu iddia edilmekteyse de bu beceri kursları sonunda işe yerleştirildikleri iddia olunan 
birkaç bin kişinin, milyonlarca işsiz içerisinde bir damla olduğunu, iddia sahipleri de bilmek
tedirler. 

17.4.1988 tarihli Kararnamede, Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 22 olarak belirtilmiştir. Da
ha sonra, Altıncı Beş Yıllık Planda -bu defa yüzde 10 nispetinde karar kılınmış olacak ki- işsiz
lik oranı yüzde 10 olarak belirtilmiştir. Nihayet, 1990 yılı bütçesinin Sayın Maliye Bakanı tara
fından Meclise takdimi sırasında "Yüzde 9-10" denmek suretiyle, işsizlik oranı yüzde 9'lara 
doğru çekilmek istenmiştir; gerçekler ise maalesef öyle değildir, öyle tahmin ediyorum ki, yu
karıda belirttiğim bu belgelerin altında -her ikisinde veya üçünde- Sayın Maliye Bakanının da 
imzası vardır. Yani, işsizlik oranının yüzde 22 olarak belirtildiği kararnamede de, yüzde 10 ola
rak buradaki beyanında da kendisinin imzaları vardır. 

500 kişinin işe alınması için yapılan imtihanlara S bin kişinin müracaaat ettiği, 2 bin kişi
nin işe alınması için yapılan imtihanlara ise 15-20 bin kişinin müracaat ettiği ve katıldığı; imti
hanların stadyumlarda yapıldığı hatırlanırsa, Türkiye'mizdeki işsizlik sorununun ne denli bü
yük olduğu çok açık bir şekilde ortaya çıkar. 

Yatırımların, yok denecek kadar az olduğu, her yıl yüzbinlerce insanın işsizler ordusuna 
katıldığı ve ülkemizde işsizlik nispetinin maalesef yüzde 20'Ierin üzerinde olduğu bir gerçektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, gazetelerde gün aşırı okumaktayız; doğudaki vila
yetlerimizden batıdaki büyük şehirlerimize her gün göçler olmaktadır. Geçen gün basında, Kars 
vilayetimizde arsa ve gayrimenkul fiyatlarının çok düştüğü belirtilmekteydi. Bu durum, Kars'
ta böyle olduğu gibi, diğer doğu vilayetlerimizde de aynıdır. 

Ayrıca, işsizlik, ülkemizde, bölgelerarasında da dengesizlik göstermektedir. Bu dengesizli
ğin de ortadan kaldırılması, "Doğunun kötü talihini yendik" lafları yerine, hakikaten doğuya 
imkân götürülmesi, doğuya iş götürülmesi en doğru harekettir. 

Hükümetin, işsizlik nispetini açık indirime tabi tutması ve beceri kurslarıyla oyalanması 
yerine, yatırımların artırılması ve daha birtakım tedbirlerle, işsizlere gerçekten iş bulma yoluna 
gitmesi ve bu suretle Anayasanın emrettiği görevini gerçekçi şekilde yerine getirmesi şarttır. 

İşsizlik meselesinin kısa zamanda halli mümkün olamayacağı açık olduğuna göre, işsizlik 
sigortası üzerine ciddî olarak eğilmek gerektiği inancındayım. On yıl önce, işsizlik Sigortası 
Kanun Tasarısı, Çalışma Bakanlığınca hazırlanmış ve o tarihte bakanlıkların görüşüne sunul
muştu. Tabiî, daha sonra bunun arkası gelmedi ve bugünlere gelindi, tşsizlik sigortasının gü
nün şartları içinde yemden ele alınmasında, sosyal adalet ve sosyal güvenlik açısından da bü
yük fayda olacağı inancındayım. Zira, çalışamayan, iş bulamayan insanları kendi kaderlerine 
terk edemeyiz; iş bulamamanın, işsiz kalmanın faturasını işsizlere çıkaramayız. Kusur onların 
değil, takip edilen politikalarındır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çalışma hayatı, işçi-işveren ilişkileri ve çalışma barıT 

sının sağlanması ve devamı, bir bakıma, ülkenin tüm insanlarının sorunudur. Ülkenin kalkın
ması, ülkede huzurun sağlanması, iş barışı ile çok yakından ilgilidir. Bu denge sağlanmadığı 
sürece, huzur ve barıştan söz etmek pek mümkün olmasa gerektir. 
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Konuşmamın başında da belirttiğim gibi, bugünkü yönetim tarafından uygulanan ekono
mik politikalar sebebiyle, kitlelerin yoksullaştığı, vergi adaletinin kalmadığı, gelir dağılımın
daki adaletsizliğin büyüdüğü, milyonlarca çalışanın sefalete mahkûm edildiği böyle bir ortam
da, çalışma barışının mevcudiyetinden bahsetmek mümkün değildir, huzurdan bahsetmek de 
mümkün değildir. Bu itibarla, Hükümetin, çalışma barışını, huzuru sağlayıcı bir Ortamı kısa 
zamanda sağlamaya çalışması, ülke açısından fevkalade yararlıdır. 

Çalışma hayatında huzursuzluk kaynağı olan ve çalışma barışını zedeleyen, 1982 Anaya
sasıyla 2821 sayılı Sendikalar ve 2822 sayılı Toplu tş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasalarındaki 
birtakım kısıtlamalardır, tşçilerin, çalışanların temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayan, hür sen
dikacılık ve grevli toplu pazarlık düzenini engelleyen, serbest toplu pazarlık sisteminin can da
marı durumunda bulunan grev hakkını fiilen kullanılmaz hale getiren bu kısıtlamaların ayık-
lanmasıyla, çalışma hayatı ve çalışma barışı bakımından büyük faydalar temin edilir. 

Her ne kadar, Uluslararası Çalışma Teşkilatı toplantıları öncesinde birtakım değişiklikler 
yapılmış ise de, bu değişiklikler, maksadı temin etmekten çok uzak bulunmaktadır. Yapılan 
bu değişiklikler, Uluslararası Çalışma Teşkilatına bir şeyler yapıldığını göstermek için yapılmış 
gayri samimî düzenlemelerden ibarettir. 

1982 Anayasası, 2821 ve 2822 sayılı yasalar ve diğer mevzuatta, hür sendikacılık, sendikal 
haklar, serbest toplu pazarlık, grev ve diğer işçi haklan ile ilgili yasakların-en kısa zamanda 
ayıklanmasından yana olduğumuzu, Doğru Yol Partisi olarak, bir defa daha belirtmek istiyoruz. 

Anayasa ve yasalar dışında birtakım tüzük ve yönetmeliklerle de, hür sendikacılık, sendi
kal haklar ve grev hakkı gibi birtakım haklar baskı altında tutulmaya çalışılmakta ve zaten 
fiilen mevcut olmayan grev hakkı, tamamen zor şartlar altına itilmektedir. 5 Ekim 1989 tarihli 
Grev ve Lokavtlarda Mülkî tdare Amirliklerince Alınacak önlemlere İlişkin Tüzük ile, grevci
ler ve grev uygulamasına geçen sendikalar üzerinde âdeta bir baskı kurulmaktadır. 

Sayın Bakan, bu tüzüğün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca değil, içişleri Bakan
lığınca hazırlandığını söylemekte ise de, bunun, bir mazeret teşkil edeceği düşünülemez. Çalış
ma hayatını düzenlemekle, iş barışını sağlamakla yükümlü bir bakanlığın, Milletlerarası Çalış
ma Teşkilatı ilkelerine, hür sendikacılık ve serbest toplu pazarlık sistemine aykırı yasaklardaki 
hükümleri ayıklama gayreti içinde bulunması gerekirken, bunları daha ağırlaştırıcı birtakım 
yeni düzenlemeler içinde olması veya karşı çıkmaması, yasalarla kendilerine verilmiş bulunan 
görevle bağdaştırılamaz. 

Muhterem milletvekilleri, sosyal güvenlik ve sosyal adalet politikasının hedef ve maksadı, 
külfet ve nimetlerin topluma, adaletli ve dengeli bir biçimde dağıtılmasıdır. Halbuki, son yıl
larda takip edilen politikayla bunun tamamen aksi yapılmıştır. Sosyal güvenlik ve refah için 
gerekli sosyal ödemelere son verilmiş, birtakım haklarda da geriye gidilmiştir. Anayasanın 60 
inci maddesi, "Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak ge
rekli tedbirleri alır" demek suretiyle, sosyal güvenlik kaidesini açık bir şekilde ortaya koymak
tadır; ve bu görevi yerine getirme işini de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına vermiştir. 

Sosyal güvenlikte başarı ölçüsü, öncelikle iki unsurun tahakkukuna bağlıdır. Bunlardan 
birincisi, sosyal güvenlik kapsamının geniş olmasıdır, alabildiğince geniş olmasıdır. Mutlaka, 
en başarılı şekli, ülkede yaşayan bütün insanlarımızı kapsaması ve kavramasıdır. İkinci unsur 
ise, bu kapsamın maddî ye manevî açıdan tatmin edici ve insan haysiyetine yaraşır muhte-
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vada olmasıdır. Yuvarlak rakamlarla, bugün ülkemizde yaşayan insanlarımızın yüzde 60'ının 
sosyal güvenlik kapsamı içinde kaldığı iddia edilmektedir. Belki bu mühim bir rakamdır, yarıyı 
aşmıştır; ama, görülmektedir ki, ülkemiz insanlarının yarıya yakın bir kesiminin, sosyal gü
venlik imkânlarından, bu haliyle de olsa, mahrum bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Ülkemiz nüfusunun henüz büyük bir kesiminin sosyal güvenlik dışında bulunması, bu şartlar 
ve sosyal politikalar ve hatta ekonomik politikalar devam ettiği sürece, zor ve uzun bir yolun 
bulunduğunu göstermektedir. Bu sistem devam ettiği, bu görevin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının cılız omuzlarına yüklendiği sürece, ne, kısa sürede ülkemiz vatandaşlarının tü
münü kapsayan ve ne de, insan onuruna yakışır bir yaşama imkânı veren sosyal güvenlik kuru
munun, ülkemizde, daha uzun yıllar, oluşması mümkün olamaz. Sadece, vatandaşların, nimet-
külfet dengesi içinde oluşturdukları bugünkü sigorta sistemi devam ettiği sürece, bu çağın ge
rektirdiği sosyal güvenlikten bahsedilmesi mümkün değildir. 

Devlet, genel bir sosyal güvenlik sisteminin kurulmasını sağlamalı ve yine devlet ve dola
yısıyla Hükümet, kendilerine düşen görevi de mutlaka yerine getirmelidir; yani, açıkçası, katkı 
sağlamalıdırlar. 

Anayasamızın emrettiği sosyal güvenlik anlayışı, herhalde bugünkü Hükümet tarafından 
ortaya konulup, tatbik edilen ve insanlarımızı rencide eden, âdeta el açtıran, dilenci durumuna 
sokan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu tatbikatı olmasa gerektir. Anayasamızın em
rettiği ve devlet tarafından yerine getirilmesini istediği sistem, insan haysiyetine yakışır bir sis
temdir. 

Bugün, ülkemizde yaşları 65 ve daha yukarıda yaklaşık 2-2,5 milyon civarında yaşlımız, 
korunmaya muhtaç 300-400 bin civarında çocuğumuz, bedensel veya zihinsel gücünün bir kıs
mını veya tamamını yitirmiş, görmeyen, duymayan, konuşamayan özürlü ve sakat 5 milyon 
civarında insanımız bulunmaktadır. 

Yaşları 65 ve daha yukarıda 2-2,5 milyon yaşlımız bulunduğunu söyledim. Vaktiyle çıkarı
lan bir kânunla, 65 yaşına gelmiş veya daha yukarısındaki yaşlılar ve sakatlar için bir imkân 
tanınmıştı. O zaman verilen miktar, bu yaşlıların, iyi kötü, bir geçimini temin etmekteydi; ama, 
bugün 65 yaşa verilen miktar, çok çok gülünç bir hale gelmiştir. Sayın Hükümetten dileğimiz, 
bugünkü rakamın, bu kanının ilk çıktığı yıllardaki alım gücü seviyesine getirilmesidir. Bu ya
pıldığı takdirde, yaşları 65'i aşmış yaşlılar ve sakatlar, mutlaka iyi şekilde yaşama imkânı bula
caklardır. Gerek bu saydıklarımız ve gerekse bunların benzeri daha nice vatandaşımız, kendi 
kaderleriyle başbaşa bırakılmış olarak sosyal güvenlik imkânından mahrum bulunmaktadırlar. 

Daha dün; yani, 16.12.1989 Cumartesi günü, televizyonun gündüz programında, devletin, 
bedensel ve zihinsel özürlülere eğilmesini, Hükümetin bu yolda gerekeni yapmasını isteyen, âdeta 
yalvaran analar, babalar ve gönüllü yöneticiler, bilinçli bir şekilde görüşlerini bildirdiler. Bu 
programın ilgililerce nazarı itibara alınmasında büyük fayda görüyorum. 

Netice olarak, son yıllarda Hükümetçe uygulanan ekonomik politikaların çalışanlar açı
sından yarattığı olumsuzluklar, sosyal güvenlik haklarının da geriye gitmesi sonucunu doğur
muştur. Bilindiği gibi, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Kurulu her sene toplanmaktaydı; fa
kat, her nedense, 1986 tarihinde yapılan bir yasa değişikliği ile bu süre üç seneye çıkarılmıştır. 
Yani, artık, bu Kurumun çok mühim sorunları, her sene değil, üç senede bir yapılan genel ku
rullarında görüşülebilecektir. Bu sürenin tekrar 1 seneye indirilmesi ve genel kurul toplantısı
nın her sene yapılması, Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgili meselelerin canlı tutulması bakı
mından şarttır. 
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Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında bilinçli ol
madığımız, doğan neticelerden ortaya çıkmaktadır. Son beş yılda 6 000 civarında ölümle neti
celenen kaza; 13 320 tane de, sakat bırakan kaza meydana gelmiştir. Aynı dönem için meslek 
hastalığına tutulan işçi sayısı ise 3 116'dır. 

1986-1987 yıllarında kaza neticesinde kaybedilen işgünü sayısının 4 887 535 olduğu düşü
nülecek olursa, kaybın ne kadar büyük olduğu anlaşılır. Tabiî ki, kaybedilen canları ve sakat
lanmaları hiçbir şekilde telafi etmek mümkün değildir. 

Gerekli eğitim verilerek bilinçlenme sağlandığı ve gerekli tedbirler alındığı takdirde, iş ka
zaları ve ölümler mutlaka azalacaktır. Bu konuda asıl görev, bakanlığa ve işverenlere düşmek
tedir. Ayrıca, çalışanların ve işverenlerin de bir program dahilinde eğitilmeleri mutlaka şarttır. 

1 milyonu aşkın işyeri için istihdam edilen müfettiş sayısının 600 civarında olduğu belirtil
mektedir ki, bunların da hepsinin her gün görevde olmaları mümkün değildir. 

Asgarî ücret konusuna gelince : 
Sanayi ve hizmet kesiminde asgarî ücret, 1 Ağustos 1989 tarihi itibariyle, 225 bin Türk 

Lirası, tarım ve orman kesiminde de, aynı tarih itibariyle yine 225 bin Türk lirası olarak belir
lenmiş olup, bunların net miktarı ise 141 bin liradır. 

Asgarî ücretin, işçi ve ailesinin, günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre, insanca yaşa
malarını mümkün kılacak, insanlık haysiyetiyle bağdaşacak bir miktara ulaşması ve buna gö
re tespit edilmesi şarttır. Bugün, 4 kişilik bir ailenin mutfak masrafı 350 bin lira, 1989 yılı için 
memur-işçi ortalama ücreti de 350 bin liradır. Asgarî ücretin net miktarının 141 bin lira ve yine 
4 kişilik bir aile için sadece mutfak masrafının 350 bin lira olduğu düşünülürse, net 141 bin 
lira olan asgarî ücretin ve işçi-memur 1989 yılı ortalama ücreti olan 350 bin liranın yetersizliği 
açık olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bu itibarla, Doğru Yol Partisi olarak, asgarî ücretin net 300 bin lira olmasını o tarihte 
istemiş ve belirtmiştik. Tabiî, o zamandan bu zamana kadar geçen süre zarfında, artık, bu 300 
bin liranın da yetersiz olduğu açıktır. 

Ayrıca, asgarî ücretten vergi alınmamasını da, yine Doğru Yol Partisi olarak, savunduk 
ve bu konuda bir kanun teklifi de getirdik. Meclisimizin ve Sayın Bakanın, yukarıda belirttiği
miz ücretlerin yetersizliğini görerek, teklifimize müspet bakacakları inancındayız. 

Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Ka
nun ile ücretlerden yapılan zorunlu kesinti, Hükümetin, ücretlere yönelik tasarruflarının bir 
başka örneğidir. Bu düzenleme, çalışanları ekonomik açıdan sıkıntılara sokmuştur. Çalışanla
rın gelir düzeyi bu uygulama ve kesintiyle daha da düşürülmüştür. Bu tasarruf, devletin, yasa
ya dayanarak, çalışanlardan borç almasından başka bir şey değildir. 

Ülkemiz, ücretten en fazla kesinti yapılan ülkelerin başında gelmektedir. Memur ve işçi 
ücretinin kesintileri bugün yüzde 52, eline geçen ise yüzde 48'dir. Görüldüğü gibi, kesinti mik
tarı yarıdan bile fazla bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Anayasa Mahkememizin kararı sebebiyle, süper emeklilik konusu
nun, mağdur edilenler lehine çözümlenmesi zorunluluk haline gelmiştir. Anayasa Mahkemesi
nin son kararının, artık, meseleyi nihaî şekilde bağladığı düşünülmemelidir. Böyle yapıldığı 
ve böyle düşünüldüğü takdirde, baştan beri yapılagelen hatalar zincirine bir yenisi daha eklen
miş olur. Burada "Anayasa Mahkemesinin, süper emeklilerin maaşlarını donduran kanu-
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nun, eşitlik ilkesine aykırı olmadığını belirttiği" şeklinde düşünmek ve mağduriyeti önleyecek 
yeni bir çözümü hemen uygulamaya koymak lazımdır. 60 bin civarındaki süper emekli, devlete 
inanıp, elinde avucunda bulunanı Sosyal Sigortalar Kurumuna yatırmıştır. Bu yatırdığı parayı, 
kimisi evini satarak, kimisi arabasını satarak veya diğer birtakım değerlerini satarak temin et
mişlerdir. Bu itibarla, süper emekliler hem aldatılmış duruma düşürüldüler, hem de maddî za
rara uğratıldılar. Bizce çözüm, kazanılmış haklara saygı göstererek, eşitsizliğin, hakkı yayarak 
önlenmesindedir. Artık, daha geniş bir düzenleme yapılması; tüm emekliler arasında adalet 
yaratılması, gerek aynı kurum içinde ve gerekse mevcut diğer sosyal güvenlik kurumları men
supları arasındaki eşitsizliğin ve adaletsizliğin muhakkak giderilmesi lazımdır. 

tş güvencesi ve işçilerin temel hak ve özgürlükleri açısından karşılaşılan en mühim sorun
lardan birisi de, Hükümetin, sözleşmeli personel düzenleme ve uygulamalarıdır. Sözleşmeli per
sonel uygulamalarıyla, çoğunlukla KİT'lerde belirsiz süreli hizmet akdi ile çalışan ve özel ola
rak kadrolu diye belirtilen personel, sözleşmeli personel statüsüne sokulmaya çalışılmıştır. 

Yapılan bu sözleşmeler uyarınca, çalışanların, fazla çalışma talep edemeyecekleri, bayram 
ve tatil günlerinde, gerektiğinde kendilerine çalışma yaptırılabileceği ve bu çalışmalar karşılığı, 
sözleşmeli personele ek bir ödeme yapılmayacağı kararlaştırılmıştır. Bu sözleşmelerin malî hü
kümlerinden daha sakıncalı olan kısmı ise, iş güvencesini ortadan kaldıran neticedir. Bu söz
leşmelerde, sözleşmelerin bitiminden belirli bir süre önce taraflarca yenileneceği bildirilmediği 
takdirde, istihdam ilişkisinin kendiliğinden sona ereceği; hatta KİT'lerin, sözleşme süresinin 
sona ermesini beklemeden, bir ay önce yazılı ihbarda bulunmak şartıyla, her ne sebeple olursa 
olsun, sözleşmeyi feshedebileceği ve bu gibi durumlarda hiçbir tazminat ödenmeyeceği karar
laştırılmıştır. 

Sözleşmeli personel uygulamalarıyla, KİT'lerin özelleştirilmesi ve satılması arasında çok 
yakın bir ilgi mevcuttur. Her ne kadar, Hükümet, KİT'lerin devletin sırtına yük olduğunu, bu 
yükten kurtulmak için satıldığını belirtmekte ise de, bunun böyle olmadığı açık bir gerçektir. 
Bir kere, satılan KİT'ler, zarar eden KİT'ler değil, kâr eden KİT'lerdir. Zarar eden KİT'lerin 
satılamayacağı, özel teşebbüs tarafından alınmayacağı, gün gibi aşikârdır. Zarar eden KİT'le
ri, niçin, niye, kim alsın? 

İşte, Hükümet, KİT'lerin satışını cazip hale getirmek için, KİT'Ierdeki personel yükünü 
hafifletmek yolunu aradı ve bu yolu da sözleşmeli personel uygulamasıyla buldu. Bu uygula
ma, memur ve işçi statüsündeki çalışanları, istendiği anda, işlerine son verebilecek hale, yani 
sözleşmeli personel durumuna getirme uygulamasından ibarettir. 

Anayasa Mahkememiz, sözleşmeli personel uygulamasını, Anayasaya aykırı bularak iptal 
etmiştir; fakat, bugüne kadar, Hükümetçe, maalesef bu konuya da bir açıklık getirilmemiştir. 

Değerli milletvekilleri, burada şu konuyu da bilhassa belirtmek istiyorum : Belediyelerin, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, yani, Sosyal Sigortalar Kurumuna borçları vardır. 
Bu borçların tahsil edilmesinden daha tabî bir şey olamaz. Sosyal Sigortalar Kurumuna bu 
imkânı veren 19512 sayılı Kanun, 9 Temmuz 1987 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Hal böyle iken, 
o tarihten itibaren bu kanunun tatbikatı geciktirilmiş ve bilhassa son zamanlara sıkıştırılmış
tır. Kanun, 9 Temmuz 1987 tarihinde yürürlüğe girdiği halde, bakın, elimde, bir belediyeye ya
zılan belge var, belgenin tarihi 7 Aralık 1989'dur. Bu göstermektedir ki, 26 Mart 1989 Mahallî 
Seçimlerine kadar belediyelerdeki bu gibi alacaklara dokunulmamış ve ancak 26 Mart 1989 
tarihinde yapılan seçimlerden sonra, bu mevzu üzerine yavaş yavaş eğilinmeye başlanmıştır. 
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Şimdi, belediyelerdeki bu kanunî alacaklar için, "tahsil edilmesin" denilmesi mümkün 
değildir; fakat, belediyelerin durumu da, -bilhassa Sayın Bakan da bilmektedir, bilmesi 
gerekmektedir- malumdur. Belediyeler bugün çok^ıkıntılı bir durumdadır. Bu bakımdan, bu 
alacakların tahsilinde belediyelere gerekli kolaylığın gösterilmesi gerektiği inancını taşıdığımı 
ve bunu buradan bilhassa rica ettiğimi belirtmek isterim. 

Değerli milletvekilleri, büyük bir bölümü Batı Almanya'da bulunan yurt dışındaki işçile
rimiz ve onların ailelerinin durumuna da kısaca değinmek istiyorum. 

Yurt dışında çalışan işçilerimiz ve onların sorunlarının, artık, tamamen halledildiği, bir 
problemlerinin olmadığı gibi bir düşünceyle meseleye bakmak, hatalı olur düşüncesindeyiz. 
Ben, Sayın Bakanın, Plan ve Bütçe Komisyonundaki konuşmalarından bu izlenimi elde ettim; 
inşallah yanılmış olayım. 

Birinci, ikinci ve hatta üçüncü nesil olarak bugün yurt dışında yaşayan işçilerimiz ve aile
leriyle, yakın alaka ve sıcak ilginin her an devam ettirilmesi şarttır. Buralarda yaşayan vatan
daşlarımızın millî ve manevî değerleri ve heyecanları daima ayakta tutulmalıdır. Bu değerler 
ve heyecanlar, ayakta tutulmadığı takdirde, bu kardeşlerimizi, bu vatandaşlarımızı kaybetme 
tehlikesi ile karşı karşıya kalabiliriz. Bu duygular ayakta tutulmadığı takdirde, bunun sıkıntısı
nı yine bu vatandaşlarımız çekecek ve âdeta ortada kalacaklardır. 

Her ne kadar, bu vatandaşlarımızın sorunlarıyla diğer bakanlıkların ilgisi bulunsa da bence, 
yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ve meselelerinin asıl sahibi, Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanlığıdır. Bu Bakanlık, bu vatandaşlarımız için, mevcut olan asıl bakanlık konumunu 
devam ettirmeli, konular başka birimleri ilgilendirse bile, bütün meselelerde aktiviteyi daima 
elinde bulundurmalıdır. 

Bu arada, yurt dışındaki işçilerimiz ve aileleri için mevcut bazı sıkıntıları da belirtmek 
istiyorum. 

Yurt dışındaki vatandaşlarımıza uygulanan vize konusu, gittikçe büyüyen, kanayan bir yara 
haline gelmiştir. Vize konusundaki şikâyetler her geçen gün artmaktadır. Yurt dışındaki bö
lünmüş ailelerin en büyük meselesi, vize meselesidir. Her fırsatta dış itibarımızın arttığı söyle
niyor; fakat, vize gibi, her geçen gün ağırlaşan, yeni zorluklar getirilen, insanlık dışı, onur kı
rıcı bir uygulamaya niye mani ulunamıyor, bunu anlamak mümkün değildir. 

Yurt dışındaki aile birleştirmelerinin bütün eyaletlerde eşit olarak uygulanması için gayret 
gösterilmelidir. 

Yurt dışındaki işçilerimizin diğer bir sorunu da, kesin dönüş olayından kaynaklanmakta
dır. Yurt dışında geçen sürelerin, çalışma sürelerinin değerlendirilmesi amacıyla, 2147 sayılı Ka
nunun yerine çıkarılan 3201 sayılı Kanun, meseleyi düzeltmek isterken, bizce, yeni sıkıntılar 
doğurmuştur. Bildiğiniz gibi, borçlanabilmek için, Türkiye'ye kesin dönüş mecburiyeti getiril
di. Bu durumda, yurt dışındaki işçilerimiz, işlerini bırakıp bırakmamak konusunda tereddüt 
içinde bulunmaktadırlar. Hele bugün, Türkiye'de, işsizliğin milyonları bulduğu böyle bir de
virde, bu işçilerimiz, daha da tereddüt içine girmişlerdir. Zira, Türkiye'ye döndükleri takdirde, 
ne yapacaklarını, ne edeceklerini, gayet tabiî ki, bilememektedirler, işçilerimiz, Türkiye'de emekli 
olabilmek için kesin dönüş mecburiyetinin kaldırılmasını da istemekte ve artık, bu konuda, 
yerine getirilmeyen vaatler yerine, meselenin mutlaka çözüme bağlanmasını istemektedirler. 
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İşçilerimizi, bilhassa psikolojik bakımdan üzen diğer bir konu da, çalıştıkları ülkelerde 
"yabancı" diye horlanan vatandaşlarımızın, Türkiyemizde de, uydurulan manasız bir tabirle 
"Almancı" diye muamele görmeleridir ki, bu muamele, halk tarafından yapıldığı gibi, resmî 
makamlar tarafından da yapılmaktadır. İşte, bu şekilde bir muamele görmeleri, bu vatandaş
larımızı çok üzmektedir. Bunu sık sık her yerde duyduk ve gördük. Bu konuda, böyle bir duru
mu ortadan kaldırmak için, görev, yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına düşmektedir. 
Başta televizyon olmak üzere, her yayın vasıtasından istifade ederek, aydınlatıcı programlar 
yapılmalıdır. Yine, yurt dışında işçilerimize hizmet veren, samimî ve devlet yanlı derneklere 
ve kurumlara da sahip çıkılmalıdır. 

Doğru Yol Partisi olarak, Doğu Almanya'dan, Batı Almanya'ya göç edenlerin, Almanya'-
daki Türk işçilerinin ve ailelerinin durumlarını menfî olarak etkilemelerinin endişesi içindeyiz. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, bu konudaki gelişmeleri dikkatle takip ederek, yıl
lardır Batı Almanya'da çalışan işçilerimizin, çalışma hayatından doğan hak ve menfaatlerinin 
korunup, geleceklerinin teminat altına alınması yolunda gerekli girişimleri bugünden yapma
sını bilhassa bekliyoruz. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; son olarak, çileli insanlarımızın en çilelisi olan 
Bağ-Kur'a tabi vatandaşlarımızın durumundan bahsetmek istiyorum. Hizmet götürdüğü, da
ha doğrusu götürmesi gereken kesim açısından, memleketimizin en büyük sosyal güvenlik ku
ruluşu olan bu Kurum, maalesef, bugünkü haliyle âdeta sapır sapır dökülmekte, neresinden 
alsanız, tutsanız elinizde kalmaktadır. Bu haliyle, âdeta bir sosyal güvenlik kuruluşu değil, gü
vensizlik kuruluşu kurumu haline gelmiştir, bu manzarayı arz etmektedir. 

Bağ-Kur emeklisine ödenen emekli aylıkları adeta bir sefaletin göstergesidir. Fakirlik sını
rının 372 bin lira, dört kişilik bir ailenin mutfak masrafının 350 bin lira olduğu bir dönemde, 
Bağ-Kurlulara ödenen emekli aylıkları çok gülünçtür. Basamak sayısı 24'e çıkarılmıştır; ama, 
12 nci basamağın üzerinde aylık alanlar yok denecek kadar azdır. 

Bağ-Kurluya ödenen sosyal yardım zammının ise 10 675 lira olması karşısında, artık, söy
lenecek hiçbir söz yoktur. "Sosyal yardım zammı" diye, böyle bir miktarın Bağ-Kur emeklile
rine reva görülmesi, verilmesi gülünçtür. Sosyal yardım zammının 10 bin lirada kalması, Ana
yasaya aykırı olduğu gibi, Bağ-Kur Yasasına da aykırıdır. Bağ-Kur Yasasının ek 7 nci maddesi, 
sosyal yardım zammının, geçim endekslerine, asgarî ücrete ve kurumun malî durumuna göre 
yeniden belirleneceğini ifade ediyor. Her ne kadar, "Kurumun malî durumu" denmişse de, bu, 
sosyal yardım zammı için tek ölçü değildir ve bu ifade, Anayasaya aykırıdır. Bilhassa, sosyal 
yardım zammının belirlenmesinde göz önüne alınacak hususlar, geçim endeksleri İle asgarî üc
ret olması gerekir. 1 Temmuz 1987 tarihinden beri asgarî ücret üç defa arttığı halde, sosyal yar
dım zammı hiç artırılmamış, bir kuruş dahi zam görmemiştir. 

Bağ-Kurluların bu acıklı halinin yanında bir de sağlık meselesi vardır. Bir kere, Bağ-Kurlulara 
bakan üniversite hastaneleri çok azdır. Benim bildiğim kadarıyla, Ankara'da sadece Gazi Üni
versitesi Tıp Fakültesi bu işi üzerine almıştır ki, bunun, Bağ-Kurluların hizmetlerine yetişmesi 
mümkün değildir. 

Kurum parasını ödeyemediği için, Bağ-Kur sigortalısını kabul etmeyen hastanelerin, reçe
tesini kabul etmeyen eczanelerin sayısı her geçen gün artmaktadır. 
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Diğer taraftan, hastanede tedavi görmesine ve ameliyat olmasına rağmen, hastanenin ame
liyat ve tedavi için kullanacağı malzemenin ve ilacın hastanede olmaması halinde, Bağ-Kur si
gortalısı veya hak sahibi, bunu kendi parasıyla dışardan almak mecburiyetinde kalmaktadır. 
Hastane dışından kendi parasıyla aldığı bu malzeme ve ilacın parası maalesef Bağ-Kurca öden
memektedir. 

Devlet olarak, hastanede gerekli malzemeyi ve ilacı bulundurmuyorsun, hastayı, bunu dı
şarıdan kendi parasıyla alma mecburiyetinde bırakıyorsun ve sonunda da, binbir dereden su 
getirerek, parayı ödemiyorsun! Bu, olacak iş değildir... 

Bugün, Bağ-Kur'da sağlık hizmeti, sağlık sigortası, ismen var olmakla beraber, fiilen yoktur. 
Diğer taraftan, tarımda çalışan Bağ-Kur sigortalısı için sağlık hizmeti hiç bulunmamaktadır. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sözlerime burada son verirken, Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı bütçesinin ülkemize ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının tüm men
suplarına ve istifade edenlerine hayırlı olmasını diler, saygılarımı sunarım. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Erdemin 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Etem Cankurtaran, buyurun efendim. 
Sayın Cankurtaran, süreyi üç arkadaş eşit şekilde mi kullanacaklar; yoksa, bizim ikazımı

za ihtiyacınız yok mu? 
ETEM CANKURTARAN (tçel) — Ben gereğini yaparım. 
HASAN FEHMÎ GÜNEŞ (İstanbul) — Eşit kullanacaklar efendim. 
BAŞKAN — Hayır, zatı âlinize onu demek istemedim efendim; hatırlatmak bakımından 

sordum. 
SHP GRUBU ADINA ETEM CANKURTARAN (tçel) — Sayın Başkan, sayın milletve

killeri... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Olmayan milletvekilleri... 
ETEM CANKURTARAN (Devamla) — Olmayan milletvekilleri, tabiî... 
... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın değerli yöneticileri, ilgili birimlerin değerli 

temsilcileri; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı
ğıyla ilgili bütçenin görüşülmesi münasebetiyle söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle sizleri say
gıyla selamlıyorum. 

Çalışma Bakanlığımızın konusu insan, insan emeği, insan sağlığı; sonuçta, insan yaşlılığı. 
Son derece önemli bir bakanlık... Ancak, bu Bakanlığın çalışmalarıyla ilgili olarak, gerek 1988 
yılı bütçesinde, gerek 1989 yılı bütçesinde, gerekse arada, görüşme olanağı bulduğumuz diğer 
yerlerde, görüşlerimizi hep dile getirdik; ancak, yalnızca söylemekle yetindik; maalesef, söyle
diklerimizden yana bir değişiklik söz konusu olmadı. 

Dünyada, bölüşüm ilişkisinin son derece sıkı takip edildiği bir dönemde, bu Bakanlığın, 
ilişkileri düzenlerken nelere dikkat etmesi gerektiği ortada. Ancak, Türkiye, 12 Eylül 1980'den 
itibaren bir olağanüstü dönem yaşadı. Bu olağanüstü dönemin yaptığı yüzlerce haksızlık ara
sında en önemlilerinden birisi, çalışanlara karşı son derece hasmane bir tutum içerisinde olma
sıydı. Siyasî partiler kapatıldı, mallarına el konuldu, Meclis feshedildi, sendikaların faaliyetle
ri durduruldu, yöneticileri yıllarca cezaevlerinde tutuldu, onların mallarına elkonuldu; bugün 
başkaları tarafından kullanılıyor. Gençler, aydınlar, yazarlar, çizerlerin ne kadar düşünen 
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insan varsa büyük bir bölümü cezaevlerine konuldu, yurt dışına sürüldü; 18 yaşını aşmış genç
ler idam sehpasına götürüldü. Böyle bir dönemi geride bırakmanın sancılarını yaşarken, dün
yada önemli gelişmeler oluyor, duvarlar yıkılıyor, Batı'dan, Doğu'dan, yüzlerce, binlerce in
san, ellerinde pankartlarla ortaya çıkıyor, birbirleriyle sarmaş dolaş oluyorlar. Doğu'dan Ba-
ü'ya doğru bu gelişimin temd nedeni, sosyaldemokrat anlayışın, dünyada, artık, herkesin üze
rinde birleşmiş olduğu bir anlayış olduğunun kanıtı olarak önümüze çıkıyor; ama, ne yazık 
ki, Türkiye, 1980-12 EylüTünden bu yana, arkasına saklandığı duvarı bir türlü aşmak istemi
yor. Siyasal iktidarımızın temsilcileri, çeşitli platformlarda, Avrupa'daki bu gelişmderden si
tayişle bahsediyorlar; ama, bir olağanüstü dönemin, bir askerî diktatörlük döneminin koşulla
rım değiştirmek için, kıllarım bile kıpırdatmıyorlar; Batı'ya doğru, örtülü topluma doğru yö
nelmeyi bir türlü düşünmüyorlar. Yalnızca, sözde düşünüyorlar... Eğer, esasta, düşünebilmiş 
olsalardı, bugün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bütçesi üzerinde konuşurken, çok 
daha farklı konulan gündeme getirmek mümkün olurdu. Sadık bir biçimde, bugünlerde, dö
nemi ile ilgili hatıralarını yazmak üzere köşesine çekilmiş zatı muhteremin hatıraları arasına, 
"Anavatan Partisi, bizim koyduğumuz Ukderi, olduğu gibi, sonuna kadar sürdürdü" sözünü 
yazdırmanın çabası ve mücaddesi içindder. (ANAP sıralarından gürültüler) 

KEREM GÜNEŞ (kars) — Yok canım! O hayal! Nereden çıkardın bunu Etem Bey? 
ETEM CANKURTARAN (Devamla) — Ben söylüyorum, siz inşallah uymazsınız, değişi

ğini yaparsınız. 

Değerli arkadaşlarım, içinde bulunduğumuz bu koşullarda, gelir dağılımı adil midir? As
garî ücret yeterli midir? İşsizlik azalmış mıdır? İşsizlik azalmışsa, işsizlik sigortası var mıdır? 
İnsanların sağlığı ile ilgili hekim ve tesis sorunu var mıdır, yok mudur? Enflasyon sorunumu
zu çözdük mü? Sendikal hak ve özgürlükler istenildiği gibi kullanılabiliyor mu? lopta sözleş-
mdere müdahale var mıdır? Grev serbest midir, engelleniyor mu, yoksa kullanılabiliyor mu? 
Bütün bu soruların bir tek cevabı vardır : Hiçbirisi, istenildiği ölçüde değildir; hatta Türkiye 
gerçeklerini en öne çıkararak, sıkıntılı bir biçimde benimsemiş olsak bile, en geri düzeydedir, 
yerinde değildir. 

Demek ki, bu Bakanlık, görevlerini yerine getiremiyor. Bu Bakanlığın görevi, çalışan in
sanların örgütlenebilmderine öncülük etmek; bu, Bakanlığın görevi, örgütlenebilmiş olan bu 
insanların, insanca yaşayabilecekleri bir ücret düzeyini dde edebilecekleri yasal koşullan ha
zırlamak; bu Bakanlığın görevi, sosyal güvenlik şemsiyesini genişletip, ülkemizde yaşayan her
kesin, yaşlılık dönemini insanca geçirebileceği bir süreci yaşamalarına katkıda bulunmaktır. 
Bütün bunlar yerine gelmiyorsa, bu Bakanlık görevini yerine getiremiyor demektir; getireme
yişinin gerekçesi, demin söylediğim noktada yatıyor. Elbette getiremez; çünkü, 1982 yılında 
kabul edilmiş olan Anayasa ve ona uygun olarak çıkarılmış olan tüm yasalar, Türkiye'de in
sanlarımızın örgütlenmesini ve haklannı talep etmesini ortadan kaldırmıştır, yok etmiştir. \bk 
olan bir şeyin, var edilebilmesinin koşulu, iyi niyet değildir, iyi söylev de değildir; onun gerek
lerini yerine getirmektir. 

İşte, yıllardır bu gerekleri yerine getirebilmek için, bu kürsülerde, değişik platformlarda 
söylediklerimizin hiçbirisi yansımasını bulmadığı için, inanınız, bu konularla ilgili olarak, ar
tık size bir şey söylemeyi de çok gerekli hissetmiyoruz; ama, size bir önerim var, bütün ANAP'lı 
milletvekili arkadaşlarıma bir önerim var: -Bu Bakanlığın bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonun
da görüşülürken de takip etmeye çalıştım- ANAP'lı bir değerli milletvekilimizin, geçmiş iki 
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yıldan sanıyorum kendisine epeyce ders çıkarmış bir milletvekilimizin konuşmasını alıp oku
malarını tavsiye ediyorum. Sayın Zeytinoğlu'nun, kapitalist sistem içerisinde işçi-işveren ilişki
si konusunu, kendi anlayışınıza uygun olarak anlatmış olduğu konuşma metnini alıp okuma
nız gerekir diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu kurallara dönük birtakım değişiklik çabaları ve çalışmaları ol
du. Bu çabaların içerisinde, 2821 ve 2822 sayılı Yasalarda değişiklikler yapıldı. ILO toplantıla
rından önceye yetişmesi için çok hızlı bir yasalaşma süreci yaşadık burada. Daha sonra, Geçici 
4 üncü maddenin değişikliği ile ilgili konu gündeme geldi, onu görüştük. Daha sonra, yine 
çalışma yaşamımızı ilgilendiren bir tüzük çıkarıldı; grevde uygulanacak tüzük. 

Bunların her birisi 12 Eylül'ün mantığını biraz daha sıkışık, biraz daha kapalı, biraz daha 
dar bir biçimde gündeme getirmeye dönüktü. Bunlarla birşeyin çözülmeyeceğini, ben inanıyo
rum ki, Sayın Çalışma Bakanı da biliyor; özellikle Çalışma Bakanlığında ömür tüketmiş olan, 
Çalışma Bakanlığımızın sayın bürokratları daha iyi biliyorlar, ama bir türlü işin özüne yönelik 
çaba içerisine girilemedi. 

Hâlâ, bir geçici dönemin, geçici koşulları içerisinde çıkarılmış bir yasaya konulmuş geçici 
maddeyi, geçici olarak değiştirmekle meşguldür bu iktidar. Çünkü bu iktidar, bu işle meşgul 
değildir. Peşinden, 1 Mayıs'ta Türkiye'de, çalışan insanlar, 1 Mayıs'ı kutlamak istediklerini söy
lediler, sendikaları aracılığıyla. Ben de İstanbul'da bulundum... İşçilerle polisleri karşı karşıya 
getirme sevdasına düştü iktidar... Daha sonra, SEKA grevini yaşadık, demirçelik grevini yaşa
dık... Daha önemlisi... 

ALİ ER (İçel) — Onu siz organize ettiniz. 
ETEM CANKURTARAN (Devamla) — Takdirinize bırakıyorum. Ben her zaman söylü

yorum, 1 Mayıs, işçilerin, birlik, dayanışma ve mücadele günüdür. (SHP sıralarından alkışlar) 
Bütün o, gıpta ederek, "Bakın duvarlar yıkılıyor, herkes Batıya geliyor" diyerek anlattığınız 
o Batı ülkelerinin hepsinde, devletle birlikte kutluyorlar. İşçiler bunu. Türkiye'de de, 1960 yı
lında rahmetli Adnan Menderes radyodan kutlamıştı. 1 Mayıs Bahar Bayramı, İşçi Bayramı" 
diye, işçilerin bayramını. 

ALİ ER (İçel) — Güzel de, o zaman bayram yaptılar, kavga yapmadılar. Bayram yapmak 
lazım, kavga değil. 

ETEM CANKURTARAN (Devamla) — Müsaade eder misiniz? 
Daha sonra Türkiye çok ciddî bir süreç yaşadı. İşçiler bunca yasal sıkıntıya rağmen, bun

ca yasal engele rağmen, hatta sendikalarının ciddî öncülük yapmamalarına rağmen, düşürül
dükleri ekonomik çıkmazdan kurtulmak için, bahar ayında sokağa çıktılar. Sakal bıraktılar, 
yalınayak yürüdüler, sessiz yürüdüler, alkış çaldılar, "açız" diye göğüslerine yazdılar. Bütün 
bu eylemler bizi işçilerin sendika kongrelerine taşıdı. Şube kongreleri yapıldı, sendikaların kong
releri yapıldı; sendika kongrelerinde siyasî partilerin temsilcileri bulundular, liderleri bulundu
lar, hükümet temsilcileri bulundular. Çok yerde Hükümet adına konuşma yapılamadı; hele en 
son Türk-tş Genel Kurulunda -dikkatinizi çekmek istiyorum- Hükümet adına konuşmak iste
yen bir Sayın Bakan konuşturulmadı. 

Benim bu söylediklerimi, deminki eleştirilerimi bir siyasal farklılıktan dolayı kabul edebi
lirsiniz; sizi eleştirmek için söylediğim konular olarak da kabul edebilirsiniz. Peki, işçilerin bu 
yaklaşımlarına ne diyorsunuz? Orada işçilere söylenen şu idi : Duvarlar yıkılıyor, insanlar 
örgütlü topluma doğru koşuyorlar, adalet ve eşitlik istiyorlar. Bu koşuya katkıda bu-
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lunmalıyız, yardımcı olmalıyız. "Biz de bundan yanayız" diyen iktidardan, işçiler, "Siz de ne 
olur o özgürlükçü ve örgütlü topluma koşanlar kadar değilse bile, onların onda biri kadar böy
le davranın" diye tepki gösterdiler. Dileğim, iktidarın bu uyarılara, bu tepkilere duyarsız kal
mamasıdır. Duyarsız kalırsa ve duyarsız kalmaya devam ederse, ne olur? tşte 1990 baharı geli
yor; yine, Türkiye'de, önemli ölçüde işçinin toplu sözleşme görüşmeleri var. Bu 1990'daki ba
har, 1989 baharı gibi de olmaz. Bu bahar, eğer siz bu anlayışı sürdürürseniz, bir genel grevin 
habercisidir, bilesiniz bunu. O genel grevden de iktidarın ne kazanacağı, ne kaybedeceği orta
dadır. O nedenle, sizleri bir kez daha sağduyuyla düşünmeye davet ediyorum. 

* 
îçinde bulunduğumuz şartlarda, yapay çözümler arayarak sorun çözmenin mümkün ol

madığı ortada. Çalışma yaşamının normlarını en iyi bilen kadrolar var burada; en iyisini ha
zırlayabilirler, yeter ki, Anavatan Partisi, yavaş yavaş, hiç olmazsa, Türkiye'nin, 12 Eylülden 
çıkmak için haklı bir durumda olduğunu kabul etsin ve benimsesin. Bu değişiklikler, Anayasa
dan itibaren başlayarak, çalışma yaşamını ilgilendiren diğer yasalarda kendisini hissettirecek
tir; bu değişiklikler de yapılacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, yapmış olduğumuz yasal düzenlemelerin hepsinde çeşitli sıkıntılar 
yaşadık. Çalışma Bakanlığımız, yalnızca çalışma ilişkilerini düzenlemiyor; düzenlediği bu iliş
ki içerisinde, önemli bir yer tutan sosyal güvenlik alanı var. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-
Kur ve tş ve tşçi Bulma Kurumu, Bakanlığımıza bağlı. Sosyal Sigortalar Kurumunun içine dü
şürüldüğü bunalımı, her gün, her yerde dile getiriyoruz, biliyoruz, yazıp çiziyoruz. Sosyal Si
gortalar Kurumunun, işverenlerden, bugün 1,5 trilyon lira alacağı var. Yalnızca prim alacağı, 
sanıyorum net 1 trilyon 650 milyar civarında. Böyle bir para tahsil edilemiyor; ama diğer ta
raftan bakıyorsunuz, Sosyal Sigortalar Kurumuna prim ödeyen insanlar, sağlık tesisi olmadığı 
için tedavi imkânı bulamıyorlar; tesis buldukları yerde doktor bulamadıkları için muayene ola
mıyorlar; personel yok, araç yok, gereç yok... Sosyal Sigortalar Kurumu böyle bir durumla 
karşı karşıya. 

Geçmiş dönemde bir yasa çıkarılarak, 1,5 milyon emeklisi olan Sosyal Sigortalar Kuru
munda, 60 bin civarında insanı ayrıcalıklı olarak emekli ettiler. Bu emeklilikte ilgili gelişmeler, 
her birinizin gözleri önünde cereyan ediyor, süper emeklilik dediğimiz olay. En son, Anayasa 
Mahkemesine yaptığımız itiraz reddedildi; bu redde göre, bu arkadaşlarımız önemli bir sıkıntı 
içerisindeler. 

Biraz hatırlayın, bu kanun çıkarılırken, parti olarak, "Yanlış yapıyorsunuz, bu yaptığınız 
adaletsizliktir. Sigortadan emekli olmuş insanlar arasında böyle bir farklılık yaratamazsınız. 
Emekliliği parayla satamazsınız" dedik; bir haksızlık yapıp, sattınız; adaletsizlik yaptınız; ama, 
bugün bu dondurma karşısında, bir banker edasıyla onlardan aldığınız paraları, gasp etmiş 
durumdasınız. Bu işin altından nasıl çıkacaksınız? 

Süper emekliye gidiyorsunuz, o size "haksızsınız" diyor; normal emekliye gidiyorsunuz, 
o da, "siz haksızsınız" diyor. Çünkü, ikisi arasında haksızlığı yaratan sizsiniz. Sonra dönüp, 
haksızlık yaratarak, para alıp, sosyal güvenlik sattığınız insanın hakkına el koyan yine sizsiniz. 
Bu haksızlıkların düzelmesi lazım. 

Eski Bakan Sayın Taşçıoğlu -bugünkü basında beyanı var, aslında okuyunca üzüldüm-
bu kanunu hazırlarken kendileri Sayın Bakandı; Sosyal Sigortalar Kurumunun burada yetkili
leri var, bu kanun tasarısı hazırlanırken ben inanıyorum ki -kendilerine danışılmadı; nerede 
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hazırladıklarım da bilmiyorum- bugünkü haksızlık karşısında feveran ediyor. Bugünkü davra
nışı da haklı; ama o gün haksızdı. Bugünkü davranışı ile çok farklı bir konuma düşmüş. "Dev
letiz, söz verdik, biz bunlan emekli ettik, haklarını vermek zorundayız" diyor; bu kürsüden 
söylenemeyecek kadar da ağır sözler sarf ediyor. 

Gerçekten, bir siyasal iktidarın, ayrı ayrı dönemlerde de olsa, aynı bakanlıkta görev almış 
olan insanlarının, bu türlü davranışları, Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerine, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeliğine yakışan davranışlar değildir. Bunlardan uzak durmak gerekir. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun bu kaostan kurtarılması gerekiyor. Kurtarılması gerekiyor 
ama, bu kurtuluşun çaresini arayan yok, bulmak isteyen de yok. Emekliler perişan ve sıkıntı 
içerisindeler. Emeklileri bu sıkıntı içerisinden nasıl bir yolla kurtaracaklar? Doğrusunu ister
seniz bu kadronun, bu İktidarın, bunun çözümünü bulacağına inanmıyorum. 

\alnız orası mı? Diğer tarafta da Bağ-Kur var. Bağ-Kur'da primleri toplamak bir dert, 
primleri toplayamıyorsunuz, artı, Bağ-Kur'dan emekli ettiğiniz insanlara ayda 80 bin lira ma
aş, hâlâ ayda 10 bin lira yakacak yardımı veriyorsunuz. Bu insanlar geçinemiyorlar. Buradan 
emekli olup, elde edebilecekleri maaşın kendilerini geçindiremeyeceğini bildikleri için de, prim 
ödemek zorunda olanlar, prim vermek istemiyorlar. 

Buradan Hükümeti uyarıyorum: Bağ-Kur, kısa süre sonra Türkiye'de sosyal güvenlik sis
teminin başına çok büyük bela olacaktır. Tez elden, vakit geçirmeden, Bakanlığınız yetkilileri
nin bu konu ile ilgili ciddî değerlendirmeler yapması, bunun çözümüne dönük çalışmaları bu
raya getirmeleri gerekmektedir. 

Tarımda çalışanların da süresi dolup, bunlara eklendiğinde bu kaosun altından çıkabile
cek durumu ldm yaratacak, kim yakalayacak, bilmek mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, bir ülkede sosyal güvenlik sistemi çökmüşse, toplum çökmüş de
mektir. Bu çöküşü hazırlamaya, hızlandırmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. ANAP İktidarı, 
şu anda bu çöküşün hazırlığı ve hızlandırdışı içerisindedir ve buna tez elden çare bulmalıdır. 

Evet, diğer arkadaşlarım da konuşacaklar. Aslında, bu konu uzun bir konu. O değerlen
dirme içerisinde, arkadaşlarımız daha farklı konuları dile getireceklerdir. Bir konuda daha dü
şüncelerimi dile getirmek istiyorum. 

Ayrıca bu Bakanlığın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı esprisine uygun bir biçimde, 
issizlikle ilgili ciddî çözümler, ciddî projeler üretmesi gerekiyor. Nasıl yapacaktır bunu? Bunu 
yapabilmenin koşullarını nasıl hazırlayacaktır? Herkes Batı'ya akın edip, örgütlü toplum arar
ken, örgütlenmenin önünü açmak gerekiyor. Ben, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın 
bünyesinde, yalnızca işçilerin değil, memurların, sözleşmeli personelin, kendi nam ve hesabına 
çalışan avukatların, doktorların, mühendislerin, serbest çalışan insanlarımızın örgütlenerek, 
Türkiye'nin geleceğine nasıl katkı yapabileceklerine ilişkin projelerinin üretilmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Yfeni proje üretmek, toplumu örgütlü bir toplum haline dönüştürmek, Türki
ye'nin birinci sorunudur, örgütlü toplum haline dönüştürdüğümüz zaman, rejim hem ayakta 
durur, hem dengelerini kendisi korur ve kollar; ama, bunu yapmakta sıkıntı içerisindeyiz. 

Hepiniz biliyorsunuz, asgarî ücreti tespit etme yetkisi, bir komisyon toplayarak, ağırlıklı 
bir biçimde siyasal iktidarlara aittir. Türkiye'de şimdiki asgarî ücretin miktarı 225 000 lira. Es
kiden "tarım ve sanayi" diye ikiye ayrılıyordu. Bir adım atılarak, bu aynm geride bırakıldı. 
Bu olumlu bir gelişmedir; ama, brüt 225 000 liralık ücretten de geçen para net 141 000 lira. 
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Geçmişle bugünü mukayese etmek istemiyorum; ama, bir tek örnek vermek istiyorum; 
doğru değil bunlar : 12 Eylül öncesinde, hangi tarihi alırsanız alın, asgarî ücretli bir işçi 17-18 
gram altın alabiliyordu. Bugün 17 gram altın alabilmek için 500 bin liraya ihtiyaç var beyler. 
"Yüzde şu kadar zam yaptık, bu kadar zam yaptık..." Bunları konuşuruz; ama, önemli olan 
yüzde şu kadar zam yapmak değil, verdiğimiz paranın insanlar için ne satın alabildiğini bil
mek ve anlamaktır. İşte bu konularda, Bakanlığımızın, üzerine düşen görevleri yapması gerek
tiği kanısındayım. Üzerine düşen görevleri yapamazsa, Türkiye'de dengeleri kurmak mümkün 
olmaz. 

Türkiye'de de, dünyanın her yerinde de kavga, paylaşım kavgasıdır. Herkes, ulusal gelir
den, insanca, hakça yaşayacağı kadar bir pay almak istiyor, tşsiz insan çalışan insan nasıl pay 
alacak; örgütlenerek pay alacaktır. 

Siz ister yapın, ister yapmayın; bizden uyarmak ve söylemek. Biz Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti olarak, iktidarımızın ilk döneminde Türkiye'de grev ve toplusözleşme hakkından yarar
lanan S milyon örgütlenmiş insan yaratacağız ve Türkiye'nin dengeleri, onun üstüne kurula
cak; özgürlükçü çoğulcu ve katılıma demokrasi, onunla birlikte, bu ülkede ilelebet devam ede
cektir. 

Bakanlığımız bütçesinin, önümüzdeki dönemde yapacağı çalışmalarda Bakanlığımıza güç 
katmasını dileyeceğim; ama, bu paranın fizikî olarak da hiç kimseye yetmeyeceğinin bilincin
deyim. Bakanlık yetkililerimizin çalışmalarını gerçekten takdirle karşılıyorum. Bugüne kadar
la yaptıkları hizmetleri en iyi bir biçimde yürütmeye gayret ediyorlar. Dileğim, Bakanlıkta üre
tilen, işçi kesiminin de önerilerini alarak, ürettikleri düşüncelerin, siyasal iktidarın Bakanlar 
Kurulunda ve grubunda da yansımasını bulmasıdır. 

Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın T&şar Yılmaz. 
SHP GRUBU ADINA YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletve

kili arkadaşlarım; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1990 yılı bütçesi üzerinde Sosyalde
mokrat Halkçı Parti Grubu adına söz aldım; Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. 

Şu anda bütçesini görüştüğümüz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye'nin en 
büyük bakanlıklarından biridir. Her ne kadar en büyük bakanlık olarak Millî Savunma Ba
kanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı görülüyorsa da, esas millî bakanlık Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığıdır. Bu Bakanlığın konusu insandır. İnsanların insan gibi yaşaması, insan gibi 
çalışması ve insanların hayatî önemi haiz ihtiyaçlarını karşılamayı üstlenmiş olan kutsal bir 
görevi ve yapması gereken vazifeleri vardır. 

Bu Bakanlık, görevini gerçekten yerine getirebilirse, yurdumuzda işsiz ve aç insan kalma
yacaktır. Çalışanlar, insanca yaşama koşullarına sahip olacaklardır ve ülke insanımız, sosyal 
güvenceye sahip olacaktır. 

Saygıdeğer milletvekilleri, çalışanlar, çalışmayanlar, dullar, yetimler, emekliler insanca ya
şama koşullarına sahip olarak, hayatlarım idame ettirme olanaklanna sahip olacaklardır, tşte 
bu Bakanlığın büyüklüğü, önemi buradan kaynaklanmaktadır. Oysa, ahi yıllık ANAP İktida
rı dönemlerinde, bu sabit ve dar gelirli kesimlerin, hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında, 
toplumun en yoksul kesimi haline geldiklerini görüyoruz. 
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Toplumumuzda insanlar, çalışmak mecburiyetindedirler. Yaşayabilmeleri, hayatlarını ida
me ettirebilmeleri, hayatî önemi haiz ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri, her şeyden önce, bir gelir 
elde etmekle; bunu yaparken de, emeği üretime, sokarak hem millî gelirden pay almak, hem 
de emeğin karşılığında ücret almakla mümkündür. Eğer insanlar üretime katılamıyor, bir gelir 
elde edemiyorlarsa; ihtiyaçlarını gidermeleri mümkün değildir, İnsan, emeğini üretime soka
mıyor, karşılığında hayatını idame ettirecek ücreti alamıyorsa; ihtiyaçlarını giderebilmek için 
gayri kanunî yollara başvurarak, hırsızlık, namussuzluk, iffetsizlik yaparak yaşamak mecburi
yetinde kalacaktır. Bu yol, takdir edersiniz ki, onurlu, şerefli bir yaşam tarzı değildir. 

tşte, toplumdaki insanlarımızı bu yola itmemek için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığı, üzerine düşen işlevi yerine getirmelidir. Onun için, sözlerimin başında, bu Bakanlığın mil
lî ve kutsal bir bakanlık olduğunu söyledim. 

Maalesef, Anavatan iktidarlarının ekonomik uygulamaları, yoksulu daha yoksul, zengini 
daha zengin yaparak, orta sınıfı ortadan kaldırmış; toplumda, yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet, soygun, 
vergi kaçakçılığı, iffetsizlik, umutsuzluk ve çaresizlik hâkim olmuştur. 

İstihdam sorunu, -ANAP İktidarları çok iddia etmelerine rağmen- altı yıllık döneminde 
çözülmediği gibi, Cumhuriyet tarihinde işsizlik ilk defa yüzde 24'lere çıkmıştır. Büyüme hızı
nın sıfırlarda seyrettiği 1990 yılında da işsizliğin önlenmesi mümkün görülmemektedir. İkti
dar, işsizliği önleyebilmek için, yatırım projelerini gerçekleştirerek, sokakta gezen, kahvehane
leri dolduran gençlerimize iş imkânı yaratmalı ve kısa sürede işsizlik sigortasını hayata geçir
melidir. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Bakanlığın ikinci ve en önemli görevi, çalışma 
yaşamıyla ilgili olarak yaptıkları ve yapması gereken faaliyetlerdir. Çalışan, bir insandır; ister 
fikrî emek olsun, ister bedenî gücü emek olsun, üretime her iki özelliğiyle de katılan insanın 
önünde saygıyla eğilmek gerekir. Çünkü, emek yücedir, çünkü emek yaratıcıdır, çünkü emek 
üretimin, kalkınmanın, millî hâsılanın asıl ve vazgeçilmez faktörüdür, özellikle, emeğinden başka 
bir faktöre sahip olmayan insanın, emeğinin mutlaka himaye altına alınarak, onu, sermayenin 
ve sermaye sahibinin karşısında ezdirmemek, devletin, dolayısıyla devlet temsilcisi Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığının aslî görevleri arasındadır. 

İşte, gerek dünyada, gerekse ülkemizde çeşitli sistemlerin doğuş sebeplerinin ana teması 
buradan kaynaklanmaktadır. Türkiye'deki darbelerin, Türkiye'deki her on yılda tekrarlanan 
baskı ve anayasa değişikliklerinin ana temel noktası, emek ve sermayenin millî gelirdeki dağı
lımda dengeli paylaşımının olmayışından kaynaklanmaktadır. İşte burada, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığının iki görevi vardır; birincisi, emeği korumak, emeği himaye etmek, eme
ğin ezilmesini önlemek için Bakanlık olarak direkt müdahale yetkileri vardır, denetimleri var
dır; emeğin, kendi kanun ve yasaklarıyla, tüzükleriyle, teftişleriyle, işyerinde, işveren karşısın
da sömürülmesini, istismar edilmesini önleyen güçler vardır. Ancak, Bakanlık, bu denetim bu 
tahkik imkânlarını bulabiliyor mu? Buna, "Evet" demek mümkün değildir. Zira, Bakanlığa 
ayrılan bu bütçe ile, Bakanlığın elindeki bu kısıtlı elemanlarla, işyerlerini denetlemeleri, orada 
çalışan emekçilerin hak ve hukuklarını korumaları mümkün değildir. Bakanlığa ayrılan öde
nek, ihtiyaçları karşılamaktan uzaktır. Onun için, Bakanlık, elindeki maddî imkânları ve mal
varlığını en iyi şekilde kullanarak, bu emekçi kesimin korunması için seferber etmelidir. Ba
kanlığın tahsil edilemeyen prim borçlarının, Maliye Bakanlığına tahsil için devri fevkalade yan
lıştır. Prim borçlarının tahsili için, yeni kadrolar ve kanunî önlemler alınmalıdır. 
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Saygıdeğer milletvekilleri, ikincisi, Sayın Bakanlığın, dolayısıyla Hükümet çalışanlarının, 
bizzat kendi haklarını koruyacağı, savunacağı yasal önlemleri alacak zemini hazırlamaktadır. 
Bu da, çalışma hayatında sendikalaşma demektir. 

Bu konuda biraz geriye giderek hafızaları yenilemek istiyorum : 1960'lı yıllarda, Türkiye'
de "Ricacı sendikacılık" vardı; kanunî hiçbir işlevi olmayan, yasalardan güç almayan bir sen
dikacılık... Toplu sözleşme yok, grev hakkı yok; sendikacılar, hükümetin bakanlarının, genel 
müdürlerinin, daire müdürlerinin kapısını aşındırır, temsil ettikleri işçilerin haklarını rica yo
luyla almaya çalışırlardı. 1961 Anayasasıyla, işçilere, çalışma yaşamıyla ilgili ciddî haklar geti
rilmiş, ciddî sendikalar çalışmaya başlamış, işçiler toplu sözleşme yapmasını öğrenmiş, hakla
rını korumak için grevler yapmaya başlamışlardır, tşte o zaman, işçiye karşı yeni önlemler alın
maya başlandı. 12 Mart döneminin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç, "Top
lumsal olaylar, gelişmeler, ekonomik gelişmelerin önüne geçiyor mantığıyla", Anayasada yapı
lan bir değişiklikle "Çalışanlar sendika kurabilir" yerine, "işçiler sendika kurabilir" savını 
getirdiler. Böylelikle, öğretmenlerin ve memurların sendikalaşma ve örgütlenme hakları orta
dan kaldırılıyor. Bu kesim, ondan sonraki dönemlerde, "Bordro mahkûmları" olarak anıla
caklardır. 

Burada iki fikir vardı; birincisi: işçilerin toplu sözleşme haklarının verilmesi, genel siya
sal olaylara karışmaması, ikincisi: Sendikalar, demokraside baskı unsurudur, sorunlardan ay
rı tutulamaz. Demokrasilerde, işçilerin ve sendikaların, yeri olmalı, siyasette ağırlıklarını his
settirmeliydi. Zira, Avrupa ülkelerinde en büyük güç, sivil toplum örgütleriydi. Bu örgütlerin 
Türkiye'de uluslararası normlara göre işler yapması, siyasete ağırlıklarını koyması, çıkar çevre
leri tarafından kabul edilmez bir gerçekti. 

Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu ortam kendiliğinden gelişmemiştir. Sendikal hak ve 
özgürlükler kendiliğinden askıya alınmış, budanmış ve sınırlandırılmamıştır; bu, dünyada alı
nan kararlarla yakından ilgilidir. Yedi Büyükler diye adlandırılan ileri kapitalist ülkelerin baş
kanları, başbakanları zaman zaman bir araya gelerek, dünyayı nasıl yöneteceklerini kararlaştı
rırlar. Amerika, Japonya ve Avrupa ülkeleri 1975 yılında bir araya gelerek, kavgayı bırakıp, 
ekonomik ve pazar yönünden nasıl bir yöntem izleyeceklerini gösteren "Demokraside Son 
Durum'' adlı bir rapor hazırlamışlardır. Bu rapora göre, demokratik hak ve özgürlükler kısıt-
lanmalı, işçiler ve emekçiler biraz kemer sıkmalıydı. Bu kararın uygulanması, IMF ve Dünya 
Bankası aracılığıyla yapılmalıydı. Bu kararın etkisi Türkiye'de kendini hemen göstermiş ve 24 
Ocak Kararları alınarak hayata geçirilmiştir. Bu karar, ne Demirel'in, ne de özal'ın inisiyati-
findedir; dünya sömürü sisteminin, Türkiye'deki uygulamasının bir neticisidir. 24 Ocak Karar
larının felsefesi, emekten alıp, sermayeye transfer etmektir. Bu kararın temel felsefesi budur. 

İşte bu dönemde, Türkiye'de bir anarşi ve terör yaşanmaktadır; çeşitli nedenlerle yaşan
maktadır; ayrıca yaşatılmaktadır, tırmandırılmaktadır, yaygınlaştırılmaktadır, belli odaklar ta
rafından desteklenmektedir. Gençlerin birbirini boğazlaması, öldürmesi, birbirini yaralaması, 
gençlerin teker teker birbirleriyle düşman olmasından değildir. Bunlara baktığımızda, hepsi 
yoksul, fakir ailelerin çocuklarıdır. Bu gençlerin birbirlerini boğazlaması, âdeta gerçekleştiril
miştir. 

12 Eylül darbesinin yapılması şartları artık hazırdı. Nitekim, 12 Eylül darbesini gerçekleş
tiren yetkili, 12 Eylülden sonra kendisine yöneltilen bir soruya, "Şartların gelişmesini bekledik" 
yanıtını vermiştir. 
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Bu dönemde, Maden-tş, Cam-tş ve lekstil-tş'te büyük grevler vardı. Bu grevlerin temd 
nedeni, işverenler "Sendikaların talebi fazladır. Bizim bunları karşılamaya, gerçekleştirmeye 
gücümüz yoktur." diyorlar ve bir taraftan da çarşaf çarşaf ilanlar vererek bu grevlerin ideolo
jik olduğunu, kamuoyuna yaymaya çalışıyorlardı. 

"özel teşebbüsün yaşayıp gelişmesi için sağlam bir otoriteye ihtiyaç vardır, özel teşebbü
sü engelleyen, gelişmesini önleyen, demokrasinin saçmalıklarından biri olan, sendikalardır. Bir 
fabrikanın doğal lideri, işverendir; yani evin efendisidir. Efendinin işine karışmak, kimsenin 
haddine değildir." Bu sözler, 23 Ocak 1933 tarihinde Hitler tarafından büyük şirketlere veril
miş sözlerdir. 

İşte, 12 Eylül öncesi, sendikacılığa bu gözle bakılıyordu. Nitekim, 12 Eylül darbesiyle, özel 
sektör, demokrasinin saçmalıklarından kurtuldu, sendikaların faaliyetleri durduruldu, grevler 
yasaklandı, demokrasi rafa kaldırıldı, DİSK gibi bir konfederasyon kapatıldı, yöneticileri tu
tuklandı, işkencelere tabi tutuldu. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 12 Eylül 1980'den 22 gün sonra, yani 3 Ekim 
1980'de, büyük bir işadamı tarafından, uzun bir mektup acele kaleme alınarak Sayın Evren'e. 
gönderiliyordu. Şimdi, o uzun mektuptan bir bölümü sizlere okumak istiyorum : "Faşist ordu 
iktidara geldi; kapitalistlerle birleşerek, Türk işçisini istismar ediyor propagandası yapılmak
tadır. Sendikaların, Türk Devletini yıkmak için, bugüne kadar yaptıkları aşın hareketler göz 
önünde bulundurularak, yasalar ona göre yapılmalıydı." 

12 Eylülden önce grevde bulunan tekstil işkolunda, tekstil işverenleri, "İşçilerin istidekle-
rini karşılayacak gücümüz yoktur*' derken, 30 Ocak 1981 tarihinde, ihtilalden 4 ay sonra, ordu 
vakıflarına 100 milyon lira para bağışlıyor ve yasaların lehlerine biçimlenmesini sağlıyorlardı. 
tşte 1982 Anayasası ve sendikalar, grevler, toplusözleşme haklarındaki yasalar, bu çerçevelerde 
bazırlamyordu. Bu yasalar kapsamında, sendikalar, hayır kurumlanna dönüştü. Sendikalar 
işlevlerini yitirdi ve tarih 3 Nisan 1989; mektuptan yazan işadamlannın istemleri yerine gel
mişti. Sabana ve Koç gibi holdinglerin, bir işçinin sırtından bir yılda 20-25 milyon lira para 
kazandıkları açıklanmıştı. 

Evet, holdingler, patronlar hayatlarından memnun; ama işçiler sıkıntı ve sefalet içerisin
deler, tepki içerisindeler. 

Bütün bu yasa düzenlemeleri, sendikal haklann kısıtlanması, ne için yapılmıştı? Ekono
miyi kurtarmak için gerekiyordu. İşçi ücretlerinin kısıtlanması, taban fîyatlarımn aşağıya çe
kilmesi suretiyle enflasyon aşağıya çekilecek, sermaye kesimine kaynak aktanlacak, bu kay
naklar yatınma dönüştürülecek, işsizlik önlenecek, üretim artacak ve ihracat yollan açılacak
tı. Bu düşünce hızla hayata geçirildi ve işçinin millî gelirdeki payı yüzde 26'dan 14'e; çiftçinin 
millî gelirdeki payı ise, yüzde 24'ten 16'lara düşürüldü. Dokuz yıllık bu uygulama sonucunda, 
yüzde 38'lerde olan enflasyon, yüzde 75'lere çıktı. O halde enflasyon ve anarşinin sorumlusu 
işçi ve çiftçi değildi; işçi beraat etmişti. 

NEVZAT AKSU (Çorum) — Sayın Başkan, sadede gelsin. 
YAŞAR YILMAZ (Devamla) — Sadede geleceğimi senden öğrenecek değilim. 
BAŞKAN — Kendisi bilir efendim. 
NEVZAT AKSU (Çorum) — Konu saptırılmıştır; "faşist" ne demek? Faşist doktrin ola

bilir, faşist hükümetler olabilir... 
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YAŞAR YILMAZ (Devamla) — İşte, senin hizmet ettiğin o sermaye söylüyor onu. 
NEVZAT AKSU (Çorum) — Faşist ordu diye bir şey yoktur. 
YASAR YILMAZ (Devamla) — "Faşist ordu*' diye, işte senin hizmet ettiğin o sermaye 

söylüyor onu... (SHP şualarından "Devam et Hasar" sesleri) 
NEVZAT AKSU (Çorum) — Saptırıyorsunuz, bir yerlere gitmek istiyorsunuz. 
BAŞKAN — Evet, devam edin Sayın Yılmaz. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sen ona uyma Kaşar. 
NEVZAT AKSU (Çorum) — Ne söylediğinin farkında değil. 
YAŞAR YILMAZ (Devamla) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; ben, işçinin 

1983'ten bu tarafa mağdur olduğu, çeşitli gıda maddelerini alamadığı, günlük fiyat artışlarını 
ve diğer demokratik ülkelerdeki ücretler konularını geçiyorum. 

Enflasyon ve işçi ücretleri arasındaki dengeye baktığımız zaman, yine iç açıa bir tablo 
görmek mümkün değildir. 

Belçika'da enflasyon yüzde 1,4 ücret artışı yüzde 2,5; İspanya'da enflasyon yüzde 4,7, üc
ret artışı yüzde 7; Türkiye'de ise enflasyon yüzde 75 ücret artışı yüzde 48'dir. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; şu anda Türkiye'de 16-17 milyon çalışan insan 
var. Bu 16 milyon çalışanın, 1 milyon 800 bini sendikaya kayıtlıdır; ancak, bunlardan petro-
kimya, banka, sigorta, sağlık, harp sanayii, belediyeler -çok yerde- kömür ve maden işkolla
rında çalışan işçileremizin grev hakları yoktur. Bunlann sayısı, tahminen 486 bin civanndadır. 
öğretmenlerimize ve memurlarımıza da, kesinlikle, örgütlenme ve sendikal haklar verilmelidir. 

Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği Kanunu, Türk Tabipler Birliği Kanunu, Der
nekler Yasası, Sendikalar Yasası, Partiler Yasası bir ortak hükmü beraber getiriyor : Bu kuru
luşların mensuplanmn sendika kurma haklan olmadığı gibi, bunlann birbirleriyle ilişkileri de 
yasak hale getirilmiştir. 

Bugün, sözleşmeli personelin sendikaya kayıt hakkı yoktur, partiye üye olma hakkı yok
tur, sendikanın, bırakınız bir eylemine katılmasını, bu eylemini övmesi bile yasaktır. Sözleşme
li personel, greve karşı çıkabilir, ama katılamaz. 

Bütün bu yasakların altında yatan gerçek, sivil toplum örgütlerinin kurulmasıyla, çalı
şanların kendi haklarına kendilerinin sahip çıkmasından, milIT gelirdeki paylarım sermaye ile 
dengeli olarak almalanndan, tekelci sermayenin menfaatlanmn zedelenmesinden korkulmak
tadır. Altı yıldır ANAP tktidan sermayenin çıkar ve menfaatlanmn bekçiliğini yapmaktadır. 

Bugün Türkiye'de 163 üncü maddeye rağmen gerici unsurlar, ilticaya yönelik unsurlar, 
Nakşibendiler, Süleymancılar, nurcular, Ayetullahçılar, vakıflar yoluyla, Meclis duvanna biti
şik yurtlarda, Cumhurbaşkanlığı köşkünün bir sokak yanında, Parlamentoyu teşkil eden üç 
büyük partinin giremediği iki haneli köylerde, mezralarda örgütlenip, kendilerine maddî im
kanlar sağlanırken, Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkan, demokrasi ilkelerini savunan si
vil dernek, sendika ve odalann, örgütlenme ve dayanışma yasaklannı sürdürmek, ancak bu 
iktidann 12 Eylül felsefesini sürdürme, gerici unsurlan destekleme, sermayenin çıkarlarım ko
rumasıyla izah edilebilir. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, asgarî ücretin net 140 bin Türk Lirası, 4 kişilik 
bir ailenin mutfak masraflannın 360 bin Türk Lirası olduğu bir ülkede, aile, geçinebilmek için 
harikalar yaratıyor. 
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Sayın Bakan, dünyanın 7 harikasını görmeye gerek yok; çıkın sokaklara, milyonlarca ha
rika göreceksiniz. 

Bağ-Kur emeklisinin aylığı 80 bin Türk Lirasıdır. Bu, insan onuruyla, insan haysiyetiyle 
oynamak, onu hiçe saymak, onunla alay etmektir. 

Kırıkkale Makine ve Kimya Fabrikalarına, gençliğini, varlığını, emeğini veren işçiler, ten
sikat yoluyla işten atılmaya tabi tutuluyor, "30 yıllık işçiler bizdendir" mantığı ile işlerine de
vam ettirilirken, diğer işçiler üzerinde partizanca bir baskı uygulayarak işten uzaklaştırılıyor, 
işçiler arasına düşmanlık ve nifak tohumları atılıyor. 

SEKA grevinden, Demir-Çelik grevinden, işçinin sırtından milyarları vuranları koruya
cak, kol kanat gereceksiniz, millî gelirdeki payın yüzde 70'ini o insanlara aktaracaksınız, on
dan sonra da kalkıp Türk-tş kongresinde, kardeşlikten, barıştan ve işçi ücretlerinin reel artışın
dan bahsedeceksiniz, tşte o zaman "yuh" sesleriyle kürsüden indirilirsiniz. Kürsüye çıkma ce
saretini kendinizde bulamayarak, toplantıyı terk edersiniz. Aslında bu yuhların, bu protestola
rın muhatabı, ne Sayın Çelebi'dir, ne de Sayın Çalışma Bakanıdır. Ülkeyi bu duruma getiren, 
uzaktan kumanda ile Hükümeti yönetmeye kalkan; kurtuluşu, batan gemiyi terk etmekte bu
lan, Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Turgut özal'dır. 

ERCAN VURALHAN (Ankara) — Ağzına alma. 
YAŞAR YILMAZ (Devamla) —r İşinize gelmedi herhalde; tabiî sizi de koruduğu için. 
KEREM GÜNEŞ (Kars) — Ne ilgisi var?.. 
AHMET KARAEVLt (Tekirdağ) — Alakası yok Yaşar. 
YAŞAR YILMAZ (Devamla) — Ülke yönetimi ciddiyet ister; ülkeyi yönetenler demokra

siye, ulusumuza saygılı olmak mecburiyetindedirler. Uzaktan kumandalarla, hele hele televiz
yonu telefon görenlerle, kanalizasyon borusunu su şebekesi görenlerle, Anayasanın dediğini 
değil demediklerini yapacağız diyenlerle bu ülke yönetilemez. Bu, Türk ulusuna hakarettir, de
mokrasiye saygısızlıktır, rejimi hafife almaktır. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, işçi sizi yuhlarken, tepki gösterirken, ne istiyor
du sizden? Yaklaşan yılbaşı gecesinde, hindisiyle, tatlısıyla, çoluk çocuğuyla... 

BAŞKAN — Sayın Yaşar Yılmaz, ben müşkül durumda kalacağım. Partinin iç işlerine ka
rışmam, tamamen takdir sizindir, ben ikaz ettim; Sayın Cankurtaran, "Ben işimi bilirim" de
di, zatı âliniz de "Ben işimi bilirim" dediniz, ben fazla mUdale edemem; fakat sizden sonra 
konuşacak olan Ömer Çiftçi Bey çıkacak ve "Ben 10 dakika konaşacağım, yazımı bitireceğim" 
diyecek... Beni müşkül durumda bırakacaksınız. 

YAŞAR YILMAZ (Devamla) — Çok az kaldı, bitiyor efendim. 
Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, işçi sizi yuhlarken, tepki gösterirken ne istiyor

du? Yaklaşan yılbaşı gecesinde çoluk çocuğuyla beraber siyah beyaz televizyonunun karşısında 
hindisiyle, tatlısıyla mutlu bir yılbaşı gecesi geçirmeyi, hastaneye başvurduğu zaman insan gibi 
karşılanmayı ve tedavi olmayı; mutfaktaki kadını bunaltan, çaresizliğe sürükleyen, zamları dur
durmanızı, ILO kurallarına göre sendikal hak ve özgürlüklerine kavuşarak, patronun, hükü
metin, işverenin gözüne bakmadan, kendi haklarını kendinin almasını; yüzde 21,75'lik bir des
tekle iktidar koltuğunu ve Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal edenlerin, seçime giderek, bu ma
kamlardan indirilmesini ve kendi sorunlarını çözecek, bu doğal haklarını kendilerine verecek 
Sosyaldemokrat Halkçı Partinin iktidara getirilmesini istiyordu. (ANAP sıralarından "Hayal 
hayal" sesleri) Siz bu yasakları kaldırsanız da, kaldırmasanız da, bir gün bu yüce Meclisten, 
işçi üzerindeki bu baskılar, bu yasaklar kalkacaktır; ama, siz o zaman, bu Mecliste bu koltuk
larda oturmayacaksınız. 
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1990 yılı bütçesinin yurdumuza, milletimize ve tüm çalışanlara hayırlı ve uğurlu olması 
dileğiyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti adına Sayın Ömer Çiftçi, buyurun efendim. 
Sayın Çiftçi, Grup adına konuşma süresi olarak. 8 dakikanız kalmıştır. 

SHP GRUBU ADINA ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
akşamın bu saatinde ve biraz da zamanın kısıtlılığını dikkate alarak, konuşmamı özetleyerek, 
ana başlıklarıyla geçmek istiyorum. 

önce, hepimizin birleşmesi gereken bir konuyu arz etmek istiyorum : "12 Eylül geçti" 
diyoruz, herhalde hepimiz aynı düşüncedeyiz. Türkiye'de demokrasinin kurum ve kurallarını 
çalıştırmaya, yerleştirmeye çalışıyoruz; ama, görüyoruz ki, 12 Eylülde 5 tane general tarafın
dan çıkartılmış, özellikle çalışma yasalarıyla ve Anayasayla ilgili yasalar, yani militarist yasalar 
hâlâ devam etmektedir. Anayasadaki, 51'den 55'e kadarki maddelerle, 88 inci madde ile 108 
inci maddesi halen yerinde durmaktadır. Çalışma yasaları 2821 ve 2822 sayılı yasalar, özellikle 
2822 sayılı Yasanın Geçici S inci maddesi bir ayıp olarak hâlâ yerinde duruyor. Geçici S inci 
madde yerinde durdukça, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Sayın Bakanımız ve Sayın Parlamento
muzun, demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işlediğini söylemesi mümkün değildir. 

Gelin, 12 Eylül karanlık rejimini hep beraber, elbirliği yaparak silelim. Biz, halkın seçtiği 
milletvekilleriyiz. 5 tane generalin ağızından çıkan, iki dudağının arasından çıkan yasalarla, 
bu ülkeyi idare etmekten vazgeçelim. 

Bu kürsüye çıkan her milletvekili arkadaşımız -özellikle çoğunluğu temsil eden ANAP'lı 
arkadaşlarımız ve ANAP Hükümeti- hukuktan bahsediyor, demokrasiden bahsediyor. Hukuk 
varsa, demokrasi varsa ve hukuk devleti isek, peki, bu maddeler hâlâ niye duruyor? Bu neden
le, asgarî müştereklerde birleşmek zorundayız. Hukuk devleti herhalde bu yasalara terstir. 

Değerli milletvekilleri, bu Geçici S inci madde nedir? Bu maddede, "Kapatılan, faaliyeti 
durdurulan sendikaların üyeleri beraat edinceye kadar, kayyım tarafından yönetilir" denmek
tedir. Peki, önyargılı olmayalım, şahsımdan örnek veriyorum : 12 Eylül öncesi sendikacıyım. 
Mahkemem hâlâ devam ediyor. Emir kumandayla kurulan mahkeme, yıl 1980, yıl 1990; hâlâ 
beraat edemedik. On senedir mahkeme sürüyor. Atamayla gelen bir askerî savcının iddiaları 
on senedir sürüyor. Peki, ne zaman bitecek? O da belli değil. Anayasanın 38 inci maddesi çok 
açık : "Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz." Yani, "suçsuzdur" 
diyor. Peki, bu çelişki değil midir? Bu çelişkiyi nasıl kaldıracağız? Kaldırmak zorundayız hep 
beraber. 

Sayın Bakan, takdir ettiğim bir kişi; fakat, iki yıldır bu kürsüden maalesef laf üretmekten 
başka iş üretmeye hiç fırsat bulamadı. Hep iyimser yaklaşıyor; fakat, neticeye gelince, hiçbir 
şey göremedik maalesef. 

HAYRETTİN ELMAS (istanbul) — Ayıp ediyorsun Çalışma Bakanına karşı. 
ÖMER ÇlFTÇt (Devamla) — Bu ayıplı yasalarla, Anayasanın ilgili ayıplarıyla, o Çalış

ma Bakanlığı koltuğunda oturmak, herhalde hoş bir olay değildir sayın milletvekilleri. 
HAYRETTİN ELMAS (istanbul) — Yanlış şeyler söylüyorsun. Yakışmıyor... 
ÖMER ÇlFTÇt (Devamla) — Değerli milletvekilleri, bu yıl yine 1 Mayıs'ta kan döküldü. 

Nedir 1 Mayıs? 1 Mayıs, Amerika'da 1886 yılında işçilerin 8 saatlik iş günü için verdikleri mü
cadeleyi simgelemektedir. Yani, kimilerinin söylediği gibi, komünist bayramı falan da de-
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ğildir. Sizin, girmek istediğiniz Avrupa Topluluğundaki tüm ülkeler, bu 1 Mayıs'ı kutlamakta
dırlar; hatta Papa mesaj vermektedir. Rahmetli Menderes, 1960'ın 1 Mayıs'ında, radyodan, 
bilfiil kutlama mesajı yayınlamıştır. 

Durum böyleyken, hâlâ daha "Komünist bayramıdır" demenin ne anlamı var? Gelin, ye
ni kan akıtmaları bırakın, işçilerle beraber, o güzel günü birlikte kutlayalım, değerli arkadaşlarım. 

Eğer, bunlara karşı çıkarsanız, hâlâ 12 Eylül militarizminin devamını sağlamış olursunuz. 
Bunlardan vazgeçmek zorundayız. 

Değerli arkadaşlarım, sosyal güvenlik kuruluşları bîr an önce birleştirilmelidir. Yıllardır, 
kangren hale gden bu sorunu bir an evvel çözmek zorundayız. Bu konudaki adaletsizliklerin 
bir an önce düzeltilmesini, SSK emeklileri arasındaki yanlış uygulamaların da bir an önce gi
derilmesini sağlamak zorundayız. 

Bağ-Kur emeklilerinin içinde bulunduğu felaketin bir an önce düzeltilmesini istiyoruz. Tabiî, 
biraz sonra Sayın Bakan çıkacak burada, "Bağ-Kur emeklilerine yüzde 100'lerin üzerinde fark 
verdik" diyecek. Ben de burada şimdiden, "ellerine geçen rakamı lütfen açıklayınız" diyorum. 
O komediyi hep beraber duyalım. Ayrıca, sağlık ve hastane sorunları bir an önce çözüme ka
vuşturulmalı. 

Süper emeklilik faciasına bir an önce son verilmeli. Burada benim aklıma gden soru şu
dur : Bu Hükümet, süper emeklilik konusunda, kendi vatandaşına tuzak mı kurdu? Bir an 
önce, bu tuzağın da kaldırılmasını istiyoruz. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Temmuz ayında baş başa gdiyor. 
ÖMER ÇİFTÇİ (Devamla) — inşallah. 
Değerli milletvekilleri, asgarî ücretle çalışan bir emekçinin eline 140 küsur bin lira geç

mektedir. Bu, millî bir felakettir. Bu ücretle çalışan insandan, sağlıklı ne bekleyebiliriz? Bu 
insanları, bu emekçileri enflasyon canavarı altında daha fazla ezmeye hakkınız var mıdır? Eğer 
bir an önce sağlıklı çözümler getirmezseniz, sendikalara rağmen, bu işçilerin koyacağı tavır 
ve eylemler altında ezilirseniz; geçen yıl yapılan bahar eylemlerinde olduğu gibi. Zira, güneş 
çarığı, çarık da ayağı sıkar. O ayağı sıkılan insanlar da, sanıyorum ki, Sayın Hükümeti sallar, 
Sayın ANAP iktidarını sallar diye düşünüyorum. Onun için, şimdiden önlem almak ve onla
rın insanca yaşamalarım sağlamak zorundasınız. 

Yine, Türkiye'de, dünyada görülmemiş bir prim uygulaması var. Bir işçi, yılın 111 günü
nü, Sosyal Sigortalar primi ödemek için çalışmaktadır. Dünyanın hiçbir yerinde bu fdaket yoktur. 
Sanıyorum ki, Sayın Bakan, daha önceki sözlerinde "Yeni düzenlemder yapılacaktır" demiş
ti; ama bu da, her zamanki gibi sadece lafta kalmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2822 sayılı Toplu tş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasa
sına göre, grev hakkı olmayan veya sınırlı olan sendikalann, serbest pazarlık, serbest sözleşme 
yapma imkânının olmadığı hepimizce malumdur. Baraj sisteminin, yani yüzde 10 barajının İLO'-
nun 98 inci Sözleşmesinin 4 üncü maddesine aykırı olduğunu hep beraber bilmekteyiz. 

Grev prosedürünün karmaşıklığı, grev yapılan işyerinin önünde toplanılamaması, kışın 
soğuğunda, yazın sıcağında bir grev cadın kurulmasının dahi yasak edilmesi, grev gözcüleri
nin kukla durumuna düşürülmesi, grevde geçen sürenin kıdem tazminatı hesabında sayılmaya
cağı -çünkü burada yasal engel vardır, işveren istese de, yasal engel nedeniyle bunu veremiyor-, 
grev yasaklama, kolluk güçlerinin baskısı; her grevde siyasî grev istisman, grev oylaması 
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Öncesi işverenin oylamayı etkileyecek yeteri sayıda yeni işçi alması; işçiye, sendikacıya hapis 
-Balıkesir'deki sendikacıların SEKA grevini desteklemelerinden dolayı aldıkları gibi- ama iş
verene para cezalan verilmesi... 

Sayın Bakan, tüm bunlar mevcut iken, örgütlenmek isteyen işçiler -en taze örneği, hemen 
burnumuzun dibindeki Batıkent'teki ASELSAN'da olduğu gibi- jandarma tarafından alınıp 
götürülüyor, psikolojik baskı yapılıyor, "Vazgeçin bu işten" deniliyor, işten atılıyorlar. Sendi
ka yöneticilerinin bana ilettiği kadanyla, sanıyorum ki, sizin de bu konuda bilginiz var. 

tş kazalanndaki gün kaybının 20-25 milyon rakamında seyrettiğim sanıyorum. Sayın Ba
kan, bize, hep güzel masallar anlattı; ama fiiliyatta yine hiçbir şey görmedik. 

Şunu istiyoruz: Gelin, bu söylediklerimizi kabul ediniz ve bunları bîr an önce düzeltme
nin yollannı arayalım. Et-Balık örneğinde olduğu gibi, daha başlamamış grevleri erteleyerek, 
bir yere varamazsınız; ama, bütün bunlar tercih ve taraf olayıdır. 

Ben, Sayın Bakanın da, mensup olduğu partinin de, Hükümetin de işçiden yana olmadı
ğını biliyorum, sermayeden yana olduğunu da biliyorum; ama, bütün bunlan bilmemize rağ
men, tüm çalışanlara, öğretmenlere, mühendislere, doktorlara, tüm emeğiyle geçinen memur
lara, grevli, toplusözleşmeli sendikal hak tanınması isteğimizi tekrar tekrar vurgulamaya de
vam edeceğiz. 

Sayın milletvekilleri, Anayasadaki çalışma hayatımızı düzenleyen maddelerin temelli bir 
değişiklik gerektirdiğini biliyoruz. Sendikalann, ülke siyasetine ağırlıklarım koymalan en do
ğal haklan değil midir? Ülke siyasetine, sadece işverenler ve örgütleri mi ağırlık koyacaktır? 
Böyle demokrasi olur mu?.. İşçilere günah, işverenlere mubah anlayışı bizi nereye götürür? Tüm 
bu anlayışla Avrupa Topluluğuna nasıl girersiniz? 

İşçiler işten çıkartılıyor, -Makine Kimya örneğinde olduğu gibi- Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanlığında maalesef "tıss" yok. Çalışma yasalannı, üyesi olduğumuz Uluslararası Ça
lışma örgütü standartlanna uydurmak zorundayız. Bunun için, Anayasanın 51'den 55'e kadar 
olan -özellikle bir defa daha altını çiziyorum- maddeleriyle 82 nci ve 108 inci maddelerini, öner
diğimiz şekliyle, değiştirmek zorundayız; bunu söylemeye de devam edeceğiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aslında, söylenecek çok, ama çok şey var; ama, bu 
kadar, emeği, işçiyi, işvereni ilgilendiren bir bakanlığın bütçesiyle ilgili görüşleri, gruplara ay
rılan birer saatlik süre içerisinde dile getirmek de mümkün değil. Hep transit geçiyoruz, nereye 
kadar transit geçeceğiz bilemiyorum; ama işçiler, bir gün transit geçmeyecekler Sayın Bakan. 

Aslında, söylenecek çok şeyimiz var. Hastanelerin içinde bulunduğu rezaleti anlatmamız 
için zaman yok. Bir doktorun, günde 250-300 hastaya baktığım anlatmak için zaman yok. Bağ-
Kur'un içinde bulunduğu felaketi zaten herkes biliyor; Bakanlığın falan da kurtaracağı yok, 
"Allah kurtarsın" diyoruz. 

Yine, ilaç olayının arkasında dönen dolaptan, yolsuzluktan ve filmleri de anlatacak za
man yok; ama Sayın Bakan isterse, bunlan da görüşürüz. Sendikalann üzerindeki baskıa malî 
denetimin artarak, hatta meselenin Başbakanlık müfettişlerine kadar uzanarak gittiğini de bi
liyoruz; o konuda da hiçbir gelişme yok. Yani, hiçbir konuda bir düzelme görmedik, özellikle 
uygulamada iki yıldır hep geriye gidiyoruz. 
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Netice olarak, tüm antidemokratik yasaların, baskının, yasakların ortadan kalktığı, hu
kukun egemen olduğu, özgürce düşünme ve örgütlenme hakkının tam olarak işlediği, demok
rasinin tüm kurumlarının kurallarıyla işlediği bir Türkiye özlemiyle hepinize saygılar sunar
ken, ANAP'ı da işçilerin elinden... (ANAP sıralarından gülüşmeler) Evet, teşekkür eder, say
gılar sunarım. (ANAP sıralarından "Sonu sonu" sesleri) Anlaşıldı. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Kerem Güneş; buyurunuz efendim. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA KEREM GÜNEŞ (Kars) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1990 Malî yılı bütçesi üzerinde Grubum adına söz almış 
bulunuyorum. Sözlerime başlarken, Yüce Meclisi, Sayın Bakanı ve onun şahsında, Bakanlığın 
tüm mensuplarını saygıyla selamlıyorum. 

Değerli üyeler, asıl konuşmama geçmeden önce, geliniz burada bir noktayı aydınlatalım. 
Biraz önce, bu kürsüden konuşma yapan sayın SHP grubu konuşmacısı; "Doğu'da duvarlar 
yıkıldı, siz niye yıkmıyorsunuz" dediler. Şimdi bu söz, tahmin ediyorum birtakım kafaları bu
landırmaktadır. Doğu'da duvarlar yıkılıyor; ama bizim seviyemize erişmek için. Peki, biz du
varları yıkıp da kimin seviyesine erişeceğiz? 

Sayın milletvekilleri, Doğu'daki duvarlar şunun için yıkılıyor : Yıllarca sakız gibi çiğne
nen ve bazı çevrelerin ısrarla bir din, bir mezhep gibi savunduğu Marks ve Lenin felsefesi yıkıl
dığı için yıkılıyor. Geliniz bunu böylece kabul edelim. 

ÖMER ÇÎFTÇl (Ankara) — O zaman 141 ve 142'yi kaldıralım. 
KEREM GÜNEŞ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, şimdi mesele şudur : tnsanlar do

ğarken, onlarla beraber gelen bazı duygular vardır, bunlar, sonradan edinilmez. Misal olarak, 
bir insanın zekâsı sonradan geliştirilebilir; fakat sahip olma duygusu o insanla beraber doğar 
ve mezara kadar da onunla birlikte gider. Benim evim, benim tarlam, benim bahçem, benim 
kızım, benim oğlum gibi duygular... Yani, siz insan bünyesinden bu duyguyu söküp, atamazsı
nız. Bir şairimiz zamanında "Muktedirsen idraki kaldır ademiyetten" dediği gibi, insanlardan 
bu egoyu kaldıramaz ve bu sahip olma duygusunu yıkamazsınız, tşte, bu duygu neticesindedir 
ki, Doğudaki o zulüm, o duvar yıkıldı ve onlar bizim seviyemize erişmek istiyor. Onları bura
da örnek göstermek, bizim demokrasimize, bizim rejimimize bir bühtandır. Ben, konuyu böy
le değerlendiriyorum. 

ÖMER ÇÎFTÇt (Ankara) — Rejime bir şey demiyoruz, militarizme karşı çıkıyoruz. 
KEREM GÜNEŞ (Devamla) — Militarizm değil efendim, burada Doğu'yu örnek göster

diniz. Ben de bunu, ona cevaben söylüyorum. 
BAŞKAN — Sayın Güneş, rica ederim lütfen konuya gelin efendim. 
AHMET KARAEVLl (Tekirdağ) — Daha iki dakika oldu efendim, nasıl gelsin konuya? 

Konunun tam içinde, 
KEREM GÜNEŞ (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; durumu böylece özet

ledikten sonra, ben konuşmamı daha ziyade, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sosyal 
güvenlikle ilgili kısmına teksif etmek istiyorum. Zira, adından da anlaşılacağı üzere, "Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı" diyoruz. Demek ki bu Bakanlığın iki tane temeli vardır. Birisi 
çalışma, çalışanlar ve çalıştıranlar; diğeri de, bu çalışanlara temin edilecek olan sosyal 
güvenliktir. 
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Efendim, insanlar yarınından emin olmak ister. Yarınından emin olmayan insan stres içe
risindedir. Bu, maddeten de böyledir, ruhen de böyledir. Bugün, asayişle ilgili konular dahi 
sosyal güvenlik kapsamındadır. Ben, 12 Eylül öncesi, o anarşi döneminde hicran ile okudum 
ve hicran ile hatırlarım; bir gazetede tefrika edilmişti; Bakırköy Ruh Hastanesinde birçok gençle 
yapılan röportajda, hiçbir hadiseye karışmadıkları halde akıl hastası olup hastaneye düşmüş
lerdi. Sebep?.. Sebep, strestir. Yarınından emin olmayan insan, "Ben öldüğüm zaman benim 
karım ne olur, benim çoluk çocuğum ne olur?" diyen insan, mutlaka stres içerisindedir ve bu
nu hasta olarak kabul etmek mecburiyetindeyiz; çünkü, sadece fiziken değil, ruhen de hastalık 
vardır ve bu gibi insanlardan topluma hiçbir fayda gelmeyeceği de aşikârdır. 

Şimdi bu duygularla, sosyal güvenlik bünyesi içerisinde neler yapmışız; bu konuda Ba
kanlığımızın çalışmalarını sizlere arz edeceğim. 

Ülkemiz bakımından sosyal güvenlik, cumhuriyet ilkeleriyle kalkınmanın bir simgesi ola
rak görülmekte ve değerlendirilmektedir. Bu anlayış içinde, sosyal güvenlik, Anayasanın 60 
inci maddesinde bir hak olarak belirlendikten sonra, herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip 
olduğu da vurgulanmıştır. Sosyal güvenliğin belirtilen kapsama uygun olarak tanımını yapma
mız gerekirse; sosyal güvenlik, ülkede yaşayanlar arasında hiçbir ayrım yapılmaksızın, toplu
mun bütün fertlerinin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak tarzda, kişilerin bugünle
rini ve yarınlarını güven altına almayı kendisine hedef tayin eden sistemler bütündür. 

Dünya standartlarında dokuz program olarak tespit edilmiş olan sosyal güvenlik sistemle
rinden, sosyal güvenliğin asgarî normları hakkında 102 no.'lu Sözleşmede, üye ülkelerce en az 
dördünün uygulanması zorunlu görülmüştür. Bugün için ülkemizde iş kazası, meslek hastalı
ğı, hastalık, analık, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası olmak üzere yedi sigorta kolu uygulan
maktadır. Belirtilen sistemler içinde uygulanan sosyal güvenlik haklarını düzenleyen beş ana 
sosyal sigortalar kanununu üç sosyal güvenlik kuruluşumuz, çalışanlar ve aile bireyleri olarak 
vatandaşlarımıza en iyi şekilde uygulamakla görevli bulunmaktadır. 

Bunlardan Sosyal Sigortalar Kurumu, bir hizmet akdine dayanarak, bir veya birkaç işve
ren yanında çalışanlarla tarımda bir hizmet akdine dayanarak geçici süreli çalışanlara sosyal 
güvenlik hakkı sağlamaktadır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — irticalen konuş, bakarak konuşmaya ihtiyacın yok serim. 
KEREM GÜNEŞ (Devamla) — Sen çatlarsın zaten laf atmazsan, biraz sabret. 
Bağ-Kur, esnaf ve sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışanlarla, tarımda kendi nam ve hesa

bına çalışanlara sosyal güvenlik hakkı vermektedir. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı kuruluş statüsünde teşkilatlanan bu iki sosyal 

güvenlik kuruluşuna ek olarak, Maliye ve Gümrük Bakanlığına bağlı bir sosyal güvenlik kuru
luşu olan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı da, kamuda memur statüsünde çalışanlara sos
yal güvenlik hakkı vermektedir. 

Planla dönemde sosyal güvenlik haklarının iyileştirilmesi ve yaygınlaştarılması, kalkınma 
planlarında yer alan hedefler ve ilkeler doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Altıncı Beş Yıllık 
Kalkınma Planı da bu yönde ihtiva ettiği hedefler ve ilkeler yönünden, Türkiye'nin sosyal gü
venlik alanında yapılması gereken önemli projelerini içermektedir. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma 
Planında yer alan en önemli hedef, sosyal güvenliğin kitleye yaygınlaştırılmasını belirleyen esastır. 

1989 yılında, sosyal güvenlik kapsamında 8 mityon 96 bin olarak tespit edilen aktif sigor
talı sayısıyla, 33 milyon 921 bin olarak tespit edilen eş, çocuk, ana ve baba, emekli, dul ve 
yetim ile, diğer hak sahipleri sayısını Türkiye genel nüfusuna oranlarsak, istihdam edilen nü
fusun yüzde 48,16'sının sosyal sigortalar kapsamında olduğu, genel nüfusun yüzde 61,39'unun 
sosyal güvenlik şemsiyesi altında bulunduğu tablosu ortaya çıkmaktadır. 
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Han hedefleri doğrultusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve uy
gulama aşamasında bulunan "Sosyal Güvenlik Reorganizasyonu Programı" çerçevesinde, 1994 
yılında aktif sigortalı sayısının 13 milyon 248 bine ulaşması ile genel nüfusun yüzde 69,3'ünün 
sosyal sigorta kapsamına alınması; eş, çocuk, ana, baba ile emekli dul ve yetim toplamının 
46 milyon 369 bine ulaşması ile de genel nüfusun yüzde 73'inin sosyal güvenlik şemsiyesi altı
na alınması öngörülmüştür. 

Sosyal Güvenliğin 'yaygınlaştırılması Programına ek olarak, Bakanlıkça yürütülen diğer 
bir çalışma da, Sosyal Sigorta Haklarında Norm ve Standart Birliğinin Teminidir. Avrupa Top
luluğuna geçiş dönemi içinde, halen ülkemizde çeşitli çalışma gruplarının ekonomik ve sosyo
lojik durumlarına göre yürürlüğe konulan sosyal sigorta kanunlarında belirtilen hakların, Top
luluk standartlarına uygun seviyeye çıkartılması, ayrıca kanunların kendi aralarındaki norm 
ve standart birliğinin temin edilmesi yönünde başlatılan geniş kapsamlı program sonuçlarının 
yasalaşması, bu konuda büyük bir eksikliğimizi giderecek niteliktedir. 

Anavatan Partisi Grubu olarak, sosyal güvenlikte ana ilkemiz, sosyal sigorta kuruluşları
nı sigorta hizmetlerini nimet - külfet dengesi içinde ve kendi finansman kaynaklarıyla karşıla
yabilecek bir malî yapıya kavuşturmak; prim tahsilatı azamî seviyeye çıkarılarak, kurumlann 
malî kaynak gelirini güçlendirmek; sosyal sigorta fonlarının rasyonel şekilde değerlendirilme
sine özen gösterilerek, bu konuda ekonomiklik ilkesini gerçekleştirmek; prim karşılığı alınma
dan verilen sosyal sigorta haklarına kaynak yaratmak üzere, aile yardımı; sosyal sigorta prog
ramına geçişi temin etmektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, sosyal güvenliği geniş perspektif içinde değerlendir
dikten sonra, konuya kurumlar yönü itibariyle bakmakta yarar görüyorum. 

Sosyal Sigortalar Kurumu, bugün iki ana görevi başarı ile yürütmektedir. Bunlardan biri 
sosyal sigorta haklan, diğeri ise sağlık yardımlarıdır. 

Sosyal Sigortalar Kurumu, bugün için, uzmanlaşmış bir personel yapısı, S trilyona yalan 
malî gücü, 3 milyon 200 bine yaklaşan sigortalısı, 1 milyon 400 bin emekli dul ve yetimi ile, 
sağladığı sosyal sigorta ve sağlık hizmetlerine yönelik görevleri ile toplam eş, çocuk ana ve ba
ba olarak 18 milyon vatandışunızın sosyal güvenlik teminatıdır. 

Konuyu bu yönü ile değerlendirdiğimizde, sigortalı ile emekli, dul ve yetimlere iktidarımız 
döneminde sağlanan haklan, Yüce Mecliste bir kere daha belirtmekte yarar görüyorum : 

Sosyal Sigortalar Kurumu yaşlılık aylığı sistemi yeniden düzenlenerek, kurumun gelecek
teki malî yapısımn şimdiden sağlam temeller üstünde gelişmesi sağlannuşür. \aşülık aylığı sis
temine getirilen hizmet, artı yaş unsuru uygulamasında müktesep haklar korunmuş, bunun 
yanında kademeli bir geçiş sistemi öngörülerek, çalışan işçilerimizin bir hak kaybına uğrama-
lan önlenmiştir. 

Erkek sigortalılar için, her zaman şikâyet konusu olan, askerlik borçlanması sistemine ko
laylık getirilmiş ve sigorta kaydı olan bütün erkek işçilerimize, istedikleri zaman askerlik hiz
metlerini borçlanabilme hakkı verilmiştir. 

Dul ve yetimlerimiz için, çok önemli bir hak olan zamanaşımı sistemi yeniden düzenlen
miştir. Şöyle ki; eskiden bilgisizlik veya ihmal nedeni ile ölen bir sigortalının dul veya yetimi 
beş yıl içinde bu hakkım alamaz ise, onlara bağlanacak dul ve yetim aylığı bağlanamıyordu. 
Sosyal güvenlik ile bağdaşmayan bu uygulama kaldırılarak, dul ve yetimlerimize süre kaydı 
aranmadan aylık bağlanabilmesi imkânı tanınmıştır. 

Sosyal güvenlikte önemli bir unsur da, kız çocuklarımızdır. Kız çocuklarımızın sağlığının 
korunmasını temin bakımından, sigortalılar ile emeklilerin hiçbir işte çalışmayan kız çocuktan 
için, yaş sının aranmadan daimî olarak sağlık yardımından faydalanma hakkı verilmiştir. 

Sigortalı ve emeklilerimizin özürlü çocuklarının rahat bir yaşama olanağına kavuşmaları
nı temin bakımından, bunlann bakmakla yükümlü olduklan özürlü çocuklannın iyileştiril
mesine yarayacak protez, araç ve gereçlerinin verilmesine başlanmıştır. 
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Yapılan diğer önemli bir yenilik de, genç yaşta emekli olan sigortalılarımız*» yaşlılık ay
lıkları kesilmeksizin, sigortalı bir işte çalışma imkânının verilmiş olmasıdır. 

Çalışma gücünü kaybetmemiş dinç ve kuvvetli emeklilerimize sağlanan bu hak ile, kendi
lerinin tekrar çalışma hayatına girmelerine imkân yaratıldığı gibi, bunların yaşlılık aylığına ek 
olarak bir gelir temin etmeleri ve ayrıca ülke ekonomisine faydalı olmaları sağlanmıştır. 

Sağlık yönünden yapılan önemli bir hizmet unsuru da, ülkemizde tedavi imkânı olmayan 
sigortalılara, yurt dışında tedavi imkânı verilmiştir. Bu şekilde, her biri ülkemiz için birer de
ğer olan sigortalılarımızın sağlığının, bizim için ne derece önemli olduğu bir kere daha vurgu
lanarak, bu konuda hiçbir maddî masrafın önemli olmadığı açıkça ortaya konulmuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sosyal güvenlikte diğer ve önemli bir hizmet de, sağlık 
sigortasıdır. Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık sigortasını üç ana sigorta kolunda vermektedir. 
Bunlar iş kazası ve meslek hastalığı, analık ve hastalıktır. 

tş kazası ve meslek hastalığı sigorta kolu, sanayileşen ülkemiz bakımından çok önemli bir 
hususu ihtiva etmektedir. Sigortalının kendisine yönelik sağlık hizmetleriyle, parasal hakları 
içeren bu sigorta kolunda amaç, iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle çalışma gücünü kay
beden sigortalıların, tekrar çalışma gücüne kavuşmasını temin etmektir. Yıllar itibariyle iş ka
zası sayıları, bu nedenle doğan işgücü kayıplarım dikkate alarak, ortaya çıkan tabloyu değer
lendirdiğimizde, olayın yalnız bir sosyal sigorta konusu olmayıp, aynı zamanda sendikaların 
ve işverenin de büyük sorumlulukları bulunduğunu görürüz. Nitekim, Bakanlık, olayı bu yö
nüyle değerlendirerek, üç senedir yurt çapında işçi sağlığı ve iş güvenliği haftası düzenlemekte
dir. Hepimizin yürekten desteklemesi gereken bu hafta dolayısıyla, konu bir ölçüde kamuoyu
na mal edilmekte, sendikaların, işçi ve işverenlerin dikkati çekilmektedir. 

Hastalık sigortası kolunda sağlanan yardımlar ve hizmetler konusunda da Sosyal Sigorta
lar Kurumu yönünden gözle görünür bir toparlama görmekteyiz, insan sağlığı her şeyden önemli 
bir konudur. 1990 yıllarının Türkiye'sinde, artık, sağlık sigortası toplumsal bir ihtiyaç olarak 
görünmektedir. Çalışanlar yönünden Sosyal Sigortalar Kurumu, bu ihtiyacı yıllardır karşıla
yan sistemi başarı ile yürütmektedir. Hasta insan hassas olur, ilgi ister. Tabiî olarak, hastası 
bulunan aile de, aynı hassasiyet içindedir, tşte bu noktada yoğun hasta akını, hasta psikolojisi, 
hasta - doktor ilişkisinde bazı sürtüşmelere yol açabilmektedir. Zaman zaman basına intikal 
eden olayların, bu platformda değerlendirilmesi yerinde olacaktır. 

Sağlık sigortası konusunda da birkaç rakam vermek istiyorum, 1987 yılında 343 olan sağ
lık tesisi, 21 019 olan yatak kapasitesi, 1988 yılında sağlık tesisi olarak 368'e, yatak kapasitesi 
olarak 22 096'ya çıkarılmış; 1989 yılında da sağlık tesisi sayısı 376'ya, yatak kapasitesi 22 651'e 
ulaşmıştır. 

Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık tesislerinde, genel poliklinik müracaat sayısı 28 milyon 
438 bin 258, genel poliklinik muayene sayısı 25 milyon 998 bin 035; yatan hasta sayısı 783 915, 
ameliyat sayısı 742 643'tür. Bu rakamlar da göstermektedir ki, ülke nüfusunun yarısına kadar 
bir sayıda, Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık tesislerine muayene ve tedavi için müracaat yapıl
maktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülke ekonomisinde görülen iyileşmeler, sanayileşme 
hamlesiyle sosyal güvenliğin bir kavram olarak, bir hak olarak çalışanların zihninde yer etme
si, sosyal sigortalar kapsamında işveren sayısında ve sigortalı sayısında belirgin artışlara neden 
olmuştur. 1985 yılında 326 bin olan işveren sayısı, 1989 yılında 451 662'ye ulaşmıştır. Aynı şe
kilde, 1985 yılında 2 milyon 607 bin olan sigortalı sayısının 1989 yılında 4 600 000 oluşu, bu
nun canlı örneğidir, özellikle işverenler yönünden yapılan incelemede, yüzde 85'inin 1 ilâ 9 
işçi çalıştıran işverenler olduğu gerçeği, küçük ve orta işletmelerde sosyal güvenliğin yaygınlaş
tığının en güzel örneğidir. Sosyal güvenlik bir haktır ve kişilerin geleceklerinin teminatıdır. Bu 
anayasal hakkın genişletilmesi, yaygınlaştırılması iktidar ve muhalefet olarak hepimize düşen 
bir görevdir. 
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Burada, Sayın Bakana teşekkürlerimi belirtirken, bir uygulamayı ifade etmeden geçeme
yeceğim. Sosyal Sigorta işlemleri yönünden başlatılan bürokratik işlemlerin azaltılması, belge
lerin basitleştirilmesi yönünden uygulamaya konulan yönetmelikler, kararnameler ve genelge
ler konuya gözle görünür rahatlık sağlamıştır. Sosyal sigorta müdürlüklerinde mekanizasyona 
geçiş programı, bilgi işlem merkezlerinin devreye girmesi, gerek sigorta işlemlerinde, gerekse 
aylık bağlama aşamasında, eskiden sık sık basına intikal eden olaylar, şikâyetler artık ortadan 
kalkmış durumdadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmamın bu bölümünde emekli, dul ve yetimleri
mize ödenen aylıklar konusunda görüşümü belirtmek istiyorum. Emeklilerimiz yıllardır bu ül
kenin kalkınmasına, sanayileşmesine, ekonomisinin her koluna fikir ve beden işçisi olarak emeğini 
vermiş kişilerdir. Dul ve yetimlerimiz, bize bu kardeşlerimizin geride kalan emanetleridir. Bun
lar, yıllardır kazançları üzerinden primlerini ödemişler ve Sosyal Sigortalar Kurumunun bu
gün dev bir kuruluş olmasının malî kaynağını yaratmışlardır. Emekli, dul ve yetimlerimizin 
bugünlerde asgarî ölçüde dahi olsa, rahat bir yaşam ortamına kavuşmaları, hepimizin en içten 
temennisidir. 

Sayın Bakanın birçok resmî konuşmalarından edindiğim izlenimle, emekli dul ve yetimle
rimizi yılda iki kez yapılan katsayı artışından doğan ek ödemeler, Bakanlar Kurulunca sosyal 
yardım zamlarında yapılan yükseltmelerle, bunların enflasyon baskısı altında ezilmeleri elden 
geldiği ölçüde engellenmektedir. Bu konudaki çabaların önümüzeki dönemlerde de başarı ile 
uygulanacağına ilişkin olarak Bakanlığımıza güvenimiz tamdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizin en genç sosyal güvenlik kuruluşu olan Bağ-
Kur, esnaf ve sanatkârlar ile, bunların dul ve emeklilerine, ayrıca hak sahibi aile bireylerine, 
çiftçilere, ev kadınlarına sağladığı sosyal sigorta haklarıyla, giderek gelişen bir kurum olma 
yönündedir. 

Kurulduğu yıllarda esnaf ve sanaktârlarımıza yalnız malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası 
kollarında sosyal güvenlik hakkı sağlayan Bağ-Kur, esnaf ve sanatkârlarımızın haklı sağlık hiz
meti talebine karşılık, 1986 yılından bu yana sağlık sigortası uygulamasına da başlamıştır. 

Sosyal güvenlik ilkesi içinde, sağlık sigortası da ayrılmaz sigorta koludur. Bu anlayıştan 
hareketle 1986 yılında yürürlüğe konulan yasa ile, 3 yıl içinde kademeli bir uygulama ile, esnaf 
ve sanatkârlarımıza sağlık hizmeti verilmesi öngörülmüştür. Yasa gereğince, 3 yıl içinde uygu
lanması öngörülen sağlık sigortası için 1986 yılında 11 il, 1987 yılında 20 il, 1988 yılında 36 
il yasa kapsamına alınarak, Bağ-Kur sağlık hizmetinin bütün yurda yaygınlaştırılması sağlan
mıştır. 

1989 yılı başı itibariyle bütün Bağ-Kur sigortalısı esnaf ve sanatkârları ile emekli dul ve 
yetimleri ve bunların aile bireylerinin hastalıkları halinde devlet hastanelerinde, Sosyal Sigor
talar Kurumu sağlık tesislerinde, bazı KÎT hastanelerinde ve ayrıca gerektiği hallerde, üniversi
te tıp fakülteleri ile sağlık tesislerinde teşhis ve tedavileri mümkün olabilmekte, tedavileri için 
gerekli ilaçları cüzi bir katkı ile alabilmektedirler. 

Bağ-Kur primleri, kanuna ek ve 12 derece olan basamak tablosu üzerinden hesaplanmış
tır. 1987 yılının Temmuz ayı itibariyle yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 ila 12 
nci derece basamak rakamlarında yüzde 50 artış yapılması yanında basamak sayısı 12'den 24'e 
yükseltilerek, esnaf ve sanatkârlarımızın gelecekleri bakımından Bağ-Kur'un cazip bir güven
lik kuruluşu haline getirilmesi amaçlanmıştır. 
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Bu yeni basamaklara yükselebilme hakkında faydalanarak yüksek basamaklardan prim 
ödeme olanağını kullanan Bağ-Kur sigortalılarına, Bağ-Kur'dan emeklilikleri halinde, diğer 
sosyal güvenlik kuruluşlarında olduğu gibi, yüksek miktarda, geçim şartlarına uygun emekli 
aylığı bağlanabilecektir. Yapılan bu yeni düzenleme ile, yıllardan bu yana esnaf ve sanatkârla
rımızın özlemi olan sağlık hizmetini veren, yüksek derecede aylık ve gelir bağlayan bir Bağ-
Kur imajı artık gerçekleşmiştir. 

Yıllardan bu yana çok düşük olan Bağ-Kur, emekli, dul ve yetim aylıklarının artırılması 
konusunda, Bakanlık olarak 1988 yılında ayrı bir önem verilmiştir. Nitekim, 1988 yılı emekli 
dul ve yetim aylıkları artışları, iki yönden gerçekleştirilmiştir : 

1 ila 12 nci basamak üzerinden aylık alan emekli dul ve yetimlerin aylıklarında basamak 
tablosu rakamlarının yüzde 50 artırılmasıyla, 1 Şubat 1988 tarihi itibariyle, aylıklarda yüzde 
50 artış yapılmıştır. 

1 Ocak 1988 tarihi itibariyle katsayının 84, 1 Temmuz 1988 tarihi itibariyle katsayının 100, 
1 Ocak 1989 tarihi itibariyle katsayının 128, 1 Temmuz 1989 tarihi itibariyle katsayının 205 
olarak tespiti ve iki sistem içinde yapılan düzenlemeler ile, 1989 yılında ilk defa Bağ-Kur emek
li dul ve yetim aylıklarında, 1987 yılına nazaran -sosyal yardım zammı hariç- yüzde 114'Iük 
artış yapılmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizde sosyal güvenlik hakkından en geç faydala
nan kitle, tarımda kendi nam ve hesabına çalışanlar; yani çiftçiler olmuştur. Uzun yılların araş
tırma ve inceleme dönemi sonunda yürürlüğe konulan kanun ile, 1 Ocak 1984 tarihinden itiba
ren çiftçilere sosyal güvenlik hakkı uygulamasına başlanmış olup, 10 yıl içinde kademeli ola
rak yaygınlaştırılması öngörülmüştür. 

1984 yılından 1987 yılına kadar 28 il kapsamındaki uygulamaya, 1988 yılında 10 ilde daha 
başlanarak, kısa sürede ülkemiz çiftçi sayısının yüzde 60*a yakın bir kısmına sosyal güvence 
sağlamıştır. 

Bağ-Kur'un idarî yapısı ve personel sayısında yapılan düzenleme ve takviye ile, 1994 yılın
da çiftçilerin sosyal güvenlik hakkının bütün yurdu kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması, he
pimizin en içten temennisidir. Bu husus gerçekleştiğinde, ülkemizin yaklaşık 4 milyona yakın 
çiftçisi sosyal güvenlik kapsamına alınacağı gibi, aile bireyleriyle birlikte 15 milyon vatandaşı
mız daha sosyal güvenceye kavuşacaktır. 

Bağ-Kur sigortalılarının hizmet süreleri, prim ödemeleri, borçlarıyla, emeklilik hakları ko
nularında anında bilgi sahibi olmaları için, Bağ-Kur bünyesinde bilgi işlem merkezi kurulmuş
tur. Bu merkezlerin şehirlerimize yaygınlaştırılması ile, Bağ-Kur sigortalılarının hizmetine su
nulmak üzere bir program çalışmasına başlanmış olması sevindirici bir olaydır. 1981 yılında 
İstanbul'da, 1984 yılında İzmir'de, 1985 yılında Samsun ve Adana illerinde, 1986 yılında Bur
sa, Konya, Manisa, Kütahya, Tekirdağ, Afyon, Kayseri, Trabzon, Zonguldak, Sakarya ve Balı
kesir illerinde, 1987 yılında Edirne ve Gaziantep illerinde danışma merkezi büroları kurulmak 
suretiyle, 1990 yılının başında 38 ile yaygınlaştırılmıştır. Bu sistemin, en kısa sürede 71 ile yay
gınlaştırılması çalışmaları sürdürülmekte olduğu hususu, Bağ-Kur sigortalıları bakımından, 
büyük bir kolaylığın aşamasında bulunduğunun tespitidir. 

— 547 — 



T.B.M.M. B : 49 17 . 12 . 1989 O : 3 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizde sosyal güvenlik, primli sisteme dayanmak
tadır. Buna karşılık, sosyal güvenliğin bir nimet-külfet dengesi gerektiren aktüaryaya dayan
ması zorunludur. Bu durumda primlerin tahsili önemli bir yer tutmaktadır. Sosyal güvenlik 
kuruluşlarında arzu edilen hizmetin beklenmesi, aylıklarda hedeflerin sağlanması için, sağlam 
bir malî kaynağın yaratılması başta gelen bir görevdir. Sosyal Sigortalar Kurumunda belirle
nen yüzde 91'lik tahsilat oranı, Bağ-Kur'da yüzde 70'lere tırmanan tahsilat oranı hepimizi se
vindiren çalışma ürünlerinin sonucudur. Bakanlık ve kurum yöneticilerini, bu konuda yoğun 
bir çalışma temposu içinde görüyor ve çalışmalarını yürekten destekliyoruz. 

Konuşmanın sonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bütçesinin Bakanlığa, ül
kemize ve Bakanlık mensuplarına hayırlı olmasını diliyor, Yüce Meclise saygılarımı sunarak 
kürsüden ayrılıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim saat 20.00'den sonra çalışmamıza -bir saat ara vererek- devam etme imkânımız 

var. Programın bitimine kısa bir süre kaldığından, ara vermeden devam etmemiz hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Çalışmalara 10 dakika ara verilmiştir. 

Kapanma Saati : 19.28 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 19.42 

BAŞKAN : Başkanvekili AbdUlhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : İsmail Üğdül (Edirne), Mümin Kahraman (Çanakkale) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 49 uncu Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. 

III. — KJfcNUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER (Devam) 

1. —1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1988 Mali Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/618, 
1/619; 1/598, 3/993; 1/599, 3/994) (S Sayıları : 281, 282, 287, 288) (Devam) 

B) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (Devam) 

1. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1988 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi üzerindeki müzakerelere de
vam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın İbrahim öztürk; buyurun. (ANAP sıralarından al
kışlar) 
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ANAP GRUBU ADINA İBRAHİM ÖZTÜRK (Adana) — Sayın Başkan, muhterem mil
letvekilleri; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi üzerindeki konuşmama başlamadan 
evvel, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Konuşma metnime geçmeden evvel, benden evvel konuşan SHP grup sözcüleri ile DYP 
grup sözcülerinden aldığım notlara, ana başlıklar halinde cevap vermek istiyorum. 

Konuşmacılardan Sayın Cankurtaran, asgarî ücret ile 1 Mayıs Mitingine; Sayın Ömer Çiftçi 
de yine aynı konulara değindi. 

Değerli milletvekilleri, Çalışma Bakanlığının her yıl yapılan bütçe görüşmelerinde, bu 1 
Mayıs, temcit pilavı gibi sürekli gündeme getirilir. 

tşçi ve sendika kesiminden gelen ve yıllarca bu kesimlerde hizmet veren bir arkadaşınızım. 
1980 öncesi 1 Mayıslara baktığımızda, Taksim Meydanında -bunların fotoğraf ve video kayıt
larıyla tespitleri yapılmıştır- binlerce işçinin toplandığı bu mitingleri organize eden ve şu anda 
SHP sözcülerinin bahsederek, açılmasını istedikleri konfederasyon; Taksim Meydanını, hey
kelleri devrilen, heykelleri yıkılan, Kari Marks'ın, Engels'in, Lenin'in, Stalin'in, Mao'nun, Che 
Guevera ve bunun dışındaki o kişilerin resimleriyle süslemişlerdir. 

ETEM CANKURTARAN (tçel) — Onlar çok geride kaldı. 

ÖMER ÇtFTÇt (Ankara) — İbrahim bey, sana yakışmıyor; onlar çok geride kaldı. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Doğrudur. 1 Mayıs, kapitalist bir ülke olan Ameri
ka'da, işçi haklarının günlük çalışma saati için yapılmıştır; ama, muhalefet partisi sözcüsü sen
dikacı kardeşlerim, ILO'nun tebliğlerini acaba okumuyorlar mı? ILO'nun 1 Mayıs felsefesi hak
kındaki görüşü, üçlü sisteme dayalıdır. Bu üçlülistem, emek-sermaye ve o ülkedeki yönetimi 
kapsamaktadır. Ama, üç konuşmacının konuşma metinlerinin ana başlıklarını aldım; burada, 
bir sermaye düşmanlığı imajı yaratılmak isteniyor. 

ERDAL KALKAN (Edirne) — Ne münasebet... 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Rejim ne olursa olsun, sermaye, emekle bir bütün
dür. Bunları bir düşman kardeş gibi göstermek yanlıştır. Sermayesi olmayan ülkenin kalkın
ması mümkün değildir. Ayrıca, sizin, bir Anamuhalefet Partisi olarak, ticaret odasında, sana
yi odasında sermayenin karşısına giden en üst düzey yetkililerinizin özel sermayeye dair saygı 
duyuşları işlenirken, sözcüleriniz burada biraz evvel konuştuklarına baktığımızda, Türkiye'de, 
gerçekten, yine bir sınıf mücadelesi, yalnız emek üzerine dayalı bir sınıf mücadelesi imajı ya
ratmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu, bana göre çoğulcu parlamenter düzene atılan bir yaradır, 
bir darbedir, bir eksikliktir diyorum. 

ETEM CANKURTARAN (tçel) — Emek düşmanlığının olduğu yerde başka ne yapıla
bilirdi? 

ERDAL KALKAN (Edirne) — Sınıflar varsa, o da olacak. 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, o noktaya da geleceğim. Türkiye'de emek 

düşmanlığı var mı, yok mu? 
Anavatan Partisinin İktidar olduğu 1983 -1989 döneminde bu üçlü sistemi kapsayan 2822 

sayılı Toplu tş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Yasasında, 1475 sayılı tş Yasasında neler yaptığına 
ana başlıklarıyla değineceğim. Ancak, buna değinirken de, bunlar yeterli mi? Şahsî kanaatimi 
soruyorsanız, yeterli değildir. 

ETEM CANKURTARAN (tçel) — Düzeltin o zaman. 
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ÎBRAHÎM ÖZTÜRK (Devamla) — Ama, bunların düzeltilmesi, önümüzdeki yıllar içeri
sinde, bu çatı altında toplanan iktidar ve muhalefet partilerinin belirli konsensüsü sağlaması
na bağlıdır. Bu, işçi sendikasının kongresine gidip, işçiyi sokağa dökmek, işçinin sorunlarını 
sokakta halletmekle olmaz. Bu, burada olacaktır. Çünkü, Türkiye'de yaşayan 55 milyonu oluş
turan katmanların bu pastada belirli bir paylaşım kavgası vardır. Anamuhalefet Partisi olarak, 
bu pastadaki payından diğer kesimleri dışlayacaksınız!.. Anayasada ayrı bir hükmü olmasına 
rağmen onu yalnız emek üzerinde yoğunlaştırmanız, Türkiye'de sağlıklı demokrasinin oluşu
munda, bir an evvel yerleşiminde zaman kaybettirir diyorum Sayın Cankurtaran. 

ETEM CANKURTARAN (tçel) — Vallahi, bizim, parti olarak düşüncemiz belli. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Zabıtlara geçen konuşmanızda şu da var : "Bizim Ana
muhalefet Partisi olarak, işçi kesimi, emekçi kesiminde S milyonu hedefliyoruz. S milyonu ör
gütleyeceğiz ve bunun üstüne inşa edeceğiz" diyorsunuz. Türkiye, 55 milyon, belki siz iktidar 
olduğunuzda 70 milyonu geçecektir. Yani, azınlık 5 milyonun, çoğunluk üzerindeki tahakkü
müne dayalı bir rejim, hangi parlamenter sistemde vardır? (ANAP sıralarından alkışlar) 

ETEM CANKURTARAN (tçel) — öyle bir tahakküm isteyen yok. Sen geldiğin yeri in
kâr ediyorsun. Sen hayal içerisindesin. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, ben geldiğim yeri inkâr etmiyorum ve so
nuna kadar da savunuyorum. 

ETEM CANKURTARAN (tçel) — Herkes biliyor. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Ancak, Türkiye, Anayasasıyla da 1980 öncesinde de, 
çok partili sistemi ve üçlü sistemi benimsemiştir. Bu işte menfaat kavgası, bu üçlü sistem içeri
sinde olur ve bunu savunan ve bunu müdafaa eden, Türkiye'de demokrasinin yılmaz bekçisi 
olan Türk-lş, bugünkü yaptığı genel kurulda, bu dediğim eğilimi tasvip eden arkadaşları yeni
den iktidara getirmiştir. 

ERDAL KALKAN (Edirne) — Sen işçi düşmanısın. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — O sizin yanlış saplantınızın bir sonucudur. 

ERDAL KALKAN (Edirne) — Aynaya bak, aynaya. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Ayrıca, şurada biraz evvel Yaşar Yılmaz'ın belirttiği, 
"Türkiye'de, başında millî kelimesi olan iki bakanlık vardır; Millî Savunma, Millî Eğitim -sürçi 
lisan mı diye düşündüm, not aldım- kapsam bakımından Millî Çalışma Bakanlığı ibaresinin 
konulması lazım. Oldukça geniş, büyük bir bakanlık..." dedi ve bütçenin azlığını gündeme getirdi. 

Gerçekten duygulandım; ama gerçekten Türkiye'de işçi kesiminin sorunlarına, mitingler
de, kongrelerde sahip çıkan Anamuhalefet Partisinin Uç değerli parlamenterini, iki partinin 
de toplam 6 parlamenterini salonda görüyorum. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Sizden kaç kişi var? 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Sayın öztürk, yaptığın konuşma hiç yakışmadığı için, arka
daşlar salonu terk ediyorlar. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) -*- Efendim, siz muhalefet olarak, bizi işçi düşmanı ilan 
ediyorsunuz; bizim sayımız sizin sayınızın en az 5 katı kadar!.. Olaya sahip çıkmanızın gerekti
ğini söylüyor, bunun da zabıtlara geçmesinde büyük yarar görüyorum Sayın Çiftçi. 
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RIZA ILIMAN (Çorum) — Kaç kişiniz var? Gülünç oluyorsun... 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Arkasından, yine Sayın Çiftçi, "5 generalin çıkardığı 
Anayasa" dedi. Yanılmıyorsam... 

ABDULKADtR ATEŞ (Gaziantep) — Sayın Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 
Sayın sözcü, daha önceki konuşmacılara kendisi mi cevap verecek, Sayın Bakan mı cevap 

verecek? 

BAŞKAN — Kendisi bilir efendim. Beni... 

ABDULKADtR ATEŞ (Gaziantep) — Efendim, siz neden müdahale etmiyorsunuz, ön
ceki konuşmacılara da cevap veriyor? 

BAŞKAN — Aman efendim, rica ederim... Nerede görülmüş hatibe istikamet vermek, 
Başkanlığın istikamet vermesi?.. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Biz bu mikrofonda Çalışma Bakanlığı hakkında söz 
alıp Çankaya'yı» Sayın özal'ı eleştiren konuşmacıları da biliyoruz. 

BAŞKAN — Başkanlığın istikamet vermesi!.. Bu gelenek değil efendim. 
ABDULKADtR ATEŞ (Gaziantep) — Sayın Başkan, hatibin; ANAP'ın görüşünü belirt

mesi lazım; savunma yapıyor. 
BAŞKAN — Efendim, ANAP'ın görüşü olarak, sizin görüşünüzün aksine ifade ediyor; 

cevap veriyor. (SHP sıralarından gürültüler) 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Müsaade buyurun efendim; bizi, bir dar çerçevede 

bırakmayın; ben de onu sormak istiyorum zaten. 
ÖMER ÇÎFTÇt (Ankara) — Sayın Başkan, Sayın Bakan, cevaplaması için vekâlet mi 

verdiler? 

BAŞKAN — Efendim, parti adına konuşuyor; şahsı adına konuşmuyor. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Ama, isim veriyor; bana sataşma hakkı doğuyor. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim cümlem bitmedi; sabredin Sayın Çiftçi, ha
ni, siz, Sosyaldemokrat Parti idiniz; hani, siz başka fikirlere saygı duyuyordunuz? Çoğunlukta 
olmamıza rağmen, biz sizi burada sonuna kadar dinledik; tüm hakaret ve ağır sözlerinize bir 
şey söylemedik. Lütfen... Söylediklerinize cevap veriyorum; tutanaklar var; siz, "Beş genera
lin çıkarttığı Anayasa" dediniz... 

ÖMER ÇtFTÇt (Ankara) — Yalan mı Sayın öztürk? 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Ben de diyorum ki, o Anayasayı, Türk toplumu yüz
de 92,8 oy verip kabul etmiştir. 

ÖMER ÇtFTÇt (Ankara) — Kim sundu? Silahların gölgesinde oylandı. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Ama, bu Anayasanın içerisinde, katılmadığımız madde 
olabilir. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Bu Parlamento mu çıkardı o Anayasayı? Ayıp, ayıp; utanmı
yorsun! 

— 551 — 



T.B.M.M. B : 49 17 . 12 . 1989 O : 3 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Bu Anayasaya yüzde 92,8; 27 Mayıs'ın getirdiği Ana
yasaya yüzde 62 "evet" demiştir; o silahların gölgesinde geçmiştir. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — 12 Eylülün arkasına sığınıyorsun, ayıp! 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Kimsenin arkasına sığınmıyorum... 
BAŞKAN — Sayın öztürk, Sayın ibrahim öztürk... 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Ayaklarımın üstünde dimdik duruyorum, kimsenin 

gölgesine sığınmıyorum. 
ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Senin söylediğin, Parlamentoya saygısızlıktır. 
BAŞKAN — Sayın Çiftçi, dinlemek mecburiyetindesiniz... 
ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Bu Parlamento mu çıkardı bu Anayasayı? Bulunduğun yere 

saygısızlık yapıyorsun. 
BAŞKAN — Sayın Çiftçi, dinlemek mecburiyetindesiniz, dinleyeceksiniz efendim. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Değerli parlamenterler, bununla, şu noktaya varmak 
istiyorum : Burada Anamuhalefet Partisi sözcüleri, milliyetçilikle dopdolu, bu vatan için her 
an savaşabilecek imana ve güce sahip o milliyetçi Türk işçisini, toplumun diğer katmanlarına 
düşman göstermek, öcü göstermek havasındalar... Buna kimsenin gücü yetmeyecektir. (ANAP 
sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) Çünkü, sizin o anladığınız anlamda sınıf kavgası, 1917'de 
iktidar olmuş; 72 sene sonra, onu, tüm manevî değerleri yasaklamasına rağmen önleyememiş... 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, bu konuda söz istiyorum; bu konu 
hakkında konuşacağım. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Bugün, onu savunanların heykelleri, patır patır dev
riliyor. Lütfen, dünyadaki gelişimi biraz inceleyin, takip edin. Bu, Türk demokrasisine, Ana
muhalefet olarak büyük bir hizmet olacaktır. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

ERDAL KALKAN (Edirne) — Senin Pinoşe'den farkın yok... 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Değerli milletvekilleri, benden önce konuşan, muha

lefet partilerinin sözcüleri, demogoji, yapmayıp, gerçekten, işçilerin emekçilerin, sermayenin 
Hükümetin belirli eksikliğini dile getirselerdi, onun cevabını alacaklardı. Gördüğüm kadarıy
la, olay, bir provokasyon, bir ortaklığı karıştırma havasının ötesine gitmemiştir. 

Hazırladığı metne baktığınızda, tamamıyla, Anavatan döneminde, 1983 -1989 dönemin
de, altı yıllık dönemde, neyi yaptığımızı, neyi yapmadığımızı, Türkiye'de işçi hareketine neyin 
verilmesi gerektiğini belirteceğini zannediyorsunuz; ama konuşmalarında, muhalefet, bunu iş
leme yerine, bunu komisyonlara getirme yerine, buraya getirip, temcit pilav gibi, aynı konuyu 
yeniden ortaya koyuyorlar. 

VELİ AKSOY (İzmir) — Tabii burada tartışılacak dile getirilecek... 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Bakınız, 2821 sayılı Yasada "Anavatan döneminde 
hiçbir şey yapmadınız" dediniz. 7 Mayıs 1983'te, yani Anavatanın iktidar olmasından önce 
çıkarılan Sendikalar Yasasında yapılmak istenen değişiklikler itibariyle, Anavatan Partisinin, 
en güçlü, üye sayısı bakımından en kuvvetli işçi kuruluşu olan Türk-lş'in getirdiği tekliflerin 
kaçına, "evet" dediğini, tek tek belirtmekte büyük yarar vardır. 
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2821 sayılı Sendikalar Yasasının, 60 küsur madde olan Sendikalar Yasasının, yaklaşık 22 
maddesinde tadilat yaptırılmıştır. Bu tadilatı, Anavatan Partisi veya Anavatan hükümetleri yap
mamıştır. Türkiye işçi Sendikaları Konfederasyonunun (Türk-tş'in) getirdiği teklif üzerine, Ça
lışma Bakanlığı ve yine Türkiye'de üye sayısı bakımından en güçlü kuruluşlardan olan Türkiye 
İşveren Sendikası (üçü) birlikte toplanmışlar, bu teklifler üzerinde mutabakat sağlamışlar ve 
Meclise gelmişlerdir. Bizim, Anavatan olarak, emeği ve sermayeyi temsil eden konfederasyon
lardan gelmeyen bir teklifi buraya getirmek, prensibimiz değildir. Talep oradan gelmiştir. Ne 
yapmışızdır; bu 21 tane değişikliğe baktığımızda : 

Birincisi; 2821 sayılı Yasanın 6 ncı maddesinde, sendika olabilmek için, sendikanın kuru
lacağı işkolunda en az 1 yıldan beri çalışır olma şartı vardır. Biz bunu, "çalışır" olarak değiş
tirmişiz; yani, "1 yıl" şartını aramamışız. Bu, iki tarafın temsil edildiği, yani emeğin ve serma
yenin temsil edildiği konfederasyonlar tarafından getirilmiş; biz de Meclisten bunu geçirmişiz. 

Aynı kanunun S inci maddesinde yapılan bir değişiklik var : Sendika kurucusu olabilmek 
için, Toplu tş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun bazı maddelerine göre "mahkûm olma
mış olma" şartı varken, altı ay ve yukarı hüküm giymemiş olma şartı getirilmiş ve (Yani S ay 
29 gün) hüküm giyen bir kişiye sendikaya seçilme hakkı getirilmiş. Bu da yine konfederasyo
nun getirdiği bir teklif. 

2821 sayılı Yasanın 14 üncü maddesinde bir değişiklik yapılmış; burada, sendika organları 
seçimlerine yapılan itirazları inceleyen hâkimin karan dışında, genel hükümlere göre dava açıl
ması imkânı tanınmış ve böylece, uygulamada ortaya çıkan sorunların çözümleri amaçlanmıştır. 

Yine, 2821 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde, genel kurulun yetkileri arasına, şube açma 
hususunda yönetim kuruluna yetki verme imkânı ilave edilmiştir. 

Yine, 2821 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde, genel kurul dışındaki zorunlu organlara 
seçilebilmek için en az 10 yıl çalışmış olma şartının gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespitinde, 
sosyal güvenlik kurumlarındaki kayıtlara göre prim ödenen günlerin toplamının esas alınması 
kabul edilmiştir. 

Yine, 2821 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesinde, 2821 sayılı Kanunun yürürlüğe gir
mesinden önce sendika veya konfederasyonlarda zorunlu organlara seçilmiş bulunanlar için, 
yeniden seçilebilme dönem sırası, dörtten sekize çıkarılmıştır. 

Yine, 9 uncu maddede, sendika ve konfederasyon yöneticileri için, "kamu kurumlarının 
yönetim ve denetim kurullarında görev almama, aksi halde sendika ve konfederasyonlarındaki 
görevlerinin sona ermesi" esası, "diğer kanunlarda hüküm bulunmaması halinde uygulanması" 
olarak değiştirilmiştir. 

Yine 9 uncu maddede, işveren sendikalarında, üyelerin, genel kurulda ve diğer organla
rında birden fazla temsilciyle temsil edilebilmeleri ve bu hususu tüzüklerinde belirtmeleri, esas 
kabul edilmiştir. 

Yine, 2821 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde, öğrencilerin, din ve ibadet işlerinde çalı
şanların sendika üyesi olmalarını engelleyen hükümler yürürlükten kaldırılmıştır. 

ÖMER ÇÎFTÇt (Ankara) — Evet, imamlara hak verdiniz; doğru. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — öğrenciler de var efendim. 
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ÖMER ÇtFTÇt (Ankara) — Sen bu işin pratiğini yapmış adamsın, bunun, uygulamada 

imkânı var mı? Eşyanın tabiatına aykırı. 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Tabiî o saplantına bir şey diyemem Sayın Çiftçi. 
Türk-lş talep etti, ilgili konfederasyon talep etti. Yani, din adamına böyle bir hakkın veril

mesine niye karşı çıkıyorsun ki?... (SHP sıralarından gürültüler) 
Yine, 2821 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde, bir kimsenin bir sendikaya üye iken, aynı 

işkolunda başka bir sendikaya.üye olması halinde her iki üyeliği de geçirsiz sayan hüküm de
ğiştirilmiş, "İkinci sendika üyeliğinin geçersiz olduğu" belirtilerek, maddedeki aksaklık gide
rilmiştir. 

2821 sayılı Kanunun yine 25 inci maddesinde, sendikadan çekilen bir üye, çekilme tarihin
den itibaren, üç ay geçmeden başka bir sendikaya üye olursa, ikinci sendikaya üyeliğinin, söz 
konusu üç aylık sürenin bitimi tarihinde kazanılmış sayılacağı kabul edilmiş ve böylece, uygu
lamada ortaya çıkan aksaklıklar giderilmiştir. 

2821 sayılı Kanunun yine 22 nci maddesinde, "Sendika üyeliği kesinleşen işçinin üyelik 
fişinin bir nüshasının işverene gönderilmesi" hükmü kanundan çıkarılmıştır. 

Yine 2821 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde, emekli olması sebebiyle işinden ayrılan iş
çilerden, çalışmaya devam edenlerin, işçi sendikası üyeliğinin ve sedikadaki, konfederasyonda
ki görevlerinin devam etmesi esası getirilmiştir. 

Yine, 2821 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde, işçilerin sendikaya üye olmaları veya olma
maları sebebiyle işten çıkarılmaları halinde de, işverinin, en az bir yıllık ücret tutarında tazmi
nat ödemesi esası getirilmiştir. 

Yine, 2821 sayılı Kanunun 61 inci maddesinde, toplu iş sözleşmesi bulunan hallerde ilave 
olarak, toplu iş sözleşmesinin yapılmış veya sona ermiş olduğu hallerde de, yetki belgesi alan 
işçi sendikasının talebi üzerine, işverenin, üyelik aidatlarını, üye işçilerin ücretlerinden kesmesi 
esası kabul edilmiştir. 

Yine, 2821 sayılı Kanunun 35 inci maddesinde, "İşyeri sendika temsilcilerinin görevleri
nin toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresinin bitmesiyle sona ermesi" esası değiştirilmiş; sen
dikanın yetkisi devam ettikçe, temsilcinin görevinin de devam etmesi esası kabul edilmiştir. 

44 üncü maddesinde iş, sendika ve konfederasyonların, İş ve İşçi Bulma Kurumuna devre
dilmek üzere meslekî eğitim tesisi yaptırabilmeleri veya bu amaçla bağışta bulunabilmeleri ka
bul edilmiştir. Ayrıca, aynı madde ile, sendika ve konfederasyonların, nakit gelirlerinin yüzde 
5'ini aşmamak kaydıyla, sosyal amaçlı harcama yapabilmeleri ve bu hususta genel kurul kara
rıyla yönetim kurullarına yetki verebilmeleri kabul edilmiştir. 

47 nci maddesinde, sendika ve konfederasyonların, yılda bir defa denetlenme esası yerine, 
olağan genel kurullar dönemi içerisinde en az bir defa denetlenme esası kabul edilmiş, bir yıl
lık süre, üç yıla çıkarılmıştır. Ayrıca, denetlemede, yönetim ve işleyişin, kuruluşun amacına 
uygunluğunun değil', genel kurul kararlarına uygun olup olmadığının dikkate alınması kabul 
edilmiştir. 

46 nci maddesinde, sendika ve konfederasyonların feshi, infisah ve kapatma halinde mal
larının devrine ilişkin hükümler yeniden düzenlenmiş tir. 

Dolayısıyla, 60 küsur madde olan 2821 sayılı Sendikalar Yasasında, 22 tane değişiklik hükmü 
getirilmiştir. 
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Ayrıca, 2822 sayılı Toplu tş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt "üasasında yapılan değişiklikler, 
ana başlıklarıyla şunlardır: 

13 üncü maddesinde, toplu iş sözleşmesi yapmak yetkisinin tespiti için, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığına başvuran işçi sendikası için, kendisinde bulunan üyelik fişlerini, başvu
ru tarihinden itibaren üç işgünü içinde, ilgili işverene verme zorunluluğu kabul edilmiştir. 

15 inci maddesinde, işletme toplu iş sözleşmesiyle ilgili yetki itirazının, işletme merkezinin 
bulunduğu yerdeki iş mahkemesine yapılacağı açıklığa kavuşturulmuştur. 

11 inci maddesinde, yetki için başvurulduktan sonra, yetki sorunu çözülünceye kadar veya 
yetki belgesi alındıktan sonra, yetki devam ettiği sürece, yetki kapsamına giren işyerleri için 
teşmil kararı alınmayacağı hükmü kabul edilmiş; böylece, uygulamada karşılaşılan önemli bir 
soruna çözüm getirilmiştir. 

22 nci maddesinde, toplu görüşmeye başlanmaması veya devam edilmemesi halinde, bu 
durumu belirleyen yazıyı alan görevli makamın, yazıyı düzenleyen tarafın talebini göz önüne 
alarak, 30 veya 60 günlük sürenin geçmesini beklemeksizin arabuluculuğun başlatılabilmesi 
kabul edilmiştir. Arabulucuların ücretlerinin tespitine, ödenmesine ve tarafların yatıracakları 
meblağa ilişkin hükümler yeniden düzenlenmiştir. 

Yine, 2822 sayılı Kanunun, 29 uncu maddesinde, kömür üretimi işyerlerinde, grev ve lo
kavt yasağı yerine, sadece, termik santrallan besleyen linyit üretiminde grev ve lokavt yasağı 
kabul edilmiştin 

Bunun dışında, 2821 ve 2822 sayılı yasaların dışında... 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — işçileri satmış... 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Sattıysam, iyi bir değere satmışımdır; çünkü emek, 
karşılığı olan bir değerdir. Bu da bir pazarlama, satışsa, bir değeri vardır. Ki, o kuruluşta genel 
başkanlığa, beş yıl üst üste ezici çoğunlukta seçilen birisiyim. 

ÖMER ÇlFTÇt (Ankara) — O zaman işçi sınıfından bahsediyordun ama... 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — O senin dediğin sınıf, sınıfta kaldı. Biraz evvel anlat
tım -biraz şöyle literatürü karıştırıp geçmişi incelediğimde, dünyadaki sanayinin, teknolojinin 
gelişimini gördüğümde- o 1900'lü yıllardaki, Marks'ın, Lenin'in dönemindeki işçi sımfı kal
mamıştır. Sen orada kaldın, sınıfta kaldın ve de belge.aldın Sayın Çiftçi. (ANAP sıralarından 
alkışlar) . • 

ÖMER.ÇİFTÇİ (Ankara) — O zaman solcuydun, şimdi sağcı oldun, sermaye ile bütünleştin. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Emekle sermaye bütündür. Oradaki kavga, üretim kav
gasıdır, paylaşım kavgasıdır, üretimden pay alma kavgasıdır; ama, sermaye düşmanlığı değildir. 

Değerli arkadaşlarım, sabahtan bu yana, önce İçişleri Bakanlığının bütçesini, şimdi de 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bütçesini görüşüyoruz. Burada pek çok konumuz 
var; asgari ücret konusu var, kıdem tazminatı konusu var. Bunlara da baktığımızda; mesela 
İktidarımızın beş yıllık döneminde, asgarî ücretin artış oranı, yüzde 1 400'dür. Kıdem tazmi
natına baktığımızda, bu beş yıllık dönemde, kıdem tazminatının artış oranı yüzde 1 500'dür. 
Onun dışında, diğer haklara baktığımızda, bunlarda da büyük artışlar vardır. Ancak, şunu 
belirtmek istiyorum : Ülkede bir yatırım, bir gelişme, bir finansman, bir işsizlik sorunu var. 
Bu, kalkınmakta olan ülkelerin tamamının bir sorunudur. Dolayısıyla, burada, paylaşımda denge 
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sağlayan bu yasalarda, kavga yerine, tarafların uzlaşması üçgeni oluşturup, bunun kavgasını 
vermesinden yanayız. Anavatan olarak diyoruz ki, bu verdiklerimiz, Türk işçisine, Türk emek
çisine yeterli değil; ancak, bugün için bu kadar. Yarın olduğunda daha iyisini vermek, bizim 
aslî görevimizdir. 

Bu duygularla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin, Türk işçi hareketine, Türk 
sermayesine ve Türk Milletine hayırlı olması dileği ile, hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. 
Sağ olun, var olun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
Sayın Hasan Fehmi Güneş, "ANAP Grup sözcüsü Sayın öztürk konuşmalarında Ana-

muhalefet Partisine sık sık açıkça sataşmıştır, örneğin, işçi kesimlerini, toplumun diğer kesim
lerine karşı kışkırtmışlardır ve 5 milyonluk bir kesimin ülkede tahakkümünü savunmuşlardır" 
mealinde, beyanları vesilesiyle sataşma dolayısıyla söz istemişlerdir. 

Sadece bahsedilen bu konulara münhasır olmak üzere kendilerine söz vereceğim. 
Buyurun, Sayın Güneş. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, Grup Sözcüsü olarak Sayın Etem 

Cankurtaran konuşabilir mi? 
BAŞKAN — Tabiî, buyursun. Yalnız, yeni bir sataşmaya cevap teşkil edecek konuşmalar

dan sakınılmasını... 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Neden olsun, o usul değişmedi mi Sayın Başkan? 
BAŞKAN — O zaman tekrar etsin, şahsiyata girsin, kısır döngü devam etsin gitsin, onu 

mu istiyorsunuz?! 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Sayın Başkan, biraz evvelki uyarımızla o konuya 

dikkatinizi çekmek istedik. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, hadiseler gelişsin, ona göre kararımızı veririz. Galiba, bu

gün .Başkanlığı aşağıdan idare edeceksiniz Sayın Ateş! 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Adana) — Sayın Başkan, ben konuşmamda bir isim zikretmedim, 

"muhalefet sözcüsü" dedim, tutanaklara da böyle geçmiştir. 
BAŞKAN — Sayın öztürk, ben Sayın Cankurtarana şahsı adına söz vermedim. Şahsına 

vaki sataşmalardan dolayı da kendisi konuşmayacaklardır; gruba vaki, Sayın Güneş'in bahset
tiği konulara münhasır olarak konuşacaklardır. 

Buyurun Sayın Cankurtaran. 

SHP GRUBU ADINA ETEM CANKURTARAN (İçe!) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın bütçesini görüşürken en iyi duygularla, bu 
Bakanlığımızın görevleri arasında bulunan, korunması gereken kesimlerin içinde bulunduğu 
koşulları anlatmaya çalıştık. Ülkemizin talihsiz biçimde yaşadığı bir dönemde, en çok zarara 
ve sıkıntıya girmiş olan bu insanların zorluklarının ve sıkıntılarının nasıl aşılabileceğini satır 
başlarıyla söylemeye çalıştık, az önce. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Adana) — Sayın Başkan, konuya gelelim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 

— 556 — 



T.B.M.M. B : 49 17 . 12 . 1989 O : 3 

ETEM CANKURTARAN (Devamla) — Benim konuşma metnim burada... Olmayan ko
nuşmaları hayal edip, üreterek, Anamuhalefet Partisine haksız isnatlarda bulunuldu. 

Biz, emek ağırlıklı bir kitle partisiyiz. Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, bütçe müza
kerelerinin ilk gününde Genel Başkanımızın ağzından şu açıklamayı yaptık : "Biz Sosyalde
mokrat Halkçı Parti olarak, sermayenin düşmanı değiliz; sermayeye karşı değiliz..." 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Adana) — Teşekkür ederim. 
ETEM CANKURTARAN (Devamla) — Müsaade eder misiniz? 
Ama, emeğe düşman olan herkese ve her şeye düşmanız." (SHP sıralarından alkışlar) 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Adana) — Biz de düşmanız. 
ETEM CANKURTARAN (Devamla) — Asıl anlaşılmayan iş budur. 
NEVZAT AKSU (Çorum) — Bu herkesin düşüncesi, size ait değil. 
BAŞKAN — Lütfen Sayın Aksu... 
ETEM CANKURTARAN (Devamla) — Peki, olabilir, dileğim, sizin de bu noktaya gel

miş olmanız. 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Adana) — Hep oradayız. 
ETEM CANKURTARAN (Devamla) — Eğer öyle iseniz, o zaman izin verir misiniz; öyle 

olan bir iktidar partisi, asgarî ücreti 141 bin lirada tutar mı? 141 bin lira parayla geçinebilir 
misiniz? Niye bunun cevabı yok? 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Adana) — Net diyeceksin. 
ETEM CANKURTARAN (Devamla) — Netini söylüyorsun, ben peynir alırken kimse ben

den "vergiyi kes de getir parayı" demiyor. Bunları benim kadar en iyi bilenlerdensin. 
BAŞKAN — Sayın Cankurtaran, konuya gelelim efendim, söz atmalara cevap vermeyin. 
ETEM CANKURTARAN (Devamla) — Sayın Başkan, şimdi burada bir şey söyleniyor; 

"Efendim, emekçileri ve işçileri, toplumun diğer kesimleri aleyhinde kışkırtıyorlar." 
Bu yaklaşımda da iki türlü ince ince eleştiri var. Birisi, geçmiş dönemlerde 1 Mayısta alan

larda Marksist birtakım grupların taşıdığı resimlerden örnekler vermeye çalışıyorlar, ki bunla
rı hep birlikte yaşadık; bir de, "İşçileri habire kışkırtıyorsunuz, biz onun için işçilerin yanına 
gidemiyoruz" gibi bir anlam çıkarıyorum ben onlardan. 

Asıl sorun o değil; bizim istediğimiz şu : Batıda toplum, haklarım, örgütlenerek elde et
miş. Sayın sözcü de burada ifade ettiler; kavga, paylaşım kavgasıdır. Paylaşım kavgasında, işçi
lerin, köylülerin, memurların, esnafın, yoksul insanın yeni haklar elde edebilmesinin aracı ne
dir? örgütlenebilmişse -işte işçiler dünyada örgütlenebilmiş, ülkemizde de kısmî örgütlülüğü 
var- bu örgütlenme de yasal haklarla donatılmışsa, paylaşım kavgasında, insanca yaşayabile
cek bir pay elde edebiliyor. 

Siz bunu sağladınız mı? 12 Eylülün Danışma Meclisine bile getirmeden -tarihini demin 
siz de söylediniz- 1983 yılında çıkardığı sendikalaşmayla, grev ve toplu sözleşmeyle ilgili yasa
larını özde bugüne kadar niye muhafaza ettiniz? Değiştirseydiniz!.. 

Bir de, ikide bir "Türk-lş'in talepleri" deniyor... İşte, Türk-lş'in taleplerinin kitapçığı elimde, 
Türk-tş'in taleplerinin arasında, sizin yaptığınız değişiklikler de var; ama onların talepleri öz
de çok farklı. Anayasa değişikliği istiyorlar... Niye yapmadınız? öyle bir şey var mı? Böyle 
bir olay yok. Yani, hem yapmayacaksınız, hem sıkıntıyı sürdüreceksiniz, hem de kalkacaksı
nız, burada, haklı konuma geçeceksiniz! Geçebilirseniz... Burada, haksız 290kişilik çoğunlukla... 
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ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Haklı... 
ETEM CANKURTARAN (Devamla) — ...Türkiye'nin en önemli konularında bile haklı 

konuma geçersiniz de, Türk-tş Kongresinde ya da bir başka sendikanın kongresinde ya da ül
kenin bir köşesinde, halkın karşısında haklı konuma geçemiyorsunuz. (SHP sıralarından alkışlar) 

Yani, bunların cevabını bu dozda vermeyi ben de istemem. 
Bazı düzenlemeleri birlikte yapalım istiyoruz. 
Ben buradan konuşurken, Bakanlığımızın bu konularla ilgili yapacağı hazırlıklara katkı 

yapacağımızı da söylüyorum, görüşmelerimizde de her zaman söylüyorum; düzelsin yeter ki, 
bu alan. 

Türkiye'nin nüfusu 55 milyondur; bu ülkede 16 milyon çalışan insan var. 16 milyon çalı
şan insandan yalnızca 1 milyon 834 bini sendikalaşabilmiş. Biz, bunu aşalım diyoruz. Nasıl 
aşalım? Türkiye'de 16 milyon çalışan insanın, hiç olmazsa üçte birine yakın insan, sendikalaş
ma hakkından yararlansın. Bunun sayısı da 5 milyon. Ben, bu 5 milyon, örgütlensin, sendika-
laşsın, Türkiye'de sınıf tahakkümüne dayalı bir iktidar kursun demiyorum. 

ÎBRAHtM ÖZTÜRK (Adana) — Bu görüşünüze teşekkür ediyoruz. 
ETEM CANKURTARAN (Devamla) — Yeni anladıysan, günaydın! 
Değerli arkadaşlarım, gerçekten doğru bildiğimiz konularda doğruları ortaya koyalım. Ya

pılabilir, yapılamaz; elbette, içinde bulunduğumuz koşullarda, hangi sorunlar, hangi sıkıntılar 
var, birbirimize anlatarak bunların çarelerini bulmaya gayret ederiz. Siz bugüne kadar bizi hiç 
dinlemediniz ki, konuşturmadınız da. 

BAŞKAN — Sayın Cankurtaran, konu anlaşılmıştır efendim, maksadınız yerine gelmiştir. 
ETEM CANKURTARAN (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Biraz sonra Sayın Çalışma Bakanımız konuşacak. Ben inanıyorum ki, sizin sertliğiniz, Ça

lışma Bakanımızda olmayacaktır. 
Eğer, talebin, "ANAP'ın haklarını ben daha iyi korurum, Çalışma Bakanı olayım" gibi 

bir noktada somutlaşıyorsa, onu kendi içinizde halledin. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Çiftçi, şimdi her söylenen söz için arkadaşlara cevap hakkı tanırsak, burada müza

kereler güçleşir. 
ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Sayın Başkan, beş defa ismim kullanılarak sataşmada bu

lunuldu. 
BAŞKAN — Arz" edeyim efendim. 
Burada Sayın öztürk, Anayasa ile getirilen bir konudan bahsetti ve sizin şahsınızı hedef 

alan bir konuşma da yapmadı, burada. Daha önce mensubu olduğunuz bir sendikanın temsil
cisi de değilsiniz, o itibarla size söz vermem imkânsız. 

ÖMER ÇtFTÇt (Ankara) — Zabıtlara bakınız Sayın Başkan, beş defa ismimi zikretti, di
rekt olarak sataşmada bulundu. 

BAŞKAN — Efendim, sadece konuşmanıza cevap verdi, tsminizden de bahsetmiş olabi
lir; ama, konuşmanıza cevap verdi. 
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ÖMER ÇÎFTÇÎ (Ankara) — Yani küfretmek mubah mı Sayın Başkan? 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Yok, yok! Sevdiğimiz için söyledi. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — O zaman aynen iade ediyorum kendisine. 

II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — 7-28 Haziran 1989 tarihleri arasında Cenevre'de yapüan 76 net Çalışma Konferansında 
kabul edilen sözleşme ve tavsiye kararı ile ügüi olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından 
TBMM'ne bügi sunulmasına üişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1062) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayın Bakana söz vermeden önce, Başbakanlığın bir 
tezkeresi vardır. Bu tezkere, ülkemizin üyesi bulunduğu Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) 
Anayasasının 19 uncu maddesinin (5 b) ve (6 b) bentleri gereğince, hükümetlerin, uluslararası 
çalışma konferanslarında kabul edilen tavsiye kararları hakkında yasama organına bilgi sun
masına dairdir. Bu bilgiyi, Sayın Bakan konuşmalarının sonunda vereceklerdir. 

Başbakanlık tezkeresini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

7-28 Haziran 1989 tarihleri arasında Cenevre'de yapılan 76 ncı Çalışma Konferansında kabul 
edilen sözleşme ve tavsiye kararı ile ilgili olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafın
dan, bütçe müzakereleri sırasında, Türkiye Büyük Millet Meclisine bilgi sunulması hakkında 
Dışişleri Bakanlığından alınan 19.10.1989 tarihli ve 5131 sayılı yazı ve ekinin suretleri ilişikte 
gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Turgut özal 
Başbakan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

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

1. — 1990 Malî Yüı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
üe 1988 Malî Yüı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Taşanları (1/618, 
1/619; 1/598, 3/993; 1/599, 3/994) (S Sayüan : 281, 282, 287, 288) (Devam) 

B) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (Devam) 

1. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1990 Malt Yüı Bütçesi 

2. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1988 Malî Yüı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, zatı âlinize arz etmek istiyorum : 
Sayın Bakan, istediği zaman bu sunuşu yapabilir. Malumlarınız, İçtüzüğe göre, bu tür açıkla
malar yapıldığı zaman gruplara söz hakkı doğmaktadır; ama bu hakkımızı bütçe müzakereleri 
sırasında kullanmak istemeyiz. 
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BAŞKAN — Sayın Güneş, bu yedinci yasama yılı Başkanvekilliğim oluyor. Zannediyo
rum, şans eseri, yedinci defa -bilmiyorum, belki yanılıyorum- Çalışma Bakanlığı bütçesinde 
bu kürsüde bulunuyorum, yedisinde de tatbikat böyle oldu. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Hayır efendim; uluslararası çalışmalarda alınan 
kararlarda hükümet bir açıklama yaparsa, İçtüzük gereği gruplara söz hakkı doğar. 

BAŞKAN — Haklısınız efendim; ama, teamül böyle gelişti efendim. 
* HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Yazılı kural varken teamül olur mu? 

BAŞKAN — Gündem dışı bir konuşma olsa, bütün gruplara, tabiî, cevap hakkı doğar; 
ama, burada gündem dışı bir konuşma yok. ILO'nun daha evvelki... 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — O hakkımızı daha sonra kullanmak istiyoruz. Onu 
arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — O hakkınızı talep ettiğinizde bakarız, değerlendiririz efendim. 
Buyursunlar Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (İstanbul) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlamadan önce hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Bilindiği gibi, Bakanlığımız, çalışma hayatını, işçi-işveren ilişkilerini düzenleme, denetle
me, sosyal güvenlik imkânını sağlama, bu imkânı yaygınlaştırma, geliştirme, yurt dışında çalı
şan işçilerimizin çalışma hayatından doğan hak ve çıkarlarını geliştirme, koruma görevini yap
maya gayret etmektedir. 

Biz, hepinizin bildiği gibi, çok dinamik bir alanda, kitlesel hak ve çıkarlara yönelik, her 
an değişme, gelişmelere maruz bir alanda görev yapıyoruz ve her gelişmeye anında ayak uydu
rulması; yeni çalışmalar yaparken sendikal hak ve özgürlüklerin en geniş bir şekilde kullanıl
ması, toplu pazarlık ve grev hakkının yine özgürce kullanılması için de büyük bir titizlik göste
riyoruz. Bizim alanımızdaki problemlerin hiçbir zaman bitmeyeceğini, bugün eleştirdiğimiz ko
nulara çözüm getirsek bile, yarın yine bu kürsüye çıktığınızda yeni problemlerle ilgili çözümler 
isteyeceğinizi biliyoruz. Çünkü, bu alan böyledir. Çalışma Bakanlığının şansızlığı veyahut da 
görev özellikleri, bunlardır. Onun için bu bütçede, en çok bu tür konuşmaların cereyan edeceği 
bir bakanlık bütçesi olmaktadır. 

Altı arkadaşım konuştular, bunların hepsini dikkatle dinledim. Bunlar son derece güzel 
konuşmalar. Serd edilen görüşlerin bir kısmına katılıyorum; ama, bir kısmında insaf ölçüleri
nin oldukça aşıldığını da söylemek zorundayım. Nerelerde bu insaf ölçüleri aşıldı; şimdi tek 
tek ifade edeceğim. 

Ülkemizde şu anda -30.11.1989 tarihi itibariyle söyleyeyim- 87 işçi sendikamız, 48 de işve
ren sendikası olmak üzere 135 sendika bulunmakta; 2'si işçi, birisi işveren olmak üzere de 3 
konfederasyon bulunmaktadır. Temmuz 1989 istatistiklerine göre 3,S milyon -küsuratları 
söylemiyorum- işçimiz bulunmakta, bunun 1 milyon 834 bini örgütlenmiş bulunmaktadır; bu, 
yüzde 51.48'i teşkil etmektedir. Hatırlarsanız, geçen defaki bütçede bunun yüzde 64'ler civa
rında olduğunu söylemiştim; ama, sendikacı arkadaşlar gayet iyi bilirler; haziran ayında son 
kanunun geçici maddesindeki düzenlemeden sonra, birçok üyenin gerçek üye olmaması sebe
biyle, bu oran yüzde 51.48'e düşmüştür. 
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Yine 30.11.1989 tarihi itibariyle, toplam 826 294 işçiyi kapsayan 2 640 toplu iş sözleşmesi 
yapılmıştır. 1989 yılının ilk 11 ayında, kamu ve özel işyerlerinde, işletme ve işyeri düzeyinde, 
39 bin işçiyi kapsayan 323 işyerinde 169 grev yapılmış ve bunun sonucunda da 2 839 307 işgü
nü kaybedilmiştir. Yine aynı tarih itibariyle 19 işyerinde de 7 lokavt uygulaması ohnuş ve 189 
455 işgünü kaybedilmiştir. 

Şimdi, insafsızlığın burada olduğunu söylemek zorundayım. 323 işyerinde grev olacak, 
2 milyon 800 bin işgünü kaybedilecek ve "Türkiye'de grev hakkı yok. Bu hak hukuken var, 
fiilen kullanılamıyor, hiçbir şey yapılamıyor" denilecek!.. 

Değerli arkadaşlarım, geçen yıl da 220 işyerinde grev oldu, 1 milyon 800 bin işgünü kay
bedildi. 1988 yılında 349 işyerinde grev oldu ve 1 milyon 900 bin işgünü kaybedildi. Tabiî ki, 
bu rakamları memnuniyetle ifade etmiyorum; bu grevlerin olmaması, benim en büyük temen
nimdir. Çünkü, aynı zamanda iş barışını temin etmekle de görevli bir kişiyim; ama, sizin ifa
deleriniz karşısında da çok memnun olarak ifade ediyorum ki, ülkemizde grev ve toplusözleş
me hakkı, fevkalade rahat bir şekilde işleyebilmektedir. 

Arkadaşlar, zaman zaman, özellikle demir-çelik greviyle ilgili, "Benim müdahale 
etmediğim" şeklinde eleştirilerde bulundular. Buna da bu vesileyle cevap vermek istiyorum. 

Arkadaşlar, Çalışma Bakanının görevi, grevlere müdahale değildir, toplu pazarlıklara mü
dahale değildir; tam aksi, müdahale etmeme ve müdahale varsa, bunu önlemedir. Bu hususu 
defalarca açıkladığım halde, hâlâ yanlış bir biçimde ifade edilmekte ve eleştiri ortaya konmak
tadır. Şayet o grevlere müdahale etseydim, buradan yapılacak eleştiriler çok haklı olabilirdi; 
ama, müdahale etmemiş olmakla beraber, tabiî ki, daima devrede bulundum. Arkadaşlar, bü
tün toplusözleşmelerin ve grevlerin başından sonuna kadar her sürecinde ben devrede varım; 
ama, ne şekilde varım? Müdahale anlamında değil, yardımcı olma ve arayı bulma konusunda, 
iki tarafa ılımlı tavsiyelerde bulunma biçiminde varım ve bunu da bu şekilde sürdürmeye de
vam edeceğim. Çünkü, sizin kadar biz de özgür toplu pazarlık düzenine inanıyoruz ve pazarlı
ğı yapan taraflara hiçbir biçimde müdahale etmek arzusunda değiliz. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Ak Gübre'ye de müdahale edin Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — Diğer ta

raftan, bu toplu pazarlık düzeninin ne kadar özgür bir şekilde işlediğini ifade etmek için, mü
saade ederseniz, bir iki rakam daha vermek istiyorum. Yine 1989 yılı içinde -içinde bulundu
ğumuz aya kadar- 17 833 işçiyi kapsayan 669 işyerinde sadece 43 toplu iş sözleşmesi Yüksek 
Hakem Kuruluna intikal etmiştir. 

Diğer taraftan, Kamu İşveren Sendikalarına üye işyerlerinde çalışmakta olan işçilere, sü
resinin bitimi 30.6.1988 ve 30.11.1989 tarihleri arasında yürürlükte kalan toplu iş sözleşmeleri
ne 60 bin ile 230 bin arasında değişen miktarlarda ek ödeme yapılarak, o dönemin sözleşmele
rinde bir düzeltme gerçekleştirilmiştir. 

İşçi ücretlerinin enflasyona karşı çok yenik düştüğü ifadeleri kullanıldı arkadaşlarım ta
rafından. Taraflarca işçi ücretlerini enflasyon karşısında korumak ve tespit edilen ölçülerde bir 
değişiklik olması halinde yeni imzalanacak toplusözleşmelerde de yeniden değerlendirme yap
ma imkânı veren bir yapının getirilmesi de yine ortak bir açıklamayla taraflara duyurulmuş
tur. Sözü edilen bu ek zam uygulamasının amacı, ekonomik iyileştirme ödenmesi suretiyle işçi 
ücretlerinin korunması ve sözleşmelerde, ekonomik duruma göre yeniden değerlendirme yapı
labilmesidir. Nitekim, 1988 ve 1989 yıllarını içerisine alan ve uygulaması yapılan bu zamdan 
sonra Kamu işveren Sendikaları tarafından alınan başka bir kararla da, sözleşmeleri 87 ve 88 
yıllarında imzalanmış olan, kamu işyerlerinde çalışan işçilere 1.8.1989 tarihinden itibaren, ay
rıca, ayda 50 bin lira ödenmesi benimsenmiş ve sosyal yardımların da 94 bin liraya çıkarıldığı 
yine hepimizce bilinmektedir. 

— 561 — 



T.B.M.M. B : 49 17 . 12 . 1989 O : 3 

- Sözleşmelerin yürürlük süreleri içerisinde uygulanmasına karar verilen bu ek ödeme kara
rından başka, 1989 yılı içerisinde sözleşme görüşmeleri devam eden, kamu işyerlerinde çalışan 
yaklaşık 600 bin işçiye de yüzde 160 oranında zam yapılmış; ayrıca, sosyal yardımlarında da 
önemli artışlar sağlanmıştır. Böylece, sadece kamu işyerlerinde çalışan yaklaşık 600 bin işçiye 
24 ay için 22 trilyon civarında ödeme yapılmakta ve işçilerimiz enflasyona karşı korunmaya 
gayret edilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yine bilindiği gibi, 1475 sayılı tş Kanununun 33 ün
cü maddesi, ücretlerin asgarî sınırlarının en geç iki yılda bir Asgarî Ücret Komisyonunca tespit 
edileceğini öngörmektedir. Ancak, asgarî ücret, Temmuz. 1988 yılında belirlenmesine rağmen, 
Bakanlığımızca, yasal süresinden 11 ay önce toplantıya çağrılan Asgarî Ücret Komisyonu, 1 
Ağustos 1989 tarihinden geçerli olmak üzere yaklaşık yüzde 79 artışla, asgarî ücreti, sanayi 
ve hizmet kesiminde 16 yaşından büyükler için, 126 bin liradan, 22S bin liraya; 16 yaşından 
küçükler için de, 86 850 liradan, 155 250 liraya yükseltmiştir. 

Tarımdaki asgarî ücret de aynı sistem içerisinde değiştirilerek, ilk defa, Türkiye'de tüm 
ülke düzeyinde, tek millî seviyede bir asgarî ücrete ulaşılmış ve sanayi kesimi için tespit edilen 
miktarların aynısının, tarım kesimi için de uygulanması kararlaştırılmıştır. Bu suretle, tarım 
kesimi asgarî ücretlerindeki artış oranı, 16 yaşından büyükler için yüzde 93; 16 yaşından kü
çükler için ise yüzde 97'ye ulaşmıştır, 

Bununla şunu söylemek istiyoruz ki, biz, mevcut enflasyonun, hakikaten yapacağı etki
den sabit gelirli kesimi, bunların büyük bir kısmını teşkil eden işçileri korumak için her türlü 
tedbiri almaya gayret etmişizdir ve almaya da devam edeceğiz. 

Diğer taraftan, gemi adamlarının iaşe bedelleri 3 bin liradan 7 bin liraya çıkarılmıştır. Ay
rıca, kıdem tazminatı tavanı, tavan aylık, kıdem zammı ve katsayının yükselmesi sebebiyle, 
15 Temmuz 1989 tarihinden itibaren 1 192 750 liraya çıkarılmış, 1990 yılı bütçemizdeki maaş 
katsayısı 255 olarak tespit edildiğinden, kıdem tazminatı tavanı da 1 milyon 568 bin liraya yük
selmiş bulunmaktadır. 

Kalkınan ve büyüyen Türkiye ekonomisi içinde, çalışanlarla çalıştıranların ilişkilerini dü
zenlemek konularında çıkarılan yasalarda öngörülen aksaklıkları da gidermek üzere, 3528 sa
yılı kanunla 1475 sayılı tş Kanununun 26 ncı maddesine bir fıkra eklenerek, eğlence yerleriyle, 
perakende mal satışı yapılan yerlerde ücret ödemesi yapılamayacağı öngörülmüş; ayrıca, tarım 
işlerinde çalışanlarla, küçük esnaf niteliğindeki işyerlerinde çalışan işçiler, ücretlerin korun
ması hakkındaki tş Kanunu hükümleri kapsamına alınmıştır. Bu suretle 1 milyonun üstündeki 
işçinin ücretleri de yasal koruna altına alınmış olmaktadır. 

Aynı değişiklikle, gerekli şartları taşımaları kaydıyla, kurma izni alınmadan açılmış işyer
lerine, kurma izni aranmaksızın işletme belgesi verileceği düzenlenerek, bu husustaki yaygın 
şikâyetlerin de çözüme kavuşması sağlanmıştır. 

2821 ve 2822 sayılı Yasalara gelince : Bu konuda yine birçok eleştiriler ortaya kondu. Ben, 
bu eleştirilerde de, oldukça, insaf ölçülerinin aşıldığı kanaatindeyim. Bunu, şu şekilde ifade 
etmek istiyorum : 2821 sayılı Kanunun sadece 7 maddesinin, ILO tarafından, ILO normlarına 
uymadığı bize bildirilmiştir. 2822 sayılı Kanunun da sadece 5 maddesinin ILO normlarına uy
gun olmadığı bize bildirilmiştir. Anayasamızın da 2 maddesinin uymadığı bize bildirilmiştir. 
Bu çerçevede, geçen sene yaptığımız; ama sürekli olarak, bu yapılanı fevkalade hafif gören bir 
anlayışa cevap vermek istiyorum. 
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Geçen sene, bu 7+5 = 12 maddelik bir değişiklik talebine karşılık, biz, 2821 sayılı Kanun
da 19 maddeyi, 2822 sayılı Kanunda da 13 maddeyi değiştirdik. Bu madde değişiklikleri yapı
lırken de, elbette ki, endüstri ilişkilerinin tarafları olan işçi ve işveren kanatlarının da görüşle
rini aldık. Bu görüşleri alırken, onlardan gelen taleplerin yüzde yüzüne bu değişikliklerin için
de yer vermemiş olabiliriz; ama, mümkün olabildiğince çok, bu arzulara uygun değişiklikleri 
yaptık. O sebepledir ki, arkadaşlarım bu 2821 ve 2822 sayılı Kanunun şu maddesi uygun değil; 
bu maddesi uygun değil derken, neresinin uygun olup olmadığının bana tek tek açıklanması 
lazım. 

ETEM CANKURTARAN (tçel) — Tümü, değil. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — Çünkü, 

sendikal hak ve özgürlüklerin en iyi şekilde kullanılması için gerekli hususları, biz burada ger
çekleştirmeye çalıştık. Eksiklerimizi de 1990 yılı içinde tamamlamaya gayret edeceğiz. Bu ça
lışmaları başlattığımızda da bütün milletvekili arkadaşlarımdan önerilerini istiyorum; hatta yar
dımlarını istiyorum ve yine kendileriyle tartışarak bu işi yapacağımızı da ifade etmek istiyorum. 

ETEM CANKURTARAN (İçel) — Her zaman hazırız. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — Çünkü, 
burada bir konsensüsün gerektiğine ben de inanıyorum. Gerek endüstri ilişkilerinin tarafları 
işçi ve işveren kanatlarını dinleyeceğiz, gerekse burada bulunan milletvekilllerimizin ayrıca bir
takım önerileri varsa, memnuniyetle onları da dinleyeceğiz. Çünkü bizim, amacımız, ülkede 
toplumsal huzurun gerçekleşmesidir; işçilerimizin mutlu ve memnun bir şekilde çalışmaları ve 
haklarını en iyi şekilde alacakları mekanizmaları oluşturmaktır. Burada, arkadaşlarımın hiç
birisinin endişesinin olmamasını ve her istenilenin her anda gerçekleşmediğini, bunun biraz 
da konjonktür meselesi olduğunu ve her fırsatta bizim, bir iyileştirmeye adım attığımızı ifade 
etmek istiyorum. 

Şu iki yıl içinde veya son bir yıl içinde hiçbir konuda geriye gitmediğimizi, herhalde insaf
la kabul edeceksiniz. Yaptığımız her değişikliğin bir iyileştirme olduğunu; ama bu iyileştirme
nin ölçüsü yetersiz diyebilirsiniz, o ayrı bir konu, onu kabul ederim, sizce yetersizdir; bizce 
de yetersizdir; ama, biz bunları, emin olunuz ki, en kısa zamanda en iyiye doğru götürmeye 
tekrar teşebbüs edeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, iş teftişi ve işçi sağlığı konusunda söylenen sözlere -hakikaten- ke
sinlikle katılmıyorum. Bunu, size rakamlarla ifade etmek istiyorum. İş teftiş hizmetlerimizi 
581 müfettişle yürütmekteyiz. 1989 yılının, yani içinde bulunduğumuz yılın ilk 10 ayında 28 
878 işyeri denetlenmiştir. İşin yürütümü, İş Yasası açısından denetlenmiştir. Bu denetleme so
nunda 1 898 işyerinin birtakım yasa hükümlerine uymadığı tespit edilerek, haklarında gerekli 
işlemler yapılmıştır. Diğer taraftan, işçilerin sağlığını koruma ve iş güvenliğine ilişkin olarak 
da 18 965 işyeri denetlenmiştir ve 1 216 işveren hakkında gerekli işlemler yapılmıştır. 

Diğer taraftan, gebe ve emzikli kadınlarla ilgili olarak yaptığımız denetimlerde de 106 iş
yerinde kreş ve emzirme odası bulunmaması sebebiyle gerekli işlemler yapılmış ve kendilerine 
cezaî müeyyideler uygulanmıştır. 

Bildiğiniz gibi, 3493 sayılı Kanun ile 1475 sayılı Kanunda öngörülen ceza miktarları çok 
büyük ölçüde artırılmış, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında verilmekte olan bu cezalar daha 
önce 30 bin lira ve 15 bin liralarda iken, 1 milyon ve 1,5 milyon liralara yükseltilmiştir. İsmini 
belirtmeyeceğim bir işyerine daha geçenlerde 400 milyon liraya yakın ceza yazılmıştır ve bu 
ceza tahsil edilmiştir. 
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Bunun yanında, işçilerimizin meslek hastalıklarından korunmalarını teminen, tşçi Sağlığı 
ve iş Güvenliği Enstitümüz tarafından, işyerlerinde : 

Akü ve matbaa işyerlerinde çalışan işçilerde kurşun, 
Polyester işçilerinde benzen, 
Kömür işçilerinde pnömokonyoz denilen akciğer toz hastalığı, 
Dökümhanelerde çalışan işçilerde silikozis denilen akciğer hastalığı, 
ilaç fabrikalarında.çalışan işçilerde pestisid, 
Sigara fabrikalarında çalışan işçilerde nikotin, 
Çay fabrikası işçilerinde işitme kaybı taramaları yapılmıştır. 
Ayrıca, ilgili birçok işyerinde asbest, heksan, pamuk tozu taramaları da sürdürülmektedir. 

inşaat iş kolunda da kaza nedenlerinin araştırılması amacıyla kapsamlı bir çalışma ger
çekleştirilmiştir. 

Zonguldak kömür havzasında, 36 bin işçimizden 18 bininin akciğer taraması tamamlan
mış ve bunların çalışma ortamları sürekli olarak kontrol altına alınmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, cumhuriyet tarihinde, söyleyebilir misiniz ki, bu kadar geniş bir işçi 
sağlığı taraması yapılmıştır? Zonguldak kömür havzasında yeraltında çalışan işçilerin tamamı 
ilk defa, akciğer taramasından geçirilmiştir ve yer üstünde çalışanların da önemli bir kısmı bu 
taramadan geçirilmiş, diğer kısmı da bu taramadan geçirilmeye devam edilmektedir. 

Diğer taraftan, asbest konusunda yapılan araştırmalar için ILO ile müştereken bir proje 
uygulamaya konulmuştur. Bu proje çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan bilgi
lerin, Uluslararası tşçi Sağlığı Merkezi tarafından güvenilir olduğu kabul edilmiş ve böylece, 
bizim, kısaca tSGÜM dediğimiz tşçi Sağlığı ve tş Güvenliği Merkezimiz, uluslararası platform
larda, güvenilir bir işçi sağlığı merkezi olarak kabul edilmiş ve böyle, güvenilir birkaç, işçi sağ
lığı, iş güvenliği merkezi arasına girmiştir. 

Bunlara ilave olarak, iş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle meydana gelen işgücü ka
yıplarının ülke ekonomisine verdiği zararları asgarî düzeye indirmek için, denetim, teftiş ve 
incelemelerin yanı sıra, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin alınması konusunda, işçi ve iş
verenlerin çeşitli yayın ve iletişim araçları ile bilinçlendirilmelerinin sağlanması ve ayrıca tüm 
kamuoyunun ilgisini çekmek bakımından da, ülke düzeyinde, -hatta bu sene Kıbrıs'ta da bunu 
uyguladık- işçi sağlığı ve iş güvenliği haftaları düzenlenmekte, geniş bir propaganda yapılmak
tadır. tşçiye, sağlığının kıymetli olduğunu öğretmek için, işverene de, bu önlemleri almasının 
onun ekonomik yararı yönünden çok önemli olduğunu anlatmak için, bunlar yoğun bir şekil
de sürdürülmektedir. 

Arkadaşlarımız, konuşmalarında, bir de işsizlik konusuna değindiler. Bunu kısaca belir
teyim diyorum; ama o kadar çok üzerinde durdular ki, müsaadenizle ben de kısaca belirtme
yeceğim, hepsini burada tek tek anlatacağım. 

Bugün bütün ülkelerde, iş ve işçi bulma kurumlarının fonksiyonlarında büyük değişiklik
ler olmuştur. Başlangıçta klasik anlamda tanımlayacağımız, işçiye iş ve işverene işçi bulmak 
amacıyla kurulmuş olan bu kurumlar, kendilerini yenileyerek ve çağımızın gerektirdiği şartlara 
uygun olarak, işgücü piyasasının izlenmesinde, istihdam politikasının oluşturulmasında ve iş
sizlikle mücadelede etkin kuruluşlar olarak teşkilatlandırılmışlardır. 
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Biz bu tş ve tşçi Bulma Kurumunu bu çerçeve içinde teşkilatlandırmak üzere birtakım ya
sal hazırlıklarımızı tamamladık. Bir tanesini -kanun hükmünde kararnameyi- sevk ettik, ikin
cisinin hazırlıklarını da bitirmek üzereyiz. 

Bu arada, tş ve tşçi Bulma Kurumu, işsizlikle mücadelede ne gibi işler yaptı ve yapmakta; 
ana başlıklar itibariyle bunlardan bahsetmek istiyorum. 

Aslında hepimiz biliyoruz ki, işsizlikle mücadele iki esasa dayanır. Birisi, kalkınma hızı
nın yüksek olması; ikincisi, nüfus artış hızının durdurulması veya azaltılması, tş ve tşçi Bulma 
Kurumu bunun dışındaki alana girebilmektedir. Bunu da şu şekilde ifade edeceğim : İşyerle
rinde açık işler vardır, işsizler vardır, tşsizler, bu açık işlerin ihtiyacı olan vasıflara sahip ola
madıkları için bu açık işlerde çalışamamakta, istihdam edilememektedir, tşte, tş ve tşçi Bulma 
Kurumunun ürettiği projeler, bu alanda, bu vasıfsız işçilere, ihtiyaç duyulan vasıfları kazandı
rarak istihdamlarını sağlamaktır. 

Birinci projemiz, vasıflı işgücü yetiştirme çalışmalarıdır. Bunu uzun uzun anlatmak iste
miyorum; çünkü, bu saatte vaktinizi almak istemiyorum; ama, bununla ilgili olarak, içinde 
bulunduğumuz yılın ilk on ayında 309 kurs düzenlenmiştir. 

Diğer projemiz, sakatların meslekî rehabilitasyonu çalışmalarıdır. Bizim, sakatlarla ilgili 
birtakım görevlerimiz vardır ve özel olarak onlarla ilgili projeler üretmekteyiz. Geçtiğimiz do
kuz on ay içerisinde onlarla ilgili İS kurs düzenlenmiştir ve Uluslararası Çalışma Teşkilatıyla 
müşterek bir proje de başlatılmıştır. 

"Bedensel engelliler" dediğimiz bu kimselere, bedensel engellerinin çeşidine göre vasıf ka
zandırılarak, bunlara bir çalışma imkânı sağlanmaktadır. Diğer taraftan, UNDP denilen Bir
leşmiş Milletlere bağlı bir kuruluşla da ayrıca bir proje geliştirme çalışmasına başlanmıştır. 

Bu münasebetle, tş ve tşçi Bulma Kurumunda sakatlarla ilgili bir birim, bir de kadınlarla 
ilgili bir birim oluşturulmuştur. Sakatlarla ilgili birim, sakatlar için istihdam yaratmaya çalış
makta; kadınlarla ilgili birim de, kadınları istihdama çekmeye ve onları üretken hale getirmeye 
yönelik projeler üretmektedir. 

Bir diğer projemiz, sanayide eğitim çalışmalarıdır. Bu, sanayideki işçinin, gelişen şartlara 
göre vasıflarını artırmak için yapılmaktadır. Bu yıl içerisinde, yani kasım ayı sonuna kadar, 
bunlarla ilgili 53 seminer yapılmıştır, kurs düzenlenmiştir. 

tş ve tşçi Bulma Kurumunun dördüncü projesi ise, Meslek Danışmanlığı Hizmetleri pro
jesidir. 

Beşinci projemiz, Federal Almanya Çalışma Kurumuyla, Türk iş idaresinin reorganizas-
yonu konusunda yaptığımız ve son aşamaya geldiğimiz çalışmadır. Bu projenin esası, tş ve tşçi 
Bulma Kurumunu, Batı'daki iş ve işçi bulma kurumlarıyla aynı fonksiyonları görür hale getir
mektir; çünkü, işsizlik sigortasına geçmek üzere Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planına bir hedef 
koymuş bulunuyoruz. Bunu da bu vesileyle ifade etmek istiyorum ki, bu yıl işsizlik sigortasıyla 
ilgili çalışmalarımızı da başlatacağız. 

Diğer taraftan, üniversite öğrencilerine geçici işler temin edilmesi için, bazı üniversiteleri
mizde istihdam danışmanlığı merkezleri kurulmuş ve üniversite gençlerine, hafta sonlan için 
veya kısa süreli zamanlarda çalışmaları için bazı işler bulunmasına gayret edilmektedir. 

Sanayi bölgelerinde, ilki Samsun'da açılan küçük sanayi siteleri istihdam merkezlerimize 
ilaveten, Manisa, Ankara, istanbul, tzmir, Bursa ve Diyarbakır'da da bu merkezlerin açılması 
için gayret gösterilmektedir. 

— 565 — 



T.B.M.M. B : 49 17 . 12 . 1989 O : 3 

Diğer taraftan, üniversiteye giremeyen gençlere, iş piyasasındaki çeşitli mesleklerin tanıtıl
ması, okullarda konferanslar verilmesi ve meslek broşürleri dağıtılması, basın ve yayın organ
ları vasıtasıyla çeşitli meslekler hakkında bilgiler verilmesi ve kurumun, işgücü yetiştirme hiz
metlerine yönlendirilmesi amacıyla da onlara yönelik çalışmalar planlanmıştır. 

Şimdi, istihdamla ilgili çalışmalar konusunda bazı rakamlar da vermek istiyorum. Ekim 
1989 tarihi itibariyle yurt içinde bir iş isteği ile Kuruma 419 861 kişi kaydolmuştur. Bunların 
232 624'ü işe yerleştirilmiştir. Bu duruma göre, aldığımız bu tedbirlerle, uygulamaya koyduğu
muz bu projelerle, iş için başvuran vatandaşlarımızın şu anda, yüzde 50.5'i bir iş imkânına 
kavuşmuştur. Tabiî ki, bizim hedefimiz bu oranın çok daha fazla yükselmesidir. 

Ekim 1989 sonu itibariyle de 8 922 sakat vatandaşımız kuruma kayıt yaptırmış, bunlar
dan 6 426'sı işe yerleştirilmiştir. Böylece, sakatlardaki işe yerleştirme oranımız yüzde 72'dir. 
Aynı dönemde, kuruma iş isteğiyle başvuran eski hükümlülerin sayısı ise S 130 olup, bunun 
3 615'i işe yerleştirilmiştir. Demek oluyor ki, eski hükümlülerde işe yerleştirilme oranı yüzde 
70.4'tür. 

Gerek sakatların, gerekse eski hükümlülerin işe yerleştirilme oranlarının 1989 yılının ilk 
on aylık döneminde hızla arttığını görmekteyiz. 1988 yılında bu grup için, işe yerleştirme oram 
yüzde 50 civarındayken, 1989 yılının ilk on ayında yüzde 70'i aşmıştır. Bu olumlu gelişme, Ku
rumun bu konudaki aktif çalışmalarının yanında, mevzuatta yapılan değişiklikler sonucunda 
da gerçekleşmiştir. 

Değerli milletvekilleri, yurt dışına gönderme hizmetlerimiz de, bilindiği gibi, devam et
mektedir. Kuruma, on ay içinde 26 bin kişi başvurmuştur. Aynı dönemde yurt dışına 43 606 
kişi gönderilmiş, böylece, bu dönemde, daha önceki yıllarda yapılmış başvuruların da bir kıs
mı karşılanabilmiştir. 

Yurt dışına giden vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik durumları da çok yakından izlen
mektedir. îkili görüşmelerle bunların sorunlarına çözümler aranmaktadır, örneğin, Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetler Birliği ile ülkemiz arasında gelişen teknik ve ekonomik işbirliği çerçeve
sinde, birçok Türk müteahhit firması bu ülkede iş almış ve bu firmaların üstlendiği işlerde ça
lışmak üzere, 1 000 civarında işçimiz bu ülkeye gönderilmiştir. 

-Bulgaristan'dan ülkeye göç edenlerle ilgili istihdam çalışmalarımızı ve Yakın ve Ortadoğu 
Çalışma Enstitüsünün yaptığı bu yoldaki çalışmaları çok kısa bir şekilde söylemek isterdim; 
ancak, bir iki rakam vermekle yetinmek istiyorum. Bulgaristan'dan gelen vatandaşlara 26 adet 
istihdam garantili işgücü yetiştirme kursu düzenlenmiş; bunlardan tşçi Bulma Kurumuna baş
vuran 53 963 kişinin önemli bir kısmı da işe yerleştirilmiştir. Bu işe yerleştirmelerde, bildiğiniz 
gibi, valiliklerle çok yakın işbirliği yapılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, sosyal güvenlik ülkede yaşayanlar arasında hiçbir ayrım yapılmak
sızın, toplumun bütün fertlerinin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak tarzda, kişile
rin bugünlerini ve yarınlarını güven altına almayı kendisine hedef tayin eden bir sistemler bü
tünüdür. 

Sosyal güvenlik sistemleri, dünya standartlarına göre 9 programdan oluşmaktadır. 102 sa
yılı, Sosyal Güvenliğin Asgarî Normları Hakkında Uluslararası Sözleşmede, ILO bu 9 progra
mı tespit ettikten sonra, üye ülkeler için en az dört programın uygulanmasını zorunlu kılmış
tır; ülkemizde ise bunun 8 kolu uygulanmaktadır, tşsizlik sigortasıyla ilgili çalışmalarımız da 
1990 yılı içinde başlayacaktır. 
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Bildiğiniz gibi, bu sistemler bütünü içinde, ülkemizde üç ana sosyal güvenlik kuruluşu var
dır : Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, Bunların dışında, sandıklar ve Amele 
Birliğimiz vardır. 

Planlı dönemde, sosyal güvenlik haklarının iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması, kalkınma 
planlarında öngörülen hedefler ve ilkeler doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Nitekim, Al
tıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında yer alan en önemli hedef, sosyal güvenliğin kitleye yaygın
laştırılmasını belirleyen esastır. 

Bir de, bütün arkadaşlarımızın ortak olarak temenni ettikleri, sosyal güvenliğin tek çatı 
altında birleştirilmesi hususu, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında hedef olarak belirlenmiş
tir. Bunun son derece umut verici bir adım olduğunu memnuniyetle ifade ediyorum ve yakın 
bir gelecekte de bunun gerçekleşmesi için çalışmalar yapacağımızı umut ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, emeklilerimizin maaşlarına yapılan artışlarla ilgili olarak da Yüce 
Meclise şu bilgileri sunmak istiyorum. 

Sosyal Sigortalar Kanununa ve Bağ - Kur Kanununa göre bağlanan aylık ve gelirler, gös
terge tablosu, basamak tablosu ve katsayı esasına göre hesaplanmaktadır. Aylıklarda yapılan 
artışlar, bu sistem içinde her yıl Bütçe Kanunu ve Bakanlar Kurulunca tespit edilen katsayı ar
tışları ve sosyal yardım zammı artışları ile gerçekleştirilmektedir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu emeklilerine, sosyal yardım zammı dahil, 1989 yılı Temmuz ayın
da,. 1988 yılının Aralık ayma göre, taban aylık 119 bin liradan 243 bin liraya yükseltilerek, yüz
de 106'lık bir artış yapılmıştır. Bağ - Kur'lularda, 17 nci basamak aylık, 168 bin liradan 340 
bin liraya yükseltilerek, onlarda da yüzde 103 Mük bir şrtış gerçekleştirilmiştir. 

Bu yılbaşında ise, hepsine yeniden artışlar yapılacağı hepimizce bilinmektedir. 
Bağ - Kur sigortalısı için ifade edilen eleştirilere ve görüşlere bir yönüyle katılıyor, ama 

bir yönüyle katılamıyorum. Şöyle ki: Bağ - Kur'da sistem, bildiğiniz gibi, basamak seçme şek
linde olmakta ve sigortalı, almak istediği emekli maaşını, kendisi belirlemektedir; eğer daha 
yüksek basamaklardan prim öderse, daha yüksek dereceden emekli maaşı alacak; daha düşük 
basamaklardan öderse, daha düşük emekli maaşı alacaktır. Nitekim, 1 inci basamaktan 6 ncı 
basamağa kadar basamak yükselmesi zorunlu olduğu için, 2 milyona yakın Bağ - kur'lunun 
1 milyon 700 bininin 6 ncı basamakta toplandığını görüyoruz. Bağ - Kurtlularımız, maalesef, 
daha düşük prim ödemeyi tercih ediyorlar ve basamak yükseltmesine pek fazla iltifat etmiyor
lar. Tabiî, böyle olunca da, bunların büyük bir çoğunluğu 6 ncı basamaktan emekli olmakta 
ve çok düşük emekli maaşı almaktadırlar. 

Ben, sürekli olarak, konuşmalarımda, Bağ - Kur'luların basamak yükseltme konusunda 
hassas davranmalarını ifade etmişimdir; çünkü, 6 ncı basamaktan sonra her iki yılda bir basa
mak yükseltme, onların kendi tnsiyatiflerine bağlıdır. 

Bilindiği gibi,ülkemizde, sosyal güvenlik hakları, primli sistem içinde finanse edilmektedir. 
Sosyal Sigortalar Kurumu yönünden, her işveren, çalıştırdığı sigortalı işçisinin prime esas 

kazancı üzerinden hesaplanan işçi hissesini ve işveren payını, ait olduğu ayı takip eden ayın 
sonuna kadar Sosyal Sigortalar Kurumuna ödemekle yükümlüdür. 

Bağ - Kur'da ise daha değişik bir sistem uygulanmaktadır. Bağ - Kur sigortalıları, bulun
dukları basamak rakamlarının katsayı ile çarpımı yoluyla hesaplanan matrahın yüzde 32'sini 
kendileri Bağ - Kur'a yatırmaktadırlar. 

— 567 — 



T.B.M.M. B : 49 17 . 12 . 1989 O : 3 

Her iki finans programı içinde tahsil edilen sosyal sigorta primleri sosyal güvenlik yasala
rıyla tespit edilen ve sigortalı, emekli, dul ve yetimler ile, bunların bağımlılarına sağlanan sos
yal sigorta haklarının karşılığını oluşturmaktadır. 

Biraz önce hedef olarak belirtmiş olduğumuz, emekli dul ve yetimlerimize daha iyi ve da
ha güzel hayat standardı sağlanmasının, tahakkuk eden primlerin tahsiline bağlı olduğu da 
şüphesizdir. 

Burada, tahsilatlarla ilgili kısa bilgiler vermek istiyorum. Aldığımız tedbirlerle, Sosyal Si
gortalar Kurumunda tahsilat oranı yüzde 9l*e yükselmiştir. Bazı illerde bu oran yüzde 97 ve 
yüzde 98'lere kadar çıkmaktadır. Sosyal Sigortalarda toplam prim alacağımız 534 milyar liradır. 

Hemen şunu ifade edeyim : Belediyelerle ilgili bazı sözler sarf edildi. Belediyelerden prim 
alacağımız 200 milyar liraya yükselmiştir; ama, daha önce, yani 26 Marttan önce, biz, bu bele
diyelerdeki prim alacaklarımız için yasal takiplere geçmiş idik ve bunları tahsil etmeye yakla
şırken, yapılan seçimler sonunda yeni gelen belediye başkanlarının ortaya çıkardıkları siyasî 
fırtına üzerine, biz bu prim tahsilatında bir yavaşlatma yaptık. Bunun siyasî bir sebebi olmadı
ğının anlaşılmasını ve yine de, hiç kusura bakmasınlar, ne olursa olsun, bu primleri tahsil et
mek üzere harekete geçmekte olduğumuzu burada ifade etmek istiyorum... 

ERTEKlN DURUTÜRK (İsparta) — Herkesten yapın... 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREK AYKUT (Devamla) — Efendim, 
başka belediyeler olunca tahsilatı yapmayacağız, ötekiler olunca yapacağız; böyle şey olmaz... 

ERTEKlN DURUTÜRK (İsparta) — Herkesten yapın; ama ümüğünü sıkmadan... 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — Biz, da
ha önce, birçok belediye başkanının -bunlar ANAP'Iı belediye başkanıydı- maaşlarına bile ha
ciz koyduk. Bu konuda, son derece tarafsız, ama ciddî bir şekilde tahsilat yapmak yönünde 
hareket ediyoruz. Bunun böyle bilinmesini ve belediye başkanlarının burada şikâyetçi olmaya 
hiç haklarının bulunmadığını da ifade etmek istiyorum. Başka yerlerde harcamasınlar parayı, 
bizim primlerimizi ödesinler; bunu burada ifade etmek istiyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Diğer taraftan, Bağ - Kur'da, primleri ödeme eğilimi, Bağ - Kur sigortalılarımızda olduk
ça düşüktür. Bunu hepimiz biliyoruz ve bu konuda çok çeşitli önlemler almaya ve bu ödemele
ri yapmaları için her türlü yardım ve kolaylığı göstermeye çalışıyoruz. Nitekm, son olarak aldı
ğımız ünlemlerle, 10 taksitte ödeme, kurum veznelerinde tahsilat yapma imkânı sağlandı, ban
kalarla tahsilatla ilgili yeni protokoller yapıldı ve Bağ • Kur'Iuya bazı bankalardan kredi temin 
etmek suretiyle, primlerimizi tahsil etme imkânını sağladık. Bunların sayesinde, son aylarda, 
ayda 11 milyar liraya yaklaşan bir prim tahsilatı artışı Bağ - Kur'da gerçekleştirildi. 

Diğer taraftan, bir arkadaşımız, "Bar - Kur'un sağlık sigortası yönünden fevkalade feci 
durumda olduğunu" söyledi. Bunun böyle olmadığını ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 1989 yılı içinde Bağ - Kur'un sağlık sigortası için 97 milyar lira tah
silat yapmışız. Bağ - Kur'da bundan 9 milyon 400 bin kişi faydalanmıştır. Yani Bağ - Kur 9 
milyon 400 bin kişiye sağlık yardımı yapmaktadır ve 1989 yılının başına kadar tek kuruş sağlık 
yardımı alamayan Bağ - Kur'luların şimdi kendilerine, aile fertlerine ve bakmakla yükümlü 
oldukları bütün insanlara, parasız sağlık yardımı yapılmaktadır; ama bu yardım, Türkiye'nin 
sağlık hizmetleri ne kadar iyi ise, o kadar yapılabilmektedir. Dolayısıyla, eleştirilerin bu çerçe
ve içinde kalması gerekmektedir. 
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ÖMER ÇtFTÇt (Ankara) — Yani kötü olduğunu siz de kabul ediyorsunuz, değil mi Sayın 
Bakan? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, sosyal güvenlik kuruluşlarının malî yapısı içerisinde diğer önemli bir kaynağın 
da, fonların değerlendirilmesi olduğu şüphesizdir. Bu fonların, sürekli olarak bazı kârlı alan
lara kaydırılmasından yana olduğumu ifade ettim ve bu konudaki projelerimizi de kısmen uy
gulamaya koyduk; ocak ayından itibaren de bunların ilk olumlu sonuçlarını almaya başlayaca
ğız. İlk olumlu sonuçları aldıktan sonra, sizlere bu konuda ayrıntılı açıklamalar yapacağım. 
Çünkü, aksi halde, mahcup olmak gibi bir durum olmasın diye, neticeyi aldıktan sonra bunla
rın sonuçlarını sizlerin gözlerinizin önüne serelim istedim. 

Diğer taraftan birtakım tahvil alacaklarımız vardı. Bu konuyu, arkadaşlarımız sürekli olarak 
konuşmalarında dile getirdiler. Bilindiği gibi, 20 yıl vadeli tahviller vardı; bunlar 1970'li yıllar
da alınmış ve faiz oranları yüzde 6 ile yüzde 20 arasındadır. Şu anda bunların İSO milyar liralık 
kısmı tamamıyle tahsil edilmiş olup, geri kalan 73 milyar liralık kısmının vadesi henüz gelme
diği için beklenmektedir. Ayrıca, bu tahvillerin, zamanından önce, o faiz oranlarıyla değil, ca
ri faiz oranlarıyla işleme konulması da sağlanmıştır. 

Ayrıca, Sosyal Sigortalar Kurumunda sağlık hizmetlerinin bir hayli sıkıntılı olduğu ifade 
edildi. Bu, doğrudur. Hakikaten, sağlık hizmetlerinde önemli darboğazlar ve sıkıntılar vardır; 
bunlar için çok çeşitli önlemler alınmaktadır. Sosyal Sigortalar Kurumu, 91 hastane, 8 diş te
davi ve protez merkezi, 111 dispanser, 160 sağlık istasyonu ve 1 huzurevi olmak üzere, toplam 
371 sağlık tesisi il şu anda, tek başına 18 milyon vatandaşımıza sağlık hizmeti vermektedir. 
Yine, Bağ - Kur'luların da sağlık kapsamına girmesinden sonra, kısmen, birtakım hastane ve 
dispanserlerimizde onlara da hizmet verdiğimiz için, şu anda Türkiye nüfusumuzun yüzde 40'ını 
aşan bir miktarına tek başına Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık hizmeti vermeye çalışmaktadır. 
Tabiî ki, bu süre içinde, sigortalı ve sigortalıların bakmakla yükümlü olduğu insan sayısı çok 
hızlı bir şekilde artarken, elbette, hastane, dispanser ve -çok daha önemlisi- sağlık personeli 
sayısı aynı hızla artamamaktadır. İşte, sıkıntıların bir sebebi de buradan kaynaklanmaktadır. 
Bununla beraber, 1989 yılı içinde sağlık tesislerimize 723 uzman tabip ve tabip, 27 diş hekimi, 
220 eczacı, 427 hemşire ve ebe, 160 da laborant ve sağlık teknisyenin atamaları yapılmıştır. Bu
nun dışında -yine bunlar da yeterli olmadığı için bu uzmanları alamadığımız yerlerde de, on
larla dışarıdan anlaşmalar yaparak, bu hizmeti vermeye çalışmaktayız. Son 11 aylık dönemde 
bu şekilde anlaşma yaptığımız uzman tabip sayısı 42, tabip sayısı 66, diş tabibi sayısı 110, rönt
gen laboratuvarı sayısı 197, diğer laboratuvarlar 163; 36 hastane, dispanser, sanatoryum ve pre
vantoryum; 11 müessese ve 4 989 da eczane ile sözleşme yapılmıştır. 

Arkadaşlarımız, "Sigorta hastanelerinin kapılarındaki yığılmaları ne şekilde çözeceksiniz?" 
diye birtakım sualler yönelttiler. 

Bununla ilgili bir projemiz, bir yılı aşkın bir zamandan beri uygulanmaktadır. Bu, hasta
ne - dispanser ilişkisinin yeniden düzenlenmesi ve uç poliklinik sisteminin getirilmesiydi. Bu
nun ilk uygulamasını İstanbul'da Rumeli yakasında başlattık. Bundan çok önemli neticeler 
aldık. O yöredeki bir hastanemizde, aşağı yukarı günde bir poliklinik azalma görüldü. Bunun 
verdiği bu faydalı sonuç nedeniyle, diğer yığılımların oluğu bölgelerde de aynı sistemi uygula
mak için dispanser uygulamasına ağırlık vermeye başladık. Çok sayıda dispanser açarak; 
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ama bu dispanserleri, "tam teşekküllü" dediğimiz şekilde açarak, yani röntgen, laboratuvar, 
eczane ve ödeme bürolarıyla, ana branşların bulunduğu bir dispanser şeklinde açarak hasta
nelere akını durdurmaya ve hastane kapılarında rastlanan üzücü manzaralara son vermeye gayret 
etmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, diğer taraftan, önemli bir sorun da, sigortasız çalıştırma olayıdır. 
"Kaçak işçi" şeklinde de tabir edilmektedir ki, buna çok önem vermekteyiz. Bu konuda deği
şik denetim yöntemleri kullanarak, kaçak işçileri ve tescilsiz işyerlerini tespit edip, tescillerini 
yaptırmaktayız. Nitekim, bu sebeple yaklaşık 1,5 yıllık süre içinde 125 579 kaçak işçi tespit 
edilerek sigortalı yapılmıştır; 26 809 tescil edilmemiş işyeri de, yakalanarak, tescil edilmiştir. 

Yurt dışındaki işçilerimize ilgimize gelince : Bunun fevkalade ileri düzeyde olduğunu ve 
yurt dışındaki işçilerin, hemen hemen her sorunuyla, özel sorunlarıyla dahi Yurt Dışı tşçi So
runları Genel Müdürlüğümüzün ilgilendiğini ifade etmek isterim. Yurt dışı işçi sorunları için, 
14 müşavirlik ve 25 ataşelik olmak üzere, 39 birimimiz mevcuttur ve bu birimlerimizde, 16'sı 
sözleşmeli olmak üzere, toplam 52 personelimiz görev yapmaktadır. Bu sayının artırılması için 
gayret gösteriyoruz; çünkü, lisan bilen ve bu konulara aşina, bu konuları bilen kişileri bulmak 
çok kolay olmadığı için, sık sık çeşitli vesilelerle sınavla eleman alarak, boş kadrolarımızı da 
doldurmaya çalışıyoruz. 

1987 yılında başlamış olduğumuz Federal Almanya'daki gençlerin meslekî eğitime yön
lendirilmesi projesinden başarılı sonuçlar aldığımızdan, bu projeyi diğer ülkelere de yaymaya 
gayret ediyoruz. 

Suudi Arabistan'da çalışan işçilerimizin sigorta prim alacakları için Suudi Arabistan Si
gorta Kurumu (GOSt) ile gerekli temasları kurmuş bulunuyoruz ve bugüne kadar vatandaşla
rımızın 30 bininin primlerinin geri alınması sağlanmış, 70 bin vatandaşımızın prim alacakları 
ise Bakanlığımızca izlenmektedir. 

Diğer taraftan, Almanya'ya doğudan göçün ilk başladığı gün, daha henüz böye büyük 
boyutta bir göçün olacağı bilinmediği esnada, biz, çalışma ateşelerimizi süratle uyararak, Al
man makamlarıyla temas etmelerini istemiş ve orada yaşayan vatandaşlarımızın, böyle bir göç 
olayından -cereyan ettiği takdirde- etkilenmemeleri için gerekli tedbirleri almış durumdayız. 
Ayrıca, tarafımdan, Alman Çalışma Bakanına mektup yazılarak, bu konudaki hassasiyetimiz 
bildirilmiş ve uluslararası sözleşmelere (ikamet sözleşmelerine, işgücü sözleşmelerine ve sosyal 
güvenlik sözleşmelerine) mutlak surette uyulması, bunun, insan hakları ve uluslararası ilişkile
rin temel kuralları gereği olduğu bildirilmiştir. Onlardan aldığımız teminat da, gerçekten, işçi
lerimizin, işgücü sözleşmeleri çerçevesinde, orada bulunmaları nedeniyle herhangi bir endişeye 
kapılmalarına mahal olmadığı yolundadır. Bu konudaki endişeyi ortadan kaldırmak için çok 
çeşitli açıklamalarımız olmuş, hatta Alman Büyükelçisinin dahi bu konuda bir açıklama yap
ması temin edilmiştir. 

Diğer taraftan, içinde bulunduğumuz yıl, hepinizin bildiği gibi, fevkalade önemli bir söz
leşme olan Avrupa Sosyal Şartı, Parlamentomuzca onaylanmıştır. Bunun bir iftihar vesilesi 
olduğunu çeşitli zamanlarda ifade ettim, bir kere daha sizlere ifade etmek istiyorum. Tabiî ki, 
bunun gururu hepimize aittir. Bu, dünyanın, Batının en ileri sosyal haklar içeren temel bir söz-
leşmesidir ve bizim toplumumuz da bu sözleşmeye layıktır. Parlamentomuz, bunu 28 yıl sonra 
onaylamıştır. Aslında bu sözleşme 28 yıl önce imzalanmıştı; fakat, geçen yirmisekiz yıl süre
since çok çeşitli hükümetler gelip geçmiş olmasına rağmen, hiçbirisi bu sözleşmeyi Parlamen
toda onaylamaya teşebbüs etmemiş; bu sözleşmenin onaylanması, tarafımızdan gerçekleştiri
lerek, bu şeref de bu Parlamentomuza ait olmuştur. 
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Diğer taraftan, bildiğiniz gibi, ILO sözleşmelerinin 28'i ülkemizce onaylanmıştır. Bunla-
' rın 4'ü, son yirmi yıl içinde onaylanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, son yirmi yılda bu Parlamento ve hükümetler sadece 4 adet ILO 
sözleşmesi onaylamışken, bir yıl içinde biz 4 adet ILO sözleşmesini aynı anda Parlamentomu
za sevk etmiş durumdayız ve bu dönem içinde yine bunların onaylanarak buradan geçeceğini 
tahmin etmekteyim. Bu sözleşmeler şunlardır : Sanayi işyerlerine alınacak çocukların asgarî 
yaş sınırının belirlenmesine dair 59 sayılı sözleşme. Diğeri, "üçlü diyalog" diye daima konuş
tuğumuz hususu içeren ve çok önemli olan, üçlü danışmalar hakkında 144 sayılı sözleşmedir. 
Diğeri, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve meslekî eğitimle ilgili 142 sayılı sözleşmedir. Dör
düncüsü de, yeraltı madenlerinde işe alınmada asgarî yaşı belirleyen 123 sayılı sözleşmedir. İn
şallah, Parlamentomuz, bu sözleşmeleri en kısa zamanda onaylayacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben konuşmama başlamadan biraz önce okutulan 
hususla ilgili olarak, her yıl bütçemizin Yüce Mecliste görüşülmesi sırasında ifa edilen bir mü
kellefiyeti yerine getirmek için bu hususları bilgilerinize sunacağım. 

Ülkemiz tarafından onaylanmış bulunan Uluslararası Çalışma Teşkilatı Anayasasının 19 
uncu maddesinin 5/b ve 6/b bentleri gereğince, uluslararası çalışma konferanslarında kabul 
edilen sözleşme ve tavsiyeler hakkında, Hükümet tarafından, yetkili makam olan Türkiye Bü
yük Millet Meclisine bilgi sunulması ve bu hususun tutanaklara geçirilmesi gerekmektedir. 

Bu çerçevede aşağıdaki bilgileri dikkatlerinize sunmama müsaadelerinizi rica ediyorum. 

7 - 28 Haziran 1989 tarihleri arasında Cenevre'de toplanan 76 ncı Uluslararası Çalışma 
Konferansında, "Yerli ve Göçebe Nüfuslar Hakkında 169 sayılı Sözleşme" kabul edilmiştir. 

Bu sözleşmede yer alan hususlar aşağıda özetlenmiştir. Sözleşmenin ülkemiz tarafından 
onaylanabilirliği hakkındaki görüşümüz, bu konuda başlatılan çalışmalar tamamlandıktan sonra 
ayrıca bilgilerinize sunulacaktır. 

Yerli ve Göçebe Nüfuslar Hakkında 169 sayılı Sözleşme : 

169 sayılı Sözleşme, 10 bölüm ve 44 maddeden oluşmaktadır. Uluslararası Çalışma Teşki
latı tarafından 1957 yılında kabul edilmiş bulunan aynı isimli 107 sayılı Sözleşmenin revizyonu 
olan bu sözleşme, dünyanın pek çok yöresinde bulunan yerli ve göçebe nüfusun temel insan 
haklarından, asıl nüfus oranında yararlanamadıkları gözlemlerinden hareketle, bu nüfus grup
larının haklarını korumak ve bütünlüklerine saygıyı güvence altına almak üzere hükümetlerin 
idarî ve yasal tedbirlerini almalarını; bu tedbirleri alırken, sözü edilen nüfus grupları ile iyi 
niyetle istişarelerde bulunmalarını öngörmektedir. Sonuç olarak sözleşme, yerli ve göçebe nü
fusların; temel haklarından tam ve ayırım gözetilmeden yararlanmalarını, kendileri hakkında 
alınacak kararlara katılımlarının sağlanmasını, içinde yaşadıkları çevreyi korumayı, insan hak
larıyla bağdaştığı oranda kendi gelenek ve kurumlarını muhafaza etmelerini; işe alma, istih
dam, meslekî eğitim, sosyal güvenlik, sağlık gibi konulardan gerektiği gibi yararlanmalarını 
teminat altına almaya yönelik bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, sözlerimin bu son bölümünde, yine açıklamak ve tekrar etmek 
istiyorum ki, amacımızın, çalışma hayatımıza huzuru ve barışı getirmek, istikrarı ve güveni 
sürekli kılmak olduğudur. Bu bütçe vesilesiyle de işçi ve işveren kesimlerini, çalışma barışı ko
nusunda daha titiz davranmaya, daha anlayışlı olmaya ve daha fazla diyaloga çağırmak istiyo
rum. Bakanlık olarak, işçilerimizin her türlü sorunlarına büyük bir ilgi ve şefkatle yaklaştığı
mızı, onların güven içinde çalışacakları bir ortam hazırlamak ve gelir düzeylerinin yükselmesi
ne yardımcı olmak için çaba gösterdiğimizi bir kere daha tekrarlamak istiyorum. 
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Bu düşüncelerle 1990 malî yılı bütçe tasarısının Meclisimizin tasvibine mazhar olması di
leğiyle hepinizi tekrar selamlıyor, sorunlarınıza, tatmin edememiş açıklamalarım varsa, ek açık
lamalar getireceğimi ifade etmek istiyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Güneş, zannediyorum, bu konuda aydınlandık ümidindeyim. Çünkü 
Sayın Bakan, bir mükellefiyeti yerine getiriyor. Bu arada, ben de, kürsü de dahi olsa konuyu 
muhakeme etme durumuna düştüm. Bu itibarla, bir gündem dışı konuşma değildir. ILO ka
rarlarına göre, ILO Anayasasının muhatabı olan Meclisimize, "zabıtlara geçir" diye bir direk
tifidir; o direktifi yerine getiriyoruz. 

HASAN FEHMÎ GÜNEŞ (İstanbul) — Anladım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Mustafa Şahin, buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Lehinde. 
MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığının 1990 yılı bütçesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum; Yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Gecenin ilerleyen bu saatinde sizlerin fazla vaktini almamak için, konuşmam, kısa bir te
menni ve bir teşekkürümü sunmaktan ibaret olacaktır. 

Çok kısa bir süre önceki yurt dışı ziyaretimde, Türk işçilerinin ilettikleri, münhasıran bir 
isteklerini Sayın Bakana ulaştırmak istiyorum. Her ne kadar bu isteğin direkt Sayın Bakanla 
ilgisi yok ise de, ilgili bakanla yapacağı bir koordinasyon sonucu, ümit ederim ki, bir çözüm 
gelebilir. Şöyle ki : 

Yurt dışında çalışan işçilerimizin çocukları, ilkokulu bitirdikten sonra orta dereceli bir okula 
giderken, lisan bilmeden gittikleri için, maalesef, hiçbir Türk işçisinin çocuğu yüksek tahsile 
ğidememektedir ve ortaokulda veya lise seviyesinde ancak işçi okullarına gidebilmektedir. Ora
daki işçilerimizin büyük bir arzusu. "Evet, devlet burada parasız hir orta dereceli okul aça
maz, ama paramızla okutmak üzere, Almanya'da işçilerimizin çok olduğu şehirlerde Türkçe 
tedrisat yapacak orta dereceli okulların açılmasını" bunu talep etmektedirler. 

Bu temennimi Sayın Bakanıma ulaştırdıktan sonra, ülkemizin ve rejimimizin ağırlıklı ola
rak sahibi ve bekçisi olan, devletten hiçbir iş istemeyen, kendi işini kendisi kuran; aynı zaman
da, devletin, KDV tahsilatında, parasız, ücretsiz kâtipliğini yapan esnaf ve sanatkârlarımızın 
gerçekten, bugün aldıkları emeklilik maaşının oldukça düşük olduğunu ifade etmek istiyorum. 
Sayın Bakanımız ifade ettiler; memnuniyet vericidir, bunların sağlık hizmetlerinden yararlan
dığını öğrenmiş bulunuyoruz. Fevkalade yerinde bir karardır. Bundan dolayı, bu hür teşebbüs 
sahipleri adına teşekkürlerimi sunarken, emeklilik yönünden de devletimizin bir katkısının ol
ması temennisinde bulunuyorum. 

Muhterem milletvekilleri, işçi - işveren ilişkisi et ve kemik misalidir, birini diğerinden ayır
mak mümkün değildir. Birbirine sımsıkıya bağlıdır. 

Birini diğerinden ayrı görmeyen, farklı göstermeyen ve düşman göstermeye imkân verme
yen; huzurlu çalışma ortamını sağlayan ANAP İktidarına huzurlarınızda teşekkür ederek, say
gılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Tez. (SHP sıralarından alkışlar) 
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Sayın Tez süreyi aşmamanızı... 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Sayın Başkan, özen gösteriyorum tüm konuşmalarımda, hiçbir 

zaman geçmedim 10 dakikayı. 
BAŞKAN — Onu kabul ediyorum; ama ben de zaman ilerlediği için hatırlatmak istedim. 

Çok teşekkür ederim. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şahsım adına hepinizi 
en derin saygılarımla selamlıyorum. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının var oluş temellerinden biri, işçi ve işveren ilişki
lerini düzenlemek, denetlemek, çalışanlara sosyal güvenlik olanağı vermektir. Toplu pazarlık 
ve grev haklarının ülkemizde özgürce kullanılması olanağının işçilerimize verilmesi, bu Bakanlığın 
görevidir. Görevlerini kısaca ifade ettiğim bu Bakanlık, bütçesi çerçevesinde dile getirdiği ça
lışmalarla, görevini yapmadığını bugünkü konuşmaları ile ifade etmiştir. 

Ülkemizde uzun süre devam eden, işçilerimizin, aileleriyle birlikte açlığa mahkûm olduğu 
iskenderun ve Karabük -ve aynı zamanda esnafımız ve işçilerimizle birlikte sefalete düştüğü 
demir-çelik grevine Sayın Bakan, ne burada, ne de Plan ve Bütçe Komisyonu konuşmalarında 
hiç değinmemiştir. Bu konuya hiç şaşmadık; zira, Sayın Bakan bu grevi unutmuş olabilir. Çün
kü, işçilerimiz grevde iken, Sayın Bakan ve ANAP İktidarı, bu konuyu hiç hatırlamamışlardır. 

Grev hakkının kullanımını, ülkemizde içler acısı duruma getiren, bugünkü iktidardır. İş
çilerimizin sözde doğal hakkı olan grev ortada iken, yasa gereği fiilen ortadan kaldırılmıştır. 

Çalışma barışı, ekonominin gelişiminde en önde gelen koşullardan biridir. Çalışma barı
şı, işçinin ve işverenin karşılıklı huzur içinde oldukları; işçinin, emeğinin karşılığını atabildiği 
bir ortamda olur. Taraflardan biri aleyhine destek olunursa, barış bozulur. Bansın korunma
sıyla görevli bakanlık, taraflardan sadece işverene destek vererek, işçinin en doğal hakkı olan 
grev hakkını işletmemek için elinden geleni yaparak, bu ödevinden zayıf almıştır. 

Demir - çelik grevini Sayın Bakan değil, bir başka bakan araya girerek çözmüştür. Aslın
da, bu grevi, işçilerin direnişi çözmüştür. 

Demir - çelik grevinde işçilerimizin taleplerinin tamamı karşılansaydı, grevde geçen günle
rin yarattığı üretim kaybından doğan rakamın çok daha aşağısında bir ödeme gerekecekti. Sa
yın Bakan bu hesabı mutlaka oldukça iyi yapmıştır; ancak, bu grev sırasında ANAP tarafın
dan devlet eliyle zenginleştirme projesi takip edilerek, işçilerin açlığına göz yumulmuştur. 

Yalnız bu davranışı bile, bu Bakanlığın, görevini yapmadığı ve görevini yapmadığı için de, 
ödeneğe gereksinmesi olmayacağı gerekçesiyle bütçesinin reddetilmesinf gerektirir. 

Sayın Bakanın ifade ettiğine göre, 1989 yılı içerisinde 2 761 32S işgünü kaybedilmiştir. Bu 
kaybın sorumlusu kimdir? 

1980'den bu yana işçimizin sadece açlıktan ölmeyecek kadar bir ücret talebi vardır. Buna 
rağmen, işveren, uzlaşmazlığa gidebilmekte, ülkenin işgücü kaybının içine sindirebilmektedir. 
Bakanlık ise, daima işverenin yanında hazır bulunduğu için, işçilerimizin feryadını duymamış
tır, işçinin emeğinin karşılığını almak için çaba harcamamıştır ve 1980 yılından bu yana, reel 
olarak sürekli gerileyen ücretlere, 60 bin lira ile 230 bin lira arasında zam yapılması zafer ola
rak nitelendirilmiştir. Oysa, Bakanlığın, bu kararla övünürken, karşımıza başka rakamlar koy
ması gerekirdi. 1980 yılında bir işçinin 1 saatlik işgücünün alım olanağı ile, bugün aynı işçinin 
1 saatlik emeğinin alım gücünü karşılaştırmalı olarak cesurca yazabilmeliydi. 
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ANAP tktidarı enflasyonu beslemiştir, işçimizi enflasyona ezdirmiştir. Yapılan zamlar, iş
çinin emeğinin karşılığını almasını sağlayıcı değildir. Asgarî ücret artışının yüzdesini vererek, 
"Yüzde 79 yükselmiştir" diyerek övünmek, bence, ANAP'ın işçiye bakışının itirafıdır. Bugün, 
brüt 225 bin lira ile, Sayın Bakan acaba kaç gün geçinebilir? 

tşçi sağlığı ve sosyal güvence konusunda, Bakanlık, ciddi hiçbir çalışma yapmamıştır. 
SSK fonları yeterince değerlendirilmemiş ve işverenden, primler zamanında tahsil edilme

yerek, faizsiz kredi olanağı, işveren kesimine verilmiştir. 
tşçi Bulma Kurumu, toplumla yeterli diyalog kuramamış; sadece resmî kurumlara ve yasa 

gereği kendisinden talep etmek zorunda olan elemanlara kart vermiştir. 
Yapısal değişim hazırlığı içinde olan bu kurumu fazla eliştirmeyeceğim; yalnız şunu sor

mak istiyorum : Altı yıllık iktidarınızda, tş ve tşçi Bulma Kurumunu hiç görmediniz mi? Yapı
sal değişim için, niçin bu kadar beklediniz? Daha önce ülkemizde istihdam sorunu yok muydu? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türk Devleti, demokratik, sosyal bir hukuk devleti
dir. Kalkınmasının da, sosyal adalet ve sosyal güvenlik içerisinde olması gerekir. Sanayileşme 
sürecine girmişse eğer ülkemiz, işçi haklarını, bütün özgürlükçü demokratik ülkelerde olduğu 
gibi korumak ve saymak durumundadır. Türk işçisine dünyanın en ileri demokratik hakları; 
sendikalarına da, özgürlük verilmelidir. ANAP tktidarı döneminde işçinin haklarında gerile
me olmuştur; işçiye, emeğe saygı ortadan kalkmıştır. İşçinin huzuru değil, mutluluğu değil, 
güvencesi değil, mutsuzluğu ön plana çıkmıştır, tşçi ailesi mağdur edilmiştir; işçi emeklisi peri
şan vaziyettedir. Sendikalar yok olmuş, haklar rafa kaldırılmıştır. 

Gelir dağılımı, ülkemizde her gün biraz daha, çalışanların ve dar gelirlerin aleyhine bo
zulmakta; yoksulun daha da yoksullaştığ) bir düzen sürmektedir. Mevcut sendikalar yasası, 
işçileri ve işçiden yana olan sendikaları tam bir kıskaç içine almıştır, tşçiler savunmasızdır, işçi
ler sahipsizdir. Sendikalar bu duruma karşı koyacak güçten yoksun bırakılmıştır. Mevcut yasa
lar, işçiden yana değildir. Ülkemizin kalkınması, güçlenmesi, gelirinin yükselmesi, işsize iş ya
ratılması, hakça ücret ödenmesi, üretimin artırılması gibi, ülkenin ekonomik hayatına iktidar
lar yön verirler, tşçinin, memurun, köylünün, çiftçinin, esnafın ve sanatkârın ve benzeri sosyal 
toplum katmanlarının iflas etmesi; ürününü yok fiyatına satması; çiftçinin ve küçük esnafın, 
kredi bulmak için inim inim inlediği bir dönemde, imtiyazlı kişilere, batacağını bile bile kredi
ler verilmesi, iktidarın aldığı karalardır. Üretmeden, alınterini toprağa tezgâha, kazmaya dü
şürmeden, masa başında hayalî ihracat yapanlara prim ödenmesi hepimizin tanık olduğu ve 
siyasî iktidarın oluşturduğu ekonomik çerçevede çizdiği bu ekonomik politikalardan kaynak
lanmaktadır. Bu da, ANAP'ın uyguladığı ekonomik politikadır, ekonomik yapıdır. (ANAP 
sıralarından alkışlar [!]) 

Ekonomik hayata yön veren kararları ANAP alıyor; ANAP iktidarı alıyor ve uyguluyor. 
Muhalefetin uyarılarına kulak asmıyorsunuz, halkın feryatlarına kulak asmıyorsunuz ve bu 
kararları pervasızca alıyorsunuz; "orta direk" diyerek iktidara geliyorsunuz; işçinin canına ot 
tıkıyorsunuz. (ANAP sıralarından alkışlar [!]) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ANAP'ın defterinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlığının defterinde işçi yok, işçi emeklisi yok, Bağ-Kur'lu yok, tarım işçisi yok; çalışma barı
şı yok, toplumsal güvenlik yok, işçi sağlığı yok! Söyleyin, kim var? Egemen güçler var, egemen 
güçler var... (ANAP sıralarından alkışlar [!]) 
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BAŞKAN — Sayın Tez, lütfen bağlayınız efendim. 
İBRAHİM TEZ (Devamla) — Bağlıyorum efendim, * 
Biraz evvel burada Anavatan Partisi adına konuşan sözcü arkadaşımız tbrahim öztürk, 

"çalışan kesimleri birbirine ve diğer kesimlere düşman göstermeye çalışıyorsunuz" dedi. 
Sosyaldemokratlâr, ülkede barışı isterler; sosyaldemokraüar, barışı istemenin yanında, huzur 

isterler. 
içişleri Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde sabahleyin söylemiştim; biz kavgadan yana de

ğiliz, biz barıştan yanayız. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar) Biz özgürlükten ya
nayız, biz insanlıktan yanayız; işçinin alınterinin ve emeğinin karşılığının verilmesinden yanayız. 

Bu duygular içinde saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN'— Teşekkür ederim Sayın Tez. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi üzerindeki çalışmalar tamamlanmıştır. 

Sayın Haydar Baylaz ve Sayın Mehmet Çakıroğlu yazılı soru sormuşlardır; fakat kendileri 
şu anda yoklar. 

Sayın Ertekin Durutürk'ün yazılı sorusunu okuyacağım : Başka soru sormak isteyenleri 
de kaydedelim : Sayın Çiftçi, Sayın Talay, Sayın Ateş, Sayın Rıza Ilıman, Sayın Durutürk'ün 
sorularını okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Sayın Bakan tarafından cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

1. SSK'nın 17.12.1989 tarihine kadar belediyelerden toplam alacağı ne kadardır? 
2. Bu alacakların ne kadarı 26 Mart 1989 tarihinden önce; ne kadarı bu tarihten sonradır? 
3. SSK'nın belediyelerden olan alacaklarının, belediyelere göre dağılımı nasıldır? 
4. SSK'ya olan borçlarından dolayı, 17.12.1989 tarihine kadar, icraî takibata uğrayan be

lediyeler hangileridir? 
5. SSK'nın belediyelerden olan alacaklarını, belediyelerin güçlerine göre taksıtlendire-

rek ödettirilmesi -faizsiz taksitlim düşünülmekte midir? 
6. 506 sayılı Kanun hükümlerine göre, malullük, yaşlılık veya ölüm aylığı bağlanan kişi

lere ödenen sosyal yardım zamlarının, 3395 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre, "Kanunun 
yayımını müteakip ve Kurumun yazılı olarak istemesi üzerine, iki ay içinde ilgili kuruluşlar ta
rafından Kuruma ödeneceği" hükmü getirilmiştir. Kanunun yayım tarihi 9 Temmuz 1987'dir. • 

1) Kanunun yürürlüğe girdiği 9 Temmuz 1987 tarihinden, 26 Mart 1989 tarihine ka
dar, hangi belediyelerden, kanunun öngördüğü sosyal yardım zamları istenmiştir? 

2) Şayet, sosyal yardım zamları, 26 Mart 1989 tarihine kadar istenmemişse, Kuru
mun bundan zararı nedir? 

3) Sosyal yardım zamları, 26 Mart 1989 tarihinden sonra hangi belediyelerden talep 
edilmiştir? 
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4) SSK'nın sosyal yardım zamları olarak, hangi belediyelerden ne kadar alacağı vardır? 
Bu belediyelerden hangisi •borçlarından dolayı icraya verilmiştir? 

5) Sosyal yardım zamlan, belediyelerin dışında kanunun öngördüğü genel ve katma bütçeli 
idareler, döner sermayeli kuruluşlar başta olmak üzere, diğer kurum ve kuruluşlardan istenmiş 
midir, istenmemişse, sebebi nedir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, cevap verecek durumda mısınız? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (İstanbul) — 'fâzılı ola

rak cevap verelim, çok uzun. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Rıza Ilıman'ın yazılı sorusunu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yanıtlanmasını saygıla

rımla arz ederim. 

Rıza Ilıman 
Çorum 

1. Nüfusumuzun ne kadan işsizdir? 
Sosyal güvenlikten yoksun olan insan sayısı ne kadardır? 
Bunlara iş ve sosyal güvenlik ne zaman sağlanacaktır? Somut tedbirleriniz nelerdir? 
2. SSK'lılar ve emeklileri için niçin sarı renk reçete kullanılmaktadır? Bunlara ucuz ve 

depolarda bekletilen etkisiz ilaç verildiği doğru mudur; değilse, bunların bu tür sızlanmaları 
neden ileri gelmektedir? 

3. Tüm dünyada, çalışanların, işçilerin birlik ve dayanışma günü sayılan 1 Mayıs işçi bay
ramından Hükümet niçin korkuyor? Her grup ve katmanlara tanınan bayram, işçilerimizden 
neden esirgenmektedir? işçilerin istediği dışında bayram önermek, onların özgür iradesine mü
dahale değil midir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (istanbul) — Efendim, 

buna da yazılı cevap verelim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Çiftçi, buyurun. 
Sayın Çiftçi, soruyu kısa ve öz rica edeyim. 
ÖMER ÇlFTÇt (Ankara) — Sayın Başkanım, birinci sorum : 2822 sayılı Yasadaki Geçici 

5 inci maddeyi, Sayın Bakan kaldırmayı düşünüyorlar mı? 
ikinci olarak : 141 ve 142'nin kaldırılmasından yanalar mı? 
Maalesef, eski bir sendikacının çalışma hayatıyla ilgili birçok olumsuzlukların kaynağı var

dır. 1982 Anayasasını bu derece benimseyip savunmayı olumlu buluyorlar mı? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI ÎMREN AYKUT (İstanbul) — Efendim, 
geçici 5 inci maddeyle ilgili soruya hemen cevap vereyim. 

Biliyorsunuz, bu, yargıda bu sebeple duruyor. 
İkincisi; 141; 142 konuşuluyor ve zannedersem olumlu bir sonuca yaklaşıyor. 
1982 Anayasasının elbette ki, benimsediğimiz yerleri var. Gelişen ve değişen şartlar ve za

man içinde tam olarak benimsemediğimiz noktalar da var; ama Anayasa değişiklikleri, bildi
ğiniz gibi, farklı bir prosedüre tabidir. Ortam oluşup, bu değişiklikler olduğu takdirde, bizim 
de buna katılacağımız kuşkusuzdur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Talay. 
M. ISTEMlHAN TALAY (İçel) — Sayın Başkanım, temeli yaklaşık 14 yıl önce atılan ve 

Sayın Bakanın katkılarıyla ivme kazanan Tarsus Sosyal Sigortalar Hastanesiyle ilgili olarak 
1990 yılı programında ne kadar ödenek öngörülmüştür ve devam edecek midir? 

2. Bağ - Kur emeklileri ve Bağ - Kur'luların da üniversite hastanelerinden yararlanma 
imkânı Sayın Bakan tarafından sağlanacak mıdır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyursunlar Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (İstanbul) — Efendim, 
Tarsus hastanesi olayı hakikaten çok talihsiz bir hadisedir. Yıllar önce başlamış ve çeşitli bü
rokratik işler arasında bugüne kadar hiçbir şey yapılamadan gelmiş. Ancak ben, son derece 
memnuniyetle şu bilgiyi vermek istiyorum : Bu hastanenin yapılması üzerinde çok ciddî dur
duk ve bu yıllar önce hazırlanmış projenin artık yetersiz olduğu düşüncesiyle, burada yeniden 
proje hazırlattık. 240 yataklı olarak uygulamaya konan bu projeyi, şu anda 450 yataklı hasta
ne haline getirdik. Projeleri bitti ve her an ihaleye hazır bir hale geldi. İhalesini de değişik bir 
sistemle yaparak, çok hızla bir yıl içinde tamamlanmasını sağlayacak bir yoldayız. 

İkincisi : Bağ - Kur'luların üniversite hastanelerinden yararlanmaları hususundaki çalış
malarımız hemen hemen tamamlanmıştır. Çok kısa bir süre sonra Bağ - Kur'luların, sağlık 
hizmetlerinden hangi ölçülerde yararlanacakları hususunu açıklayacağım. Bu açıklamanın içinde, 
onların bütün hastanelerinden yararlanacakları hususu yer almaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Başkanlar soru soramıyor; ama İzmit - Sopalı hastanesi hak
kında da iyi düşünceler içerisinde olmanızı temenni ederim. 

Sayın Ateş, buyurun. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Sayın Başkan, Sayın Bakan, konuşmalara yanıt ve
rirken, Türkiye'deki grev hakkının açık ve serbest bir biçimde kullanıldığını söyledi ve buna 
örnek olarak da, ülkemizde geçen yıl içerisinde zannedersem 323 işyerinde grev olduğunu ve 
2 milyon küsur iş günü kaybının ortaya çıktığını söyledi. 

Şimdi, Türkiye'deki grev hakkının bu tür rakamlarla gerçekten özgürce kullanılıp kulla
nılmadığı olayı biraz benim kafama yatmadı. Bu nedenle bir soru sormak istiyorum : 
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Acaba, bu söylenen süre içerisinde, yalnızca SEKA ve demir-çelik grevi ne kadar sürmüş
tür? Ne kadar iş kaybı olmuştur, işgünü kaybı olmuştur? Ve bunlar düştüğünde, yani bu ra
kamlar, bu günler düştüğünde, geriye kalan işgünü kaybına bakıldığında bile, Türkiye için çok 
önemsiz sayıda grevden dolayı işgücü kaybı olduğu ortaya çıkacaktır. Bu böyle olduğuna göre, 
acaba hâlâ Sayın Bakan, işgücü kaybıyla, grev kullanma hakkının, veya özgürlüğünün var ol
duğunu iddia edebilecek midir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (İstanbul) — Efendim, 

yine iddia ediyorum elbette. Çünkü... 
Şimdi, değerli arkadaşlarım, grev hakkının olduğunu, nasıl, yani neyle kabul edeceğiz? 

Grev yapılan işyeri sayısı bu kadar çoksa, greve iştirak eden işçi sayısı bu kadar çoksa, grevde 
kaybedilen işgünü sayısı bu kadar çoksa, hâlâ "Bu ülkede grev hakkı yok" diyorsak; o zaman 
siz bana başka bir ölçü söyleyin, ben o ölçüye göre grev hakkının var olup olmadığını size an
latayım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Arkadaşlarım, Türkiye'de grev hakkı, fevkalade rahat kullanılabilmektedir; bunu her yer
de, her platformda söylerim, bunu memnuniyetle söylerim. Çünkü, bu hakkın olmasını ve yeri 
geldiğinde kullanılmasını isteyen kişilerden birisiyim. Bizde greve katılamayan işçi sayısı, grev 
yasağına giren işçi sayısı sadece yüzde 8'den ibaret. Hatırlarsanız, geçen mayıs ayında yaptığı
mız kanun değişikliğiyle, çok büyük bir işçi kitlesini daha grev yasağının dışına çıkardık ve 
onlara da grev hakkını getirerek, grev hakkını daha yaygınlaştırdık. Bunu, geçtiğimiz mayıs 
değil, ondan önceki mayısta 2822 sayılı \asada yaptığımız değişiklikle, bu Parlamentomuz ger
çekleştirdi. Ben anlamıyorum, neden, "Grev hakkı yoktur" diye ısrar ediliyor? İspat edemi
yorsunuz bana; ama "yok" diye ısrar ediyorsunuz! Ben size, var olduğunu ispat ediyorum, 
rakamlarla, her şeyle. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

İkinci sorularına gelince : Demir-çelik grevi uzun sürmüş bir grevdir ve 22 bin civarında 
işçinin katıldığı bir grevdir. Bu içinde bulunduğumuz yıl 2 milyon 800 bin küsur işgünü kaybı 
oldu, bunun 2 milyonu aşağı yukarı, -küsuratlarını söylemiyorum- demir-çelik grevine aittir. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — SEKA?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (İstanbul) — SEKA 

grevinde 1 milyon 12 bin işgünü kaybedilmiştir. O da dört ay sürdü, 13 bine yakın işçi katıldı. 
Bundan dolayı oldukça büyük işgünü kaybı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — 323'ün altında... 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (istanbul) — Ama, si

ze işyeri sayısı söyledim, 1988'de 349 işyeri, kardeşim, grev olmuş; dünyanın hiçbir ülkesinde 
böyle bir şey yok. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (İstanbul) — 1988'de 

220 işyeri; söylüyorum arkadaşlar... 
ÖMER ÇlFTÇl (Ankara) — İkiye katlarsanız geriye kalanı?.. 
BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale etmeyin. 
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (İstanbul) — Efendim, 
o şundan düşük; grevin olduğu işyerinde çalışan işçi sayısı az; çarptığınız zaman daha az işgü
nü kaybı çıkıyor ortaya. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Oranını istemiştim Sayın Bakan? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (İstanbul) — Ben son
ra size veririm. 

BAŞKAN — Sayın Ateş, bu bir görüş farkıdır. Aslında, soru da değildir. Zatı âliniz diyor
sunuz ki, "Türkiye'de grev hakkının kullanılması kolay değil." Sayın Bakan, bunun aksini söy
lüyor ve işçi yasağının yüzde 8 olduğunu, bunun dışındaki bütün işçilerin grev hakkını kullan
dığını ifade ediyor; karşılıklı bir görüş ayrılığı var. Bu itibarla, mesele halledilmiştir. 

Sayın Erdal Kalkan, buyurun. 

ERDAL KALKAN (Edirne) — Sayın Başkan, üyesi bulunduğumuz NATO ve girmek iste
diğimiz AT ülkelerindeki toplusözleşme, grev, lokavt, hak grevi, dayanışma grevi bu gibi hak
ları vermeyi Sayın Hükümet düşünüyor mu? 

Süper emeklilerin, yeni emeklilerden 100 bin Türk Lira eksik yakacak yardımı aldığını bi
liyoruz. Bunun Türkiye'deki bütçeye 70 milyar lira bir yük getireceğini de biliyoruz. Bu konu
da, Hükümet bunlan ödemeyi düşünüyor mu? Bunları öderken Sosyal Sigortalar Kurumunun 
mal varlığından herhangi bir şey satmayı düşünüyor mu? 

Uzun yıllar, sosyaldemokrat sendikal hareketlere emek vermiş, daha sonra ANAP'a katıl
mış ve daha sonra da çağdışı duruma düşmüş bir sendikacıyla aynı partide olmaktan Sayın 
Bakan rahatsızlık duyuyor mu? 

BAŞKAN — Bu sualinizi sormama imkân yok. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Adana) — Sataşma var, cevap hakkı doğdu. 

BAŞKAN — Efendim, vakit ilerlediği için cevap hakkı doğmuyor. 

Buyursunlar Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (İstanbul) — Efendim, 
çok kısa cevaplayacağım. 

"NATO ve AET ülkelerindeki toplusözleşme, dayanışma ve hak grevini vermeyi düşünü
yor musunuz?" 

Toplusözleşme hakkını zaten vermişiz. Binlerce işyerinde toplusözleşmelerin her yıl imza
landığına dair rakamlar açıkladım. Demek ki, bu, rahatlıkla kullanılabilen bir haktır; çok iyi 
işleyen de bir mekanizmadır ayrıca. 

Dayanışma, hak grevi konusu, biliyorsunuz, Anayasa ile ilgilidir. Anayasanın ilgili mad
deleri değiştiği takdirde, bizim de derhal kanunları ona paralel değiştireceğimizi ifade ediyo
rum efendim; bu bir. 

2. Süperlerin yakacak yardımı farkını sordunuz. 

Bu konu, bir para sorunu değil, bir hukuk sorunudur. Biz, bir hukukî karmaşayla başba-
şa kalmışız, Anayasa Mahkemesinin daha önceki yasayı iptali sonucunda. Sonra, onu "Eşitli
ğe aykırıdır" diye iptal ettiği için eşitliğe uydurabilmek için bir düzenleme yapmıştık; 
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siz onu Anayasa Mahkemesine götürdünüz yine, "aykırıdır" diye; Anayasa Mahkemesi de, "Ha
yır, aykırı değildir" diye karar verdi. 

Şimdi, bu şartlarda, henüz Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı çıkmadığı için, size 
doğru ve sağlıklı bir cevap vermem söz konusu olamamaktadır. Onu bekliyoruz. 

Üçüncü soru : "SSK'nın mal varlığını satmayı düşünüyor musunuz?" 
Niçin satalım, ben onu anlamadım? 
ikincisi; satarsak ne yapacağız? ödeyip bitirecek miyiz? Soruyu anlamadım. 
Biz, mal varlığını satmak değil, mal varlığının üzerine daha çok ilave yapmayı düşünüyo

ruz. Çünkü, bu, sosyal güvenlik, sosyal güvenlik... Müessesenin malı, vesairesi satılır mı? (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Satılırsa, bir şartla satılır : Daha fazla ve daha kıymetli, daha yüksek bir gelir elde edece
ğimize inanırsak, orada bir şey satar başka bir şey alırız. Çünkü, Sosyal Sigortaların mal varlı
ğını artırmaya mecburuz. Bu konuda projelerimiz var. 

Sayın tbrahim öztürk'le de aynı çatı altında politika yapıyor olmaktan büyük bir mem
nuniyet ve gurur duyuyorum; onu da ifade edeyim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi üzerindeki -sorular da dahil olmak üzere-

müzakereler tamamlanmıştır. 
1990 yılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyları

nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

1. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi 

A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 10 121 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri 36 785 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Yakın ve Orta Doğu Çalışma, Eğitim Merkezi Müdürlüğü 
Hizmetleri 516 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 istihdam Hizmetleri 29 500 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 3 487 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 80 409 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

— 580 — 
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ÖMER ÇtFTÇt (Ankara) — Sayın Başkan, sanki oybirliği ile kabul edilmiş gibi bize bak
madan oylama yapıyorsunuz. Lütfen bu tarafa da bakınız. 

BAŞKAN — Benim bakıp bakmadığımızı şuradan anlaman lazımdı. "Ben ne istikamette 
rey kullandım?" diye soracaktınız, ben de size cevabını verecektim, sizin'tarafınıza baktığımı 
da anlayacaktınız. (ANAP sıralarından gülüşmeler) 

ÖMER ÇtFTÇt (Ankara) — Sayın Başkan, sizin bu tarafta da mı gözünüz var? 

BAŞKAN — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1990 yılı bütçesinin bölümleri kabul 
edilmiştir. 

Hayırlı ve uğurlu olsun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

2. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1988 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1988 yılı kesinhesabının bölümle
rine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 



A — 

Prog. Açıklama 

101 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Yönetim ve 
Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Çalışma Hayatının Düzenlenmesi ve Sosyal Güvenlik Kuru
luşları İle İlgili Hizmetler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yakın ve Ortadoğu 
Çalışma Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

111 Eğitim, Araştırma, Yayın ve Danışmanlık Hizmetlerinin Yü
rütülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İCMAL 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yakın ve Ortadoğu Çalışma Eğitim Merkezi Müdürlüğü 
BAŞKAN —"Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel 
ödenek Toplamı 

Lira 

2 518 800 000 

17 597 500 000 

2 298 280 000 

22 414 580 000 

186 000 000 

. 186 000 000 

22 414 580 000 

186 000 000 

22 600 580 000 
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BAŞKAN — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1988 yılı kesinhesabının bölümleri kabul 
edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olsun. 

Bugünkü program tamamlanmıştır. 

Yarınki programda yer alan, Millî Eğitim Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının bütçe ve kesin-
hesabını görüşmek için 18 Aralık 1989 Pazartesi günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma SaaÜ : 21.48 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
x 1. — 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/618) 

(S. Sayısı: 281) (Dağıtma tarihi: 6.12.1989) 

x 2. — 1988 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1988 Malî Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/598, 3/993) (S. Sayısı: 287) 
(Dağıtma tarihi: 6.12.1989) 

x 3. — Katma Bütçeli İdareler 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
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3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA N 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
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SÖZLÜ SORULAR 
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(y.) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


