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A) Gündem Dışı Konuşmalar
417
1. —Devlet Bakanı Ahmet KaraevlinMn, Zonguldak Milletvekili isa VardaP
m 10.2.1987 tanihil'i 62 nci Birleşimde, Zon
guldak taşkömürü havzasında gerekli önlem
ler alınmadığı için meydana gelen kazalar ve
ölen işçiler konusunda yapmış olduğu gün
dem dışı konuşmasına cevabı.
417:420
2., — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıcğlun'un,
kuşatma altında tutulan Filistin kamplarında
açlıktan ölen Filistinlilerin durumu konusun
da gündem dışı konuşması.
420:421
3. — Ordu Milletvekili Ali Mazhar Haznedar'm, Karadeniz fındık müstahsiline her
kilogram fındık için ödenmesi gereken 100 li
ralık ek ödemeler konusunda gündem dışı ko
nuşması.
421:423
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4,, >— Adana Milletvekili Coşkun Bayram'
in, şoför esnafıyla ilgili son zamanlarda uygu
lanan bazı haksız işlemler konusunda gündem
dışı konuşması.
423:425
B) Gensoru, Genel Görüşme, Meclis
Soruşturması ve Meclis Araştırması Önerge
leri.
425
1. — Haltay Milletvekili Mustafa Murat
Sökmenoğlu ve 14 arkadaşının, ülkem'izde üre
tilen şampuan ve deterjanların iınsıan ve doğa
sağlığı üzerindeki etkilerini ve bu konuda alı
nacak: tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 indi, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açıfaıasraa ilişkin önergesi (10/41)
425:426
C) Tezkereler ve önergeler.
426
1. — Bazı milletvekillerine izin verilmesi
ne dair Bâşfcanihk tezkeresi (3/1249)
426
V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞ
ME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE MEC
LİS ARAŞTIRMASI
A) Önigörüşmelerl
1. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim
Şahin ve 23 arkadaşının, güvenlik soruşturma^

426
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sı ve fişleme ile ilgili uygulamanın gerçek1
amacını tespit etmek ve alınacak yasal ve
idarî tedbirlere ışık tutmak 'amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve İCP üncü
maddeleri uyarınca b'ir Meclis araştırması
açılmasına illişkin önergesi (10/40)
426:443
VI. — SORULAR VE CEVAPLAR
443:460
A) Sözlü sorular ve cevapları
443
1. — îsltan'bul Milletvekili Günsel özkayan'ın, Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi
önlemler alındığına ilişkim Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/5%)
443
2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir ^ 0 ^
fin, bazı vatandaşların işkence sonucunda sa
kat kaldığı ve öldüğü iddialarına ilişkin iç
işleri Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/598)
443
3. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na
rinin, Diyarbakır İlinde irkence sonucu mey
dana geldiği iddia edilen iki ölıüm olayına
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/610)
4. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'
in, Sivas îli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN
Fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından «özlü soru önergesi (6/631)
5. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, Bavyera Televizyonunda gösterilen bir
filme ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/696)
6. — istanbul Milletvekili İbrahim Ural*
•in, Avrulpa gürfeş şampiyonasından önce Bo
lu kampında cereyan eden olaylara ve Gü
reş Federasyonu Başkanına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/742)
7. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ
lardın, işjkence sonucunda öldüğü İddia edilen
'bir vatandaşın ölümüyle ilgili olarak yapılan
işlemlere ilişkin içişleri 'Balkanından sözlü soru
önergesi (6/826)
8. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın,
davası devam eden bir gazete Hakkındaki be
yanına ilişlkiin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/767)
% — Erzurum Miletvekili Hilmi Nailbantoğlu'nun, İI98I6 yılı- Mart, Nisan ve Mayıs
aylarında yurt dışına giden üst düzey görev
lilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanından sözlü soru önergesi (6/83'3)
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10. — istanbul MİMetvekili Günseli Özkaya'nın, yaşama ve yasal çalışma halklarını
tehlikeye sokan odaklaşma iddialarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/778)
444
11. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezk Ceylan'ın, Gaziantep Güneydoğu Ta
rım Satış ve Kredi Kooperatifleri Biriliğinin
tÖMAK A.Ş.'ndek'i alacağına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru Önergesi (6/781)
444
12. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın,
çay üreticilerinin AKFA Firmasından alaca
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/868)
444
13. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'
in, Tekirdağ Hinde kaçak ve ruhsata aykırı
olarak yapıldığı iddia edilen bazı inşaatlara
ilişiklin içişleri 'Bakanından sözlü soru önerge
si (6/789)
,
444^
14. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'
in, Vol - fş Sendikası Kayseri Şubesinin ola
ğan genel kuruluna katılan bazı misafirlerin
kongreden çıkariiîmaya davet edildikleri iddi
asına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/797)
444:445
15. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim
§^hini*n, yurdumuzdaki okullara ve öğret
menlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Balkanından sözlü soru önergesi (6/8ÖÖ)
445
1!6. — Tunceli Milletvekilli Ali Rıdvan
Yılldırım'ın, Tunceli ilinde meydana geldiiği
iddia edilen bazı olaylara ve sorumlularına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/876) 445
17. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil*
İn, YIBfTAŞ Holding Anonim Şirketiinde ba
zı yolsuzluklar olduğu iddiasına ilişkin Sana
yi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önerge
si (6/81Ö)1
445
18. — îstanibul Milletvekili Günseli Özkayan'ın, Kırkpıraar güıreşleııindekli kemer tak
ma olayına İlişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/8112) •
445
19. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait
Erol'un, sosyo ekonomik nedenlerle intihar
olaylarımın arttığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/813)
20. — Hakkâri Miltetvekili Mehmet Sait
Erol'un, güvenlik soruşturmaları
sistemine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/817)
412 —

445

445

T. B. M. M.

B : 64

12 . 2 . 1987

O : 1

Sayfa I
21. — İstanbul Milletvekili Günseli özkayan'ın, GAP gezisinde kullandığı bazı söz
cüklere ilişkin Barbakandan sözlü soru öner
gesi (6/821)
22. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayeziti'n, Onur Işhanında çıkan
yangının sebebine ve bu nedenle Hazine
'aleyhine açılan davalara ilişkin Başbakandan
Sözlü soru önergesi (6/824)
23. — Kayseri Milletvekili Mehlmet Ümer'
in, belediyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar
çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/888)
24. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'
in, Çerkezköy Endüstri Meslek Osesi in
şaatına İlişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanından sözlü soru önergesi (6/83'8)
25. — Kahramanmaraş Milletvekilli Meh
met Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş - Af-•
şin tlçesi Arıtaş Kasabası Çatakderesi Göletindn fizibilite ve proje çalışmalarına ilişkin
Başbakandan sözlü ısoru önergesi (6/842)
26. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayeziti'n, Kahramanmaraş ilin
de kaliteli pamuk yetiştiirilebilimesl için alına
cak tedbirlere ilişiklin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/844)
27. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem
Vasıf Yüeeli'm, Zonguldak Kömür Havza
sında 1986 yılında meydana gelen iş kazaları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/845)
28^ — Zonguldak Milletvekili Muhteşem
Vasıf Yücelen, Zonguldak - Bartın özel tip
cezaevindeki mahkûmlarla iflgüli bazı uy
gulamalara ilişlkin Adalet Bakanından sözlü
soru önergesi (6/847)
29. .— Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş - An
dırın Orman işletme Müdürlüğü sahasından
elde edilen odunların üretici köylüye ve mü
teahhitlere tahsisine ilişkin Tarım Orman ve
Köyişîeri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/879)
30. — istanbul Milletvekili ibrahim Ural'
in, terör olaylarına karıştığı iddia edilen bazı
örgüt ve elçiliklere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/881)
'
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313 — Kayseri Milletvekilü Muzaffer Yıldırım'ın, Kayseri ilinde yapılması düşünülen
raylı sistem için Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip verilmediğine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/883)
32. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim
Şahinim, Denizli - Tavas ilçesi Kızılcaböiük
Kasabasındaki Kurs ve Okul Talebelerine
Yardım "Derneği Pansiyonu ile ülkemizdeki
bu tip diğer pansiyonların faaliyetlerine ve
denetimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/885)
33. — Adlana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇÖKOBlRLlK Genel Müdürlüğü ile
ilgili olarak bazı basın organlarında yer alan
halberlerin tahkikine ilişkin Sanayi ve Ticaret
Bakanından sözlü soru önergesi (6/886)
34. — Gaziantep Milletvekilli Feyzullah
Yıldırır'm, istanbul'daki Patrikhane binasının
ihyası için inşaat izni verildiği iddiasına ilişİkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/9Ö2)
35. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud
Altunakar'ın, olgunlaştırma enstitülerine idişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/890)

446

446
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36. — Diyarbakır Miletvekili Mahmud
Altunakar'ın, Diyarbakır İlinde turizmin geliştiriümesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü
soru önergesi (6/891)
446
37. — Sinop Müetvekilii Barış Çan'ın,
Devlet Puanlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görevli bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892)
446:447
38. — Diyarbakır Mifltetvekiil Kadir Narin'in, Diyarbakır Mnde faaliyet gösteren yabancı bir firmada çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği iddiasına ilişkin Başbafcandan sözlü soru önergesi (6/893)
447
39. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Mardin t i idil tlçesi Jandarma Bölük
Komutanı ile Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkları iddiasına ilişkin Içişleri Bakanandan sözlü soru önergesi (6/894)
447
40. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Şanlıurfa Hine bağlı köylerin yol so-
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runuma ilişkim Tarım Orman ve Köyişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/895)
4T. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat
Söfcmenoğlu'nun, lüks otellerde ve turistik
bölgelerde açılan kumarhanelerin toplumu
muzda yol açtığı tahribata ve buna karşı alım'aoa'k tedbirlere ilişkin Kültür ve Turizm Ba
kanından sözlü soru önergesi (16/913)
42. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçolk*
un, Fatih Yetiştirme Yurdün'um boşaltılması içlin Balkanlar Kurulunca karar alınıp al'inmaldığına 'ilişkili Başbakandan sözlü soru
önergesi <?6/897>
43. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut
Arıkan'ım, video kaset doldurtulam küçük ço
cukların istismar edildiği iddiasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/917)
44. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat
'Sökttıenoğlu'mun, >ü1kerdize iltica ederek Bur,sa'ya yerleşen ve çocuklarından ayrı kalan
ailelere bir Bulgar Konsolosu tarafından baskı
yapıldığı iddiasına ve bu hususta ne gibi ted
bir alındığıma ilişkin Başbalkandan sözlü so
ru önergesi (6/918)
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45. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu'nun, yurdumuza iltica eden Naim . Süİeymamoğlun'un Londra'dan Ankara'ya getiri
lirinin TRT dışında özel bir şirketin kameramanilarınca görüntülendiği iddiasına ilişkin
Başbalkandan sözlü soru önergesi (6/919)

447

46. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇÜKOBÎRLIK ile İlgili olarak güney
'basınında yer alan iddialara ilişkin Sanayi ve
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi
(6/898)

447

47. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na
rinimin, Giresun - Tirebolu İlçesi Güce Buca
ğı Belediye Başkanının rüşvet aldığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/899)
447:448
48. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutüm'um, turist olarak İngiltere'ye gitmek is
teyen bir grup vatandaşımıza İngiliz makamlarinca giriş izni verilımedliği iddiasına ve
Hükümetin bu Olay karşısındakü tavrına iliş-1
kün sorusu ve Dışişleri Bakamı Vahit Halefoğlu'nun cevabı (6/901)
448:450

Sayfa
49. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'
un, okullara tavsiye edilen İslam adli dergide
yer .alan bazı görüşlere ilişkin Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/903)
50. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'
un, Ege yöresindeki bazı ilk ve orta dereceli
okullarda diin kültürü ve ahlak derslerinin
Smaiatmlar tarafından okutulduğu iddiasına iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Balkanın
dan sözlü soru önergesi (6/904)
51. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Ceylan'ım, Anadolu Bankası tarafından
bir şirkete provizyon alınmadan çek muka
bilimde ödeme yapıldığı iddiasına ilişkin Baş
balkandan sözlü soru önergesi (6/905)
52. — Hatay Milletvekili Tevfük Bilal'ın
Asi Nehrin'in taşması sonucu AmÜık Ovasındaki arazileri su altında kalan çiftçilerin
mağduriyetlerinin
giderilmesi için alınacak
tedbirlere ilişlkin Tarım Orman ve KöyİşIeri
Bakanından Sözlü soru önergesi
fâ/9G6)
53. '— İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni
Güler'in, yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski
ib'ir milletvekili hakkında ne gibi işlem yapıl
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/907)
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54. — Ordu Milletvekilli Bahriye Üçok'
un, Karadeniz Ereğli'sinde görevli bir müf
tünün bağışta bulunmaları için imamlara bas
kı yapıp yapmadığına ilişkin sorusu ve Devlet
Bakanı Kâzım Oksay'ın cevabı (6/908)
450:452
55. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani
Bürken'in, ABD tarafından 1986 yılında ül
kemize yapılan yardımların önceki yıllara
göre azalmasının nedenlerine ilişkin Dışiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/909)
452
56. — Denizli Mületveikill Mustafa Kani
Bürkenlin, NATO Taktik Silahları Eğitim
Merkezi projesine ilişkin Milî Savunma Ba-.
kanımdan sözlü soru önergesi (6/910)
452
57. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Almanya'da ülkemiz aleyhine faali
yette bulunduğu ve ülkemizdeki işçi şirketle
rinin hisse senetlerini topladığı iddia edilen bir
şahsın bu faaliyetlerine karşı ne gibi tedbirler
düşünüldüğüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/911)
452
414 —
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58. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'
in, sağlık kurumlarında kullanılan enjektörlere
ilişkin Sağhfc ve Sosyal Yardım Bakanından
$özlti soru önergesi (6/912)
452
B) Yazılı sorular ve cevapları
460
1. — Denizli Mületvekıili Halil İbraihim
Şahin'in, işkence suçuna karşı alınacak tedbir
lere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldı
rım Akibuıkt'un yazılı cevabı (7/1499)
460:462
2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, emekli işçi ve memurlara ödenen
sosytal yardım zammının eşit duruma getiirilmesine İlişkin sorusu- ve Maliye ve Gümrük
Balkanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçini'n ya
zılı cevabı (7/1505)
"'
462:463
3. — Edirne Mi İlet vekili Türkân Turgut
Arıkan'ın, anadolu ve fen liselerinde görev
yapan yabancı uyruklu öğretmenlere ilişkin
sorusu ve Milî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kacı Meftun Emıirtoğlıu'nun <yazih cav^bı (7/1550) 463 r
465
VII. — KAINUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN
DİĞER İŞLER
453
1. — 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerimin Değiştiril
mesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/797) (S.
Sayısı : 522)
2.| — Erzurum Milletvekili
Sabahatfın
Araş, Isttanibul Milletvekili
Reşit
Ülker,
Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayazıt,
Afyon Milletvekİİ Metin BMıibey, Sivas Mil
letvekilli Mustafa Kemal Palaoğlu ve Balıke
sir Milletvekili Fenni Isimyelin%ı, Türkiye
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Ço-

453
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rûm Milletvekilli İhsan Tombuş'un, Türk'iye
'Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teiklifi ve
Anayasa Komisyonu Raporu (2/191, 2/203)
(S. Sayısı : 344 ve 344'e I inci Ek)
3. — Maniisa Milletvekili Abdullah Çakırefen'in, 25J8.1971 Tarih ve 1475 Sayılı tş
Kanununun 25 inci Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/330) (S.
Sayısı : 512)

453

453

4. — İçel Milletvekili Edip Özgençü'ın, Arı
cılık Kanunu Teklifi ve Tarım, Orman ve
Köyişleri Komisyonu Raporu (2/348) (S. Sa
yısı : 514)

453

5. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in,
jjpekböcekçiiği Kanunu Teklifi ve Tarım, Or
man ve Köyişîeri Komisyonu Raporu (2/139)
(S. Sayısı : 515)

453

6. — Diplomasi ve Konsolosluk Memur
larınca Düzenlenen Belgelere Onay İşleminin
Kaldırılmasına Dair Avrupa Sözleşmesiinin
Onayianmasmıın Uygun Bulunduğu Hakkında
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapo
ru (1/781) (İS. Sayısı : 516)

453

7. — 26.4.1961 Günlü ve 298 Sayılı Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Hakkında Kanunun 11, 12, 52, 64, 65 ve
66 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve
Bu Kanuna ©ir Ek, Bir Geçici Madde Eklen
medi Hakkında 25.12.1986 Tarih ve 3328 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi
Gereğince Cumlhurbaşkıanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve
Anayasa Komisyonu Raporu (1/819) (S. Sa
yısı : 519)'
453:459
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kuurlu saat 1'5.00'te açıldı.
Türküye - AET Karma Parlamento Komisyo
nunda boş bulunan üyeliklere;
Anavatan Partisi Grup
Başkanlığınca, Yozgat
Milletvekili H. Mükerrem Hiç'in,

'içim 30'ar dakika önerge sahibi içim 20 dalk'ika ol
masına ilişkin Danışma Kurulu önerisi,
Kabul edildi.
Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İstanbul
Milletveküi Reşit Ülker, Kahramanmaraş M'illetvekıili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balıbey,
Sivas Milletvekili Mustafa Kemali Palaoğkı ve Ba
lıkesir Milletvekili Fenni Mimyelin'kı Türkiye Bü
yük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum Mil
letvekilli İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet
Meclisi İçtüzüğü Teklifinin (2/191, 2/2013) (S. Sayısı:
344 ve 344'e 1 inci Ek) görüşmelerine devam olu
narak 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 inci madde
leri ikabul edildi.

Doğru Yol Partisi Grup Başkanlığınca, Bolu
Milletvekili Turgut Yaşar Gülez'in,
Aday gösteridıMerine dair Başkanlıik tezkeresi
Genel Kurulun biflglisüne sunuldu.
Arnavutluk. Halk Sosyalist Cumhuriyeti Halk
Meclisi Başkanının, TBMM Başkanını, refaiketinıde
bir heyetle birlikte Arnavutluk'u ziyaret etmek üze
re davetine icalbet edilmes'ine ilişkin Başkanlık tezkeresli ile,

12 Şubat 1987 Perşembe günü saat 1'5.00'te top
lanmak: lüzere birleşime saat 18.56'da son verildi.

Yalbancıiara Mülk Satışıyla İlgili Kanunların
Anayasa Malhkemesiınce iptal edilmesine rağmen
mülk satışlarına devam ederek ulusal çılkarları ve
Anayasayı Mal ettikler1! iddiasıyla Bakanlar Kurulu
hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergenin
gündeme alınıp alınmaması konusundaki görüşme
lerin 17 . 2 . 1987 Salı günkü birieşimıinde yapıl
masına; konuşma sürelerimin hükümet ve gruplar

Başkan
Başkanvekİi
Abdulhalim Araş .
Kâtip Üye
Samsun'
Süleyman Yağcıoğlu

Kâltip Üye
Edirne
İsmail Üğdül

II. — GELEN KÂĞITLAR
12 . 2 . 1987 Perşembe
Teklifler
1. — İstanbul Mİletvek'ili Reşit Ülker. ve Çanak
kale Miletvekii Onura! Şeref Bozlkurt'un, Postacı
lara (PTT Dağıtıcılarına) ve Hat Bakıcılarına ve Köndoiktör, Hareket Memuru, Garddfren, Makasçı, Mamevracı GM Bazı Devlet Demiryolları Mensuplarıma
Fiilî Hizmet Zammı Verilmesi İçin 5434 Sayılı Ka
nunun 32 nci Miaddesine Fıkralar Eklenımesii Hak
kında Kanun Teklifti (2/397) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.2.1987)
2< — istanbul M'iletvekili Reşit Ülker'in, Köy ve
Maihaie Muhtarlarınım Temsil ödeneklerinin Artırıl
masına İlişkin Yasa Önerisi (2/398) (Plan ve Bütçe
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.2.1987)
3. — İstan'bul Milletvekili Reşit Ülker'in, Türkiye
Muhtarlar Biriliği Yasa önerisi (2/399) (Adalet ve İç
l e r i komiisyonlanına) (Başkanlığa geliş tarihli :
6.2.1987)
4. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ım,
8.9.1971 Gün ve 1481 Sayılı Asayişe Müessir Bazı

Fiillerin Önlenmesi Hakkımda Kanuna Bir Ek Madde
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/40O) (Adalet
ve İçişleri komisyonlarına) (Başkanlığa gel'iş tarihi :
9.2,1987)
5. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil ve 5
Arifcadaşınım, 29.8.1977 Tarihli ve 2108 Sayılı Muhtar
Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının İki Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun
Teklifi (2/401)
(Plan ve Bütçe Komisyonuma) (Başlkanlığa geliş ta
rihi •: 10.2J1987))
6< — Balıkesir Mliltetvekİi İsmail Daiyı'nın, 4 Ka
sım 1981 Tarih ve '2547 Sayılı Yükseköğretim Kanu
nunun 59 uncu Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi (2/402) .(Millî Eğitim Komisyonuna) (Başlkanlığa
geliş tarihi : 9.2.1987)
Meclis Araştırması Önergesi
T. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök menoğlu ve 14 arkadaşınım, ülkemizde üretilen şampuan
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ve deterjanların insan ve doğa sağlığı üzerindeki etki
lerini ve bu ıkonuda alınacak tedbirleri tespit etmek
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/41) (İBaşkanihğa geliş ta
rihi : 10.2.1987)

O : 1

Geri Alınan Yazılı Soru Önergesi
1. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol, Bakanlıik bünyesindeki bazı uygulamalara 'ilişkin Ulaştırma
'Bakanına yönelttiği yazılı soru önergesini 10.2.1987
tarihlinde geri almıştır (7/1508)

">—-^>m<i

BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 15.00
BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş
KÂTİP ÜYELER : İsmail Üğdtil (Edirne), Süleyman Yağcıoğlu (Samsun)

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin

64 üncü Birleşimini açıyorum.

III. — YOKLAMA
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır.
(İzmir Milletvekili Erdal İnönü'ye kadar yoklama
yapıldı)

(BAŞKAN — Toplantı için yeter sayı vardır; gö
rüşmelere başlıyoruz.

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
(A)

GÜNDEM DIŞI

KONUŞMALAR

I. — Devlet Bakanı Ahmet Karaevli'nin, Zongul
dak Milletvekili İsa Vardal'ın 10.2.1987 tarihli 62 nci
Birleşimde, Zonguldak taşkömürü havzasında gerek
li önlemler alınmadığı için meydana gelen kazalar ve
ölen işçiler konusunda yapmış olduğu gündem dışı
konuşmasına cevabı.
BAŞKAN — Devlet Balkanı Sayın Ahmet Karaevli, 10J2.1987 günlü Türkiye 'Büyük Mille* Meclisi Bir
leşimimde, Sayın İsa Vandal'ın gündem dışı konuşma
larına cevap vermek için söz istemişlerdir; kendileri
ne söz veriyorum.
IBuyurun Sayın Karaevli. ^A'NAP sıralarından al
kışlar)
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te
kirdağ) — Sayın Başkan, sayın millöüvekilleri; sözleri
me, 31 Ocak 1987 günü, Zonguldak, Türkiye Taş
Kömürü Kurumuna ıbağlı Kıozlu müessesesi, Incirharmanı üretim bölümünde meydana gelen elim olay— 417

da, vazifeleri uğrunda şehit olan 8 işçi kardeşimize,
Allah'tan rahmen, ailelerine başsağlığı ve sabır dile
yerek başlamak istiyorum.
Hadise mahallinde bizzat yaptığımız tetkikler ve
»yetkililerden al'dığımıız bilgiler ışığı altmida, hadisenin
meydana geliş sebebi hakkında, bu safhada kesin
olarak bir fikir beyan etmek mümkün olmamakla be
raber, yeraltı maden işletmeciliğinde bu tür kazaların
kaçınılmaz olduğu intibaı kuvvetlidir. Hadisenin araş
tırılması bilirkişiye intikal etmiş olduğundan, bu saf
ihada herhangi bir şey söylemek yanlış olacaktır. Te
ferruatlı rapor, inceleme ve araştırma heyetleri ta
rafından tanzim edildikten sonra, yüce heyetinize ay
rıca bilgi arz edilecektir.
Hükümetimiz, insan sağlığını ve iş güvenliğini
her şeyin üzerinde tutarak, plan ve programlar ha
zırlamaktadır. Yatırımlarda ve üretim programlarının
hazırlanmasında da, her zaman insan sağlığı ve iş gü
venliğine öncelik tanımamız da bu düşüncemizin ifa-
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desidir. tş güvenliği hususunda, ilgili kuruluşu devam
lı takip ve kontrol altında tutarken, üretim programı
nın hazırlanmasında, iş güvenliği ve işçi sağlığına ver
diğimiz dhemmiyet ve itina göz önünde «bulundurula
rak, sadece üretim artışı, kesinlikle düşünülmemek
tedir. Hatta, yeni üretim alanları işletmeye alınma
dan veya mevcut ocakların modernizasyonu tamam
lanmadan, gerekirse yıllık programlar hazırlanmasın
da, güvenli ve sağlıklı daha az üretime dahi müsaade
edilmiştir. Bu sebeple, mevcut durumda daiha fazla
üreltlim için herhangi bir zorlama söz konusu edile
mez. Bizim için önemli olan -tekrar vurgulayarak ifa
de etmek istiyorum- iş güvenliği ve tabiatıyla işçi
sağlığıdır; üretim İkinci planda gelir.
Hükümetim izin havzaya verdiği önem, özellikle
işbaşına geldiğimiz günden itibaren, iş güvenliği ve
işçi sağlığı ıbaşita olmak üzere, yeni sahalarla ilgili
projeler hazırlamak ve mevcut ocakların modernizas
yonu ile ilgilenmek olmuştur, özellikle iş güvenliği,
işçi sağlığı ve eğitimi konularına verdiğimiz ehem
miyet ve itina ile ilgili olarak ibazı çalışmalarımızdan
bahsetmek istiyorum.
Türkiye Taş Kömürü Kurumunda çalışan 256
maden mühendisinin yüzde 12'sine tekabül eden 30
ve yaklaşık 1 300 maden nezarötçisinin yüzde 14'üne
tekabül eden 181 personel, yalnızca iş güvenliği ko
nusu ile görevlendirilmiştir. Ayrıca, her 30 işçiden
birine, kaza ve kurtarma işlerinde özel eğitim veril
mekte, bilgi ve tecrübesi de her altı ayda bir tazelen
mektedir. Yeraltı kömür işletmeciliği teknolojisinin,
dana ziyade iş güvenliği prensiplerine dayandığı, ba
kanlığımızca çok iyi bilindiğinden, bu hususta azamî
gayret ve itinanın gösterildiğine herkesin inanmasını
istiyoruz. Bu konuda, insangücü yanında, çoğu, hü
kümetimizin işlbaşına gelmesini takiben temin edilen
iş (güvenliği teçhizatlarından bahsetmek yerinde olur.
Türkiye Taş Kömürü Kurumunda iş güvenliği
ile ilgili mevcut cihazlar, kaliteleri bakımından ulus
lararası standartlarda olup, çalışanların kolayca kul
lanabilecekleri tarzda en hassas ve en iyi olanlarıdır.
Sesli ve ışıklı tehlike ikazı yapar durumda olan me
tan dedektörleri her an faaldir, çalışmaktadır ve ay
rıca ocaklardaki diğer gazlarla, tozlan, ısı, ışı ve gü
rültüyü kontrol altına alabilen cihazlar da her an
faaldirler. Toplam olarak 2 927 cihaz mevcut olup,
bunların yüzde -86'sı, özellikle metan ölçmesi yapmak
tadır. Ayrıca, kömür ocakları, merkezî erken uyarı
ve kontrol teçhizatıyla donatılmıştır. Uzaktan kuman
dayla çalışan söz konusu teçhizat, dünyada bu konu
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da geliştirilen en ileri teknikle, en güvenli sistemdir.
Bu sistem, 1983 yılında Armutçuk'ta meydana gelen
ve üzüntüyle hatırladığımız, 100'ün üzerinde işçimi
zin ölümüne sebebiyet veren grizu linfilakinden son
ra, bakanlığımızca kısa zamanda temin edilerek, iş
letmeye alınmıştır.
'Nitekim, aldığımız bu tedbirlerle, 1984 yılından
bu yana hiçbir -bunu şükürle, ıhamdla ifade ediyo
ruz- grizu olayı meydana gelmediğini belirtmek is
terim. Bu sebeple, hükümetimiz ve bakanlığım dö
neminde, özellikle iş güvenliği ye işçi sağlığı hususun
da hiçbir gayret gösterilmediğini söylemenin, ya geç
miş dönemlerde tedbir alınmadığı için biriken prob
lemlerin halli hususundaki ihmalleri bize yüklemek ve
ya icraaitımızı anlamamaktan ibaret olduğunu ifade
ediyorum. Bütün bu alınmış tedbirlerle ilgili icraatı-'
mızla biz, her zaman övünürken, her zaman konu
nun takipçisi olduğumu da özellikle vurgulamak is
tiyorum.
ılış güvenliğine paralel olarak, işçi sağlığı bakımın
dan da oldukça mesafeler kaydedilmiş olup, kömür
madenciliğinde meydana gıelen meslek hastalıklarıyla
mücadelede de, geçmiş yıllara oranla, fevkalede geliş
meler kaydedilmiştir, özellikle, pnömokonyosla mü
cadelede başarı, ileri Batı ülkelerinin seviyesindedir
diyebiliriz.
İş güvenliği konularında kurumun eğitim imkân
ları düşında, Uluslararası Çalışma Teşkilatı (1LO) ile
girişilen münasebetler çerçevesinde hazırlanan bir
proje ile, 16 maden mühendisinin, muhtelif iş gü
venliği konularında eğitimine 1986 yılında başlanmış
ve halen Almanya ve İngilterelde devam edilmekte
dir. Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına
bağlı, sadece vilayet sınırları içinde görev yapan grup
başkanlığı mevcut olup, bilhassa Türkiye Taş Kö
mürü Kurumu iştigal sahasında iş güvenliği ve işçi
sağlığı ile ilgili olarak, kurumla sürekli bir koordi
nasyon ve bilgi alışverişi yanında, grup başkanlığının
da direkt kontrol çalışmaları, periyodik olarak yapıl
maktadır.
Havzada, yok denecek kadar az müfettişin mevcu
diyetinden bahsetmek hatalıdır. Zira, şu anda mev
cut 23 müfettiş, sürekli olarak vilayet sınırları içe
risinde periyodik çalışma yapar halde olduğundan,
'herhangi bir anda havzada mevcut olan müfettiş
miktarı ite 'bu kanaate varmak hatalı olur.
Bütün bu tedbirlere rağmen, son elim olayda gö
rüldüğü gibi, kaçınılmaz kazalara maruz kalma va
kaları, .yeraltı kömür işletmeciliği yapan dünya ocak-
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larında da, zaman zaman maalesef görülen hadise
lerdir.
IBu oümleden olarak, özellikle, sayın Milletvekili
Vardal'm bahsettikleri ölüm vakalanyla sfonuçlanan
hadiselere, yıllar itiibariyle şöyle bir değinmek isti
yorum :
10 yılda havzada meydana gelen iş (kazalarında,
1983 yılı Armutçuk grizu infilaki faciası hariç, ge
nelde bir azalma müşahede edilmektedir. Bunu ra
kam olarak lifa'de ederseik, 1981 yılında 31 ölümlü
vaka; 1982 yılında 26; 1983 yılında Armutçuk gri
zusundan dolayı 143; 1984 yılında 18, 1985 yılında
35 ve 1986 yılında 23 ölümlü vaka şeklinde görülmek
tedir.
ISayın milletvekili, Zonguldak kömür havzasındaki
ölümlü iş kazalarını, kendi teknolojisini üretmiş ile
ri ülkelerdeki ölümlü iş kazalarıyla mukayese etmek
tedir. Kendileri de çok iyi bilmektedirler ki, Zongul
dak havzasındaki kömür madenlerinin jeolojik yapısı
ve iş şartları dikkate alındığında, iş kazaları, yapılan
fiilî yevrriiıye veya fiilî iş saatiyle mukayese edilir. Bu
na göre rakamlar, sayın milletvekillinin ileri sürdü
ğü gibi değildir. Zonguldak havzasında 1 milyon fi
ilî iş saatine düşen ölüm oranı 0,55 iken, .bu oran,
bahsedilen ileri ülkelerde ortalama 0,50 mertebesin
dedir ki, bu oran Baltı Almanya'da 0,52, Finlandiya'
da 0,56, Kore'de 3,70, Avusturya'da 0,35'tir.
Görüldüğü ıgilbi, fiilî yevmiye üzerinden ölümlü
iş kazaları, ileri ülkelere oldukça yakındır. Temenni
miz ve çalışmalarımız, bu sayıların çok daha küçük
rakamlarla ifadesi ve hatta, keşke hüç olmamasıdır.
'Bu konuda azamî gayretin gösterileceğini ve gerekli
eğitimlerin yaptırılacağını da, ayrıca basın toplantı
sında ifade etmemden dolayı sayın milletvekiliniin bi
zi tenkit etmesini anlayamadım.
IBu meyanda, eğitimi çalışmalarına gösterdiğimiz
ehemmiyeliten de ayrıca bahsetmek istiyorum. Türki
ye Taş Kömürü Kurumu eğitim çalışmaları, yurt sat
hında uygulanmakta olan eğitimlerin en üst merte
besinde olup, havzada eğitimsizlikten 'bahsetmek yan
lış olur. Şöyle ki : Uygulanmakta olan, başçavuş, çı
rak, intibak, tekâmül ve özellikle tahlisiye kurslarıy
la, çalışan personellin, gerek işe başlamadan ve ge
rekse işe başladıktan sonra mutlak surette, devamlı
olarak kursa tabi tutulmaları, işin gereğidir. Eğitim
siz personel çalıştırmak asla bahis mevzuu değildir.
Bu faaliyetlere hiçbir zaman, ara verilmeyeceği gibi,
ayrıca, daha da geliştirmek ve yaygınlaştırmak da,
üzeninde en çok durduğumuz konudur.
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Mevcut teçhizatın beş yıllık 'bir devrede iyileşti
rilmesi ve modernizasyonu için, hükümetimizin iştoaşma gelmesini takiben başlatılan 79 milyon dolar tu
tarındaki proje ile, gerek çalışma şartlarının iyileşti
rilmesi ve gerekse üretimin artırılması hedeflenmiş,
bahis mevzuu proje ile, muhtelif kazı, tahkimat, nak
liyat, elektrik teçhizatı ve özellikle iş güvenliği teçhiza
tının temirii düşünülmüş ve öncelikle iş güvenliği ile
ilgili teçhizat büyük ölçüde temin edilerek işletmeye
alınmıştır.
IBu proje kapsamında yer alan diğer makine ve
teçhizatın temin'inin, program çerçevesinde. 1989 yı
lı sonuna. kadar gerçekleştirilmesi için azamî gayret
sarf edilmektedir. Böylece, mevcut ocaklardan da şu
dururna göre, 1 milyon ton/yıl daha fazla üretim sağ
lanacağı gibi, aynı zamanda hükümetimizıin ana hede
fi olan insan sağlığı ve güvenliği de, ileri Batı ülke
leri standartlarına paralel ve hatta aşacak şekle gele
cektir.
Hükümetimizin havzaya verdiği önem, sadece
mevcut ocakların daha iyi ve modern şekilde işletil
mesiyle sınırlı kalmamıştır; aynı zamanda, yörenin iş
sizlik problemini hafifletmek ve kalkınmasını sağla
mak, ayrıca, yerli kaynakların da değerlendirilmesi
bakımından, işbaşına geldiğimiz tarihten itibaren sü
ratle yeni projelerin hazırlanmasına başlanarak, on
yıllık perspektif çerçevesinde, üretimin yıllık 7 mil
yon tona yükseltilmesini sağlayacak;
1. Göbü-Kazköy,
2. Amasra-B
3. Lavvarlar Modernizasyonu,
4. Bağlık - tğneağzı gibi, ana dönt proje hazır
lanmıştır. Bu projelerin süratle realizasyonu için,
özellikle uluslararası finans ve kömür üretimiyle il
gili uzman kuruluşlarla kredi görüşmeleri halen de
vam etmektedir. Misal olarak, 'sadece AmasraAB Pro
jelinin yatırım tutarı, takriben 250 milyon dolar ci
varındadır.
Havzada, sayın milletvekilinin ileri sürdüğü gibi,
önemli ölçüde bir işçi açığı mevzubahis değildir; ge
rekli görüldüğünde, program çerçevesinde zaman za
man işçi alınmaktadır. Nitekim, Havza'ya son on yılda
alınan 8 900 (işçinin 2 7Q0'ü, 1983 yılı sonundan, yani
hükümetimizin işbaşına geldiğinden bugüne kadar
alınmıştır.
Bütün bu tedbirlerin yanı sıra, ilk defa bakanlığı
mızca tatbik edilecek olan dört vardiya sistemine ge
çiş için master proje hazırlanarak, önümüzdeki gün
lerde tatbikatına geçilecektir. Bu slistem sayesinde, iş-
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filenin, ocak ağzından çalışma mahalline güdiş ve ge
lişlerinde ortaya çıkan boş 'zamanları ve işçinin enerj isindeki azalmayı ve dolayısıyla çalışma esnasında
yiorulmadan dolayı muhtemel dikkatsizliklerine mani
olmak, aynı enerji ile dalha fazla üretim yapmasını
«ağlamak gibi muhtelif faydalar teminli yanında, ay
rıca da istihdam meydana getirilecektir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; olaydan duy
duğumuz üzüntü büyüktür. Şehit olan 8 işçimize tek
rar raihmen dilerken...
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, ko
nuşma çok uzun sürdü; İçtüzüğe uyun lüitfün, içtü
zükte böyle bir imkân var mı?
BAŞKAN — Arz ederim efendim. Genel hüküm
lere göre hareket ediyoruz.
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVL1 (De
vamla) — Bu olayla ilk defa, Türkiye Taş Kömürü
Kurumu ve hükümetimiz, işçilerin arkada kalan aile
lerine, yakınlarına derhal devlet' elini uzatmış ve ev
vela manevî tazminat meselesinde, manevî tazminatla
ilgili olarak /bugün yürürlükte olan 300 hıin lira kâfi
görülmemiş; bunun asgarî 750 ibin, hatta 1 milyon li
raya çıkarılması için yönetmelik hazırlanmış ve yıl
başından geçerli olacaktır.
(ÖMER KUŞHAN (Kars) — 750 bin liraya ne alı
yorsunuz Sayın Bakan?
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (De
vamla) — Dolaylısıyla, vefat eden işçilerimizin yakın
ları bundan islüifade edecek, şimdilik, bunun 250 bin
lirası avans olarak, ayrıca toplu sözleşmedeki hükme
göre, 60 bin lira ve yine Amele Birliğinin 100 bin li
ra, bir de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vak
fının 500 bin liralık yardımları ailelere verilmiştir.
Ayrıca, Türk Eğitim Vakıfının, arkada kalan ailelerin
çocuklarına eğitim bursu vermesini de burada teşek
kürle karşılıyorum.
Böylesi olayların bir daha tekerrür etmemesi için,
aldığımız ve alacağımız tedbirlere ısrarla uyulması ko
nusunda titıiz olduğumuzu ifade eder, yüce Meclisi
saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN —- Teşekkür ederiz.
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Soru sorabilir
rnliyiz Sayın Bakana?
J1SA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, Sa
yın Bakanın bu uzun konuşması sırasında zikrettiği
bazı konular üzerinde cevap hakikim doğmuştur. Ay
nı zamanda sataşma da vardır Sayın Başkan.
IBAŞKAN — Efendim, İçtüzük, «Gündem dışı söz
verilebilir, hükümet bu konuşmalara cevap vereıbi-
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lir» diyor. Bu itibarla, konuşmaya hükümet cevap
vermiştir. İçtüzük size yeni bir konuşma hakkı tanı
mıyor. Bu vesileyle, maalesef söz vererriiyoruz efen
dim.
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sataşma var.
İSA VARDAL (Zonguldak) — Benim bahsetme
diğim bazı konulara cevaplar verilmiştir; onun için
söz istiyorum eföhdim.
2. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, kuşat
ma altında tutulan Filistin kamplarında açlıktan ölen
Filistinlilerin durumu konusunda gündem dışı ko
nuşması.
BAŞKAN — Efendim şimdi, gündem dışı ko
nuşma taleplerine geliyoruz.
Ağrı Milletvekili Sayın Paşa Sarıoğlu, «Kuşatma
altında tutulan Filistin kamplarındaki açlıktan Ölen
Filistinlilerin durumları» hakkında gündem dışı ko
nuşmak istemişlerdir. Kendilerine söz veriyorum.
Buyurun Sayın Paşa Sarıoğlu. (SHP sıralarından
alkışlar)
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekili arkadaşlarım; bugün bu kürsüden,
bir insanlık dramını, bir insanlık trajedisini dile ge
tirmek için söz aldım.
(Basından ve ajanslardan duymuşsunuzdur; Filis
tinlilerle, Şiî Emel Örgütü milisleri arasında beş ay
dan beri_ sürdürülen, siyasî, ideolojik ve mezhep kö
kenli çarpışmalar ve kavgalar, insan yüreği ve sev
gisi taşıyan herkesi isyan ettirecek bir dehşet tablo
suna dönüşmüştür.
Lübnan'da süregelen kaos ortamı içinde ortaya
çıkan çeşitli dinî ve mezhep kökenli siyasal akımlar,
dış destekli olarak birbirlerinin boğazlarına sarılarak,
amansız bir şekilde birbirlerini yok etmeye çalışmak
ta, Hıristiyan Müslüman, Şiî Emel, Şiî Hizbullah
ile, Sünnî Şiî ile, Dürzi Şiî ile çaıpışmak'tadır. Ancak,
bu çarpışmalar içinden en trajik olanı, bir faciaya
dönüşmüş olan ve Şiî Emel örgütü tarafından bir
nefret ve kine dönüştürülerek beş aydan beri sürdü
rülen, Filistinlilere yapılandır.
Şiî Emel militanları, Filistinli gerillaları, zorlaya
rak, bunları Filistinli mültecilerin barındıkları Raşidiye Kampı ile İsrail'in karili katliamına sahne olan
ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği Burç El Baraj ne ve Şatilla kampları içine hapsetmiş ve bu kamp
ları ablukaya alarak, çıkışı, tank ve ağır silahlarla
etkinlikleri altına atmışlardır. Kamplara giriş ve çıkış
mümkün olmadığı gibi, yiyecek, içecek ve ilaç
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gibi en hayatî maddelerin de bu kamplarda yaşayan
lara ulaştırılmasına izin verilmemektedir.
Bu kamplar, devamlı ateş altında tutulmakta, ev
ler yıkılmakta, gençler, yaşlılar, çocuklar ölmekte ve
ne acıdır ki, yaşayanlar, ölülerini dahi gömecek fır
satı bulamamakta, evlere mezarlar 'kazmaktadırlar.
Kamplarda açlık başlamış; çocuklar, kadınlar, yaşlı
lar Ölmeye başlamışlardır.
Filistin halkının yıllardır yaşadığı drama, çileye
bir yenisi eklenmiştir. Geçen hafta Burç El Baraj Ne
Kampından kaçmayı başaran 5 kadın ve 9 çocuğun
anlattıkları, yürekler paralayıcıdır. Filistinli kadınlar,
anneler, açlıktan ölüme mahkûm edilen evlatları, ya
kınları için feryat ediyorlar. Yiyecek hiç bir şey kal
madığı için, bu kamptakiler hayatta kalmak için, ke
di, fare, ölü hayvan yemeye başlamışlardır. Ancak,
bunlar da tükenince, insan cesedi yemek için bu
kamptaki Filistinliler, dinî otoritelerden fetva istiyor
lar ve Şiî >bir din adamı, «İnsan eti yemek Müslüman
lıkta kesin olarak haramdır. Ancak, yiyecek başka
bir şey kalmamışsa, ölü hayvan, hatta insan eti ye
nebilir» diye fetva veriyor.
40 bin kişinin yaşadığı kamplarda manzara, bu
derece dehşet verici, utanç verici olduğu halde, ne
Hıristiyanından ve ne de Müslümanlığın şampiyon
luğunu kimseye bırakmayan kimi Müslümandan ses
çıkmıyor. Bu insanlar, etrafı Hıristiyan Haçlı ordu
larıyla değil, Müslüman ülkelerle çevrili bir yerde
ceset yemeye mahkûm edilirken Müslümanlık adına
ikide birde Türkiye'ye o çirkin elini ve dilini uzatan,
Şan Tiyatrosunu İslam Savaşçılarının yaktığını res
mî yayın aracından, radyosundan duyuran, 13-14 yaş
larındaki evlatlarını şartlandırarak, cephede kendi çağ
dışı, despot, gerici ve karanlık Şiî diktatörlüğü ve fa
natik islamî anlayışını zorla yaymak için kitleler
halinde kırdıran, İran Humeyni rejiminden de ses
çıkmıyor. Ondan sonra da, sözümona tslamın kav
gasını yapıyor bu sahte Müslümanlar.
Suudî Arabistan, Ürdün, Libya, Suriye hepsi su
suyor; İslam dünyası susuyor. Bırakınız susmayı, Su
riye, bu gözü dönmüş Emel milislerine, Filistinlilere
karşı destek veriyor; tank veriyor, silah veriyor. Da
hası da var, insan hakları savunucuları susuyor; Amerikası, Rusyası susuyor. Adeta kulaklar sağırlaşmış,
vicdanlar nasırlaşmış; kimseden ses çıkmıyor. Gaze
telerde resimlerini gördüğünüz annelerin haykırışla
rına, feryatlarına, gözyaşlarına, küçük çocukların fa
re avına çıkışlarına aldıran yok; âdeta insanlık öl
müş.
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Sayın milletvekilleri, İran-Irak Savaşını silah sa
tışlarıyla devam ettiren, yüzbinlerce kişinin cesetleri
üzerinden ticaret yapan Avrupa ülkelerinden ve di
ğerlerinden fazla bir şey -beklenemez; ama bizler sus
mayalım. Basınımızın, bu insancıl konuya gösterdiği
ilgiyi ve tepkiyi şükranla karşılıyorum. Bugün gaze
telerden, Cumhuriyet Hükümetinin bu konuya iliş
kin girişimini öğrendim. Cumhuriyet hükümetleri, her
dönemde, yalnız kendisine dost olana değil, husumet
ve düşmanlık besleyene de, açlık çektiklerinde, her
koşul altında yardım elini uzatmıştır, tki asır önce
sinde irlanda'ya yapılan bir açlık yardımı, bugün bu
ülkenin okul kitaplarına geçmiştir. Bu, bir insanlık
görevidir. Biz ulus olarak, hükümet olarak bu çok
acil konuda üzerimize düşen her görevi en üst dü
zeyde yerine getirmeye çalışalım.
Cumhuriyet Hükümeti ve Türk Kızılayı, devam
eden bu faciayı, bu dramı önlemede, milletimiz adına
her çareye başvurmalıdır. Filistin halkı, kendi evlat
larının, kendi kanından, kendi dininden olan Arapkardeşleri arasında açlıktan can verdiğini, herhalde
daima acıyla, üzüntüyle hatırlayacak ve unutmaya
caktır. Bu durumdan onlar değil, buna seyirci kalan
lar utansın; ama hiç şüphe edilmesin ki, bütün bu
acılara, çilelere, ölümlere rağmen, Filistin halkı so
nunda kendi yazgısını tayin etme gücüne ve erkine
kavuşacak, egemen ve bağımsız bir devlet olacaktır;
çünkü, şimdiye kadar tarih başka türlüsünü yazma
mıştır.
Saygılarımla. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın. Paşa Sarıoğlu.
3. — Ordu Milletvekili Ali Mazhar Haznedarın,
Karadeniz fındık müstahsiline her kilogram fındık
için ödenmesi gereken 100 liralık ek ödemeler konu
sunda gündem dışı konuşması.
BAŞKAN — Ordu Milletvekili Sayın Mazhar
Haznedar, «Karadeniz fındık müstahsiline her kilog
ram fındık için ödenmesi gereken 100 liralık ek öde
meler» konusunda gündem dışı söz istemişlerdir; ken
dilerine söz veriyorum.
Buyursunlar efendim.
ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Sayın
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; yine, konu
muz fındık. «Bu fındığın sorunları bitmeyecek mi?»
diye aklınıza birtakım sualler gelebilir. Maalesef, ne
fındığın, ne de fındık üreticisi Doğu Karadeniz hal
kının bu sorunlarına nihayet verme imkânı ufuklar
da pek görünmüyor. Çünkü hükümetten, maalesef,
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olumlu bir yaklaşım henüz meydanda yok. Hatta
tam tersine, birtakım sorunlar yaratıcı, yeni yeni bir
takım uygulamalara geçiliyor. Bakınız nasıl oluyor;
bana mutlaka hak vereceksiniz :
Çok iyi bildiğiniz gibi, fındık, destekleme alımı
na tabi tartm ürünierinden bir tanesidir. Bu espri
içinde, 1986 senesinde Fiskobirlik (Fındık Tarım Sa
tış Kooperatifleri Birliği) fındığın taban fiyatını 700
Türk Lirası olarak tespit etti. Üretici, istihsal ettiği
fındığı getirip Fisköbirlik'e teslim ediyor, Fiskobirlik de, mevcut sisteme göre, teslim edilen fındığın 700
liralık değeri üzerinden, eğer ortağı ise, yüzde 2 or
taklık payı, ortağı değilse yüzde 5; onun dışında,
yüzde 7 vergi stopajı ve bunun da dışında, o vergi
stopajının yüzde 2'si nispetinde de Savunma Sanayii
Destekleme Fonuna para kesiyor; fındık üreticisinin
eline, yüzde 50 randımanlı, kabuklu her kilogram
fındık için 636 lira para geçiyor.
Gene Fiskobirlik, fiyatları ilan ederken bir şey
daha söyledi; «Müstahsil makbuzu mukabilinde, bilahara bu ödediğimiz paraya ek olarak 100 lira daha
vereceğiz her kilogram fındık için» dedi.
Şimdi, uygulama şöyle oluyor : Üretici, fındığını
Fiskobirlik yanında -çünkü bu taban fiyattır- serbest
piyasada tüccara da satıyor. Tüccara satmasının çe
şitli nedenleri var. Fındığını tüccara satmama, sat
tırmama konusunda bugüne kadar olumlu bir yak
laşım, maalesef vaki olmadı. Neden tüccara satıyor?
Çünkü, tüccar onun âdeta bankası gibidir. Gider, ih
tiyacı olduğu her an istediği miktarda parayı tüccar
dan alabilir, devamlı iş yaptığı şahıstan. Onun dışın
da, fındığını teslim ettiği zaman parasını peşin al
ma imkânına sahiptir. Fi&kobirliğe teslim ederse -ge
çen yıllarda olduğu gibi, bu sene de vaki oldu- çok
çok sonraları, aylar sonra parasını aldığı olmuştur
ve taksitle almaktadır. Bu nedenle, genellikle fındığı
tüccara teslim etmeyi tercih eder; ama şöyle bir iş
lem de yapılmaktadır: Maliye Bakanlığı, bu tüccar
lar üzerinde, vergi kontrolörlerini göndermek suretiy
le birtakım tetkikat yaptırıyor. Bu tetkikat neticesin
de, bazı tüccarların vergi kaçakçılığı yaptığı, naylon
fatura düzenledikleri yolunda tespitler yapılıyor ve
bu tespitler muvacehesinde de Maliye Bakanlığı, ken
dilerini, gerekli olan mercie şikâyet ediyor; hakla
rında yargı görev almaya başlıyor. Ancak, bu şekil
de vergi kaçakçılığı yaptığı tespit edilen tüccarlar,
aynı zamanda Maliye Bakanlığınca kara listeye da
hil ediliyorlar.
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Şimdi düşünün; bir üretici, fındığını istihsal et
miş, piyasaya getiriyor. Fiskdbirlik yerine, serbest
piyasada 700 liranın da üzerinde fiyat veren tüccar
lar olduğu için -ayrıca tüccarın bir avantajı daha
var; Fisköbirlik'e ortaklık payı olan yüzde 2 veya
yüzde 5'i kesmeden para ödediği için daha avantajlı
oluyor; binaenaleyh- fındığı tüccara götürüyor. Bir
de bakılıyor ki, bu tüccar, mimli olan, kara listeye
atamış atoı tüecaıfllardan biriıymiş, MüisItahM ımakIbluizulnaı aflılylolr; <<Şu kaidar fmndi'k tetsliım eltlti, bedel1!
şu Ikîaidaır tultitu, >vewg<i stopajı olarak şıu ınlilktar ke&Mi,
Savunana Sanayi Döstödkteme Fontuma da şu kadar
ıklösOMi» düyıe müstahsilin einde malkbuızu da Var ve o
Itüiacar, o işle ait bu ıstopajilairiı da Ver(gıi daireslime yatırrrHnş va'ziydtitıe; hıeır şöy fam'aım.
Üreticiye, bu teslimattan takriben iki ay sonra
100 liraların ödenmesine karar verildi, başlandı. Üre
tici, elinde bu makbuzla Fisköbirlik'e gidiyor. Fis
kobirlik bakıyor ve «Senin fındığı teslim ettiğin tüc
car kara listedeki tüccar, biz onu iade etmeyiz» di
yor.
Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünden
aralık: ayının 12'sinde Fisköbirlik'e çekilen bir te
leks emriyle bu tediyeler durdurulmuş vaziyette. Ne
deni ne? Nedeni de basit; serbest piyasa sistemi için
de tüccar hizaya getirilmek isteniyor; yani o, üreti
ciden mal teslim alamayacak; binenaleyh, ticarî
faaliyetine devam edemeyecek, böylelikle zor altında
'kalacak, bir daha da o nevi işlere tevessül etmeye
cek... Maksat belki iyi; ama, ortada hiç kusuru ol
mayan zavallı köylü ezilip • duruyor. Zaten, Çernobil olayı dolayısıyla radyasyon konusu da var.
MÜSEYÜN AVNÎ SAĞESEN' (Ordu) — Çernobil bir defa patladı, bunlar dört seneden beri patlı
yor.
ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Devamla) — Da
ha da patlayabilir.
Hatırlayacaksınız, hükümetin bu konuda yapmış
olduğu kısıtlamalar sonucu, müstahsil, normal 700
liralık bedelin de çok atlında; 600 liraya, 550 liraya,
500 liraya, zaten fındığını vermek zorunda kaldı ye
iflas etti. O kadar ki, 1985 - 1986 döneminde Fiskobirlikten veya Ziraat Bankasından almış olduğu kre
dileri ödeyemez duruma geldi; bunlar tespit edildi
ve ertelendi. Bunları ödeyemediği gibi, şimdi, geçim
sıkıntısı bakımından da fevkalade büyük bir peri
şanlığın içine düşmüş vaziyette. Hal böyleyken, dev-
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let, «Ben tüccarı yola getireceğim» diye, üreticiyi bir
aracı olarak kullanıp, 100 liralık farklarını da ken4

dilerine ödememekte. Bu, fevkalade akıl dışı, insaf
dışı -tabirimi mazur görün- zalimce bir uygulama
oluyor.
Yaptığım soruşturmaya göre, bunun nedeni şu
imiş : Para-Kredi Kurulu, 100 liralık1 iade kararını
alırken, bunun, vergi ziyamı mucip olmayacak bir
şekilde teslimi halinde vaki olacağını ifade etmiş; ama
üretici, (X) tüccarının şu veya bu şekilde kara listeye
alındığını kesin olarak bilmez. Bilenler vardır belki
içinde, onlar da zaruret dolayısıyla götürmüş olabilir;
ama bilmeyenin de mevcut olduğunu mutlak surette,
burada ben söyleyebilirim. Bu şartlar altında böyle
bir uygulamaya «zalimce» tabiri dahi, zannederim
az kalır.
Bunu, yüce Meclisin bilgilerine, hükümetin de dik
katine sunuyor ve bu uygulamaya en kısa sürede
nihayet verileceği ümidiyle, yüce Meclise saygılar su
nuyorum. (SHP, DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Haznedar.
4. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'in, şo
för esnafıyla ilgili son zamanlarda uygulanan bazı
haksız işlemler konusunda gündem dışı konuşması.
BAŞKAN — Adana Milletvekili Coşkun Bayram,
«Şoför esnafı ile ilgili son zamanlardaki bazı uygu
lamalar» hakkında gündem dışı söz istemişlerdir;
kendilerine söz veriyorum.
Buyursunlar efendim. (SHP sıralarından alkışlar)
HİLMt NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın
Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyorum.
BAŞKAN— Efendim?..
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Böyle
üçkâğıtçılıkla Meclis idare edilmez.
BAŞKAN — Lütfen sözünüzü geri alın; Baş
kanlıkta üçkâğıtçılık olmaz ve Başkana «Üçkâğıtçı»
olarak hitap edemezsiniz. Lütfen efendim.
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sözü
mü, kürsüden geri alacağım. Tutumunuz hakkında
söz istiyorum.
BAŞKAN — Lütfen oturun efendim. (ANAP sı
ralarından «Ayıp, ayıp, Meclise saygılı ol» sesleri)
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Anla
tırsam siz de anlarsınız.
ıBAŞKAN — Sayın Bayram, devam edin efendim;
buyurun.
COŞKUN BAYRAM (Adana) — Sayın Başkan,
değerli milletvekilleri; ülkemizin tüm nakliye işini
omuzlarında taşıyan 1 milyonu aşkın çilekeş şoför
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esnafına son zamanlarda uygulanan bazı haksız iş
lemlerden bahsetmek üzere söz almış bulunuyorum.
Bu uygulamalara geçmeden önce, sözlerimizin da
ha iyi anlaşılabilmesi için, şoför esnafının millî eko
nomiye olan katkısından ve ödediği vergilerden kı
saca bahsetmek ve şoför esnafının ödediği vergilere
dikkatinizi çekmek istiyorum :
1. . Taşıt Alım Vergisi,
2. Katma Değer Vergisi,
3. Motorlu Taşıt Vergisi,
4. Bakım ye onarım giderleri nedeniyle, yenile
diği parçalar, kullandığı lastik sebebiyle, yine yüzde
10 nispetimde Katma Değer Vergisi,
5. Tükettiği akaryakıtta ise yüzde 10 oranında
Katma Değer Vergisinin ötesinde, bir de yüzde 6
nispetinde Akaryakıt Tüketim Vergisi,
6. Götürü usulde veya gerçek usulde Gelir Ver
gisi,
7. Belediyelere Meslek Vergisi,
8. BAĞ4KUR veya Sosyal Sigortalar Kurumu
primi. Bu, her ne kadar kendi güvencesi için olsa
bile, yine bir ödemedir.
9. Trafik cezaları,
Zannediyorum, bordro mahkûmlarının dışında,
birçok vergi mükellefi grubu bu kadar çok ve çeşitli
vergi ödemiyor.
Şimdi, bu esnafla ilgili bazı uygulamalara gelmek
istiyorum.
Son zamanlarda bir takometre uygulaması- başla
tıldı. Bu uygulama, şu anda ülkemizde tam manasıy
la bir keşmekeş içerisindedir. İçişleri
Bakanlığı
5.12.1986 tarihli bir genelge yayınladı; makiniz, bu
genelgede ne diyor. Genelgenin (A) bölümünün sade
ce 1 inci ve 2 nic maddesini okuyorum :
«L Uygulama tertibinden daha önce mekanik tip
'talkograf monte edilmiş bulunan otobüs, kamyon ve
çekici tür araçların kontrolü yapılacaktır.
2. 17 Aralık 1986 tarihinden itibaren ülkemizde
imal edilen dijital ekonomik tip takograf monte et
tirilerek, tesciil belgesinin diğer bilgiler bölümünde
«Elektronik takograf takılmıştır» içeriği bulunan An
kara İline - altını çizerek söylüyorum, Ankara İline
- kayıtlı otobüslerin kontrolü yapılacaktır.
Yukarıdaki 1 inci ve 2 nci maddelerde belirtilen
araçlarda takograf kontrolü, sadece şehirlerarası kara
yollarında sürüldüklerü sırada yapılacaktır.»
Ama, uygulamada ne oldu?... Uygulamada, - Gü
ney Bölgemizde, yayınlanan Ekspres Gazetesinde re
simleri de var- 9 tane araç (hem de otobüs) bütün
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yolcuları ile birlikte Bölge Trafiğe çekildi, üç saat
müddetle, şoförlerin mahkemede ifadesi alındı. Bu
araçlar, (06) Ankara plakalı değildir; çeşitli şehirlerin
plakalarını taşımaktadır ve yolcusuyla birlikte, üç
saat müddetle trafikten alıkonulmuştur.
(
Bu uygulayıcıların bu kadar yolcuyu perişan et
meye ne hakkı vardır? Bu genelgenin hiçbir geçerlili
ği yok mu? Eğer yoksa, Sayın İçişleri Bakanı, ikinci
bir genelge gönderir veya - TRT'yi nasıl olsa kulla
nıyorlar- çıkar, TRT'den bunun açıklamasını yapar.
Hiç kimsenin, bu otobüs şoförlerine veya yolcularına
'bu şekilde eziyet etmeye hakkı yoktur; hu bir.
'İkincisi, vergi memurlarının baskısıdır. Yine, Gü-.
ney 'basınında yer alan haberlerden izlediğimize gö
re - Bu sadece güneyde olmuyor, mutlaka ülkenin her
tarafında oluyor - vertgi memurları rastgele, yanla
rına polis almadan, günün herhangi bir saatinde oto
büsü durduruyor. Şehirlerarası yolda seyrüsefer ha
linde bulunan araçların durdurulmasının bir usulü
vardır. Usulüne aykırı şekilde araç durdurulursa, bü
yük bir ihtimâlle, kaza meydana gölir. Nitekim, 30
Kasım tarihinde Adana - Ceyhan karayolunda hu şe
kilde usulsüz durdurulan iki araç birbirine girdi ve
büyük bir kaza meydana geldi; o arada, otobüsleri
durduran vergi kontrol memurları da ortadan kaybol
du. Neden kayboldu? Çünkü, görevli değildi. Bunun
için de, ilgili hakandan rica ediyorum, yeniden, bu
hususu düzenleyen bir genelge göndersin ve bundan
sonra bu tür kazalara meydan verilmesin.
Diğer bir husus : Geçenlerde burada bir kanun
kabul ettik ve tonaj tahdidiyle ilgili olarak, Trafik
Kanununun 65 inci maddesini değiştirdik. Tonaj tah
didiyle ilgili bu 65 inci maddeyi değiştirdik; ama, fii
liyatta bu uygulanamıyor. Nedenline gelince; karayol
larında trafiğe ait yeterli kantar yok ve bunun için
de, 65 inci maddenin eskiye döndürülmesi şeklinde
çalışmalar yapıldığını duyduk. O günkü müzakereler
esnasında bu kürsüden, «temel önlemleri alamadığı
nız takdirde geriye dönüş 'başlayacaktır» demiştüm;
inşallah geriye dönüş başlamaz.
Diğer bir husus; Ortadoğu ülkelerine sefer ya
pan araçların sınırda karşılaştıkları zorluklarla ilgi
lidir. Daha önceki bir konuşmamda uzun uzadıya bu
nu dile getirmiştim, şimdi onlardan bahsetmek iste
miyorum; ama özellikle bir hususa temas etmek isti-.
yorum.,
BAŞKAN — Sayın Bayram, toparlayınız efendim.
COŞKUN BAYRAM (Devamla) — Toparlıyo
rum Sayın Başkanım.
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Sınırda, araçların giriş çıkış yaptıkları yerlerde 'bir
park yeri inşasına başlandı. Bu inşaat devlet tara
fından yaptırılmıyor; Uluslararası Nakliyeciler Derne
ği bunun için, her giriş çıkış yapan araçtan' 1 500 lira
- makbuzu budur, gösteriyorum - para alıyor. Ayrı
ca, devlet de bin lira alıyor. Bu, aylardan beri de
vam eden 'bir uygulamadır. .Devletin, sınırda bu şekil
de bir park yeri yaptırmaya acaba gücü yok mu? Ora
da kilometrelerce kuyruklar oluşuyor ve şoför esna
fı mağdur oluyor.
Değerli arkadaşlarım, şoför esnafının bu kadar
ihmal edilmemesi ve sorunlarının üzerine ciddiyetle
eğilinmesi gerektiğine inanıyorum.
Sayın Başkanın ikazı üzerine sözlerimi toparlarken,
bugün tam bir keşmekeş içerisinde bulunan bu tako
metre uygulaması ile, vergi kontrol memurlarının dü
zensiz uygulaması için, ilgili bakanlığın, yeniden bir
genelge göndererek, bu uygulamaları düzenli bir şek
le getirmesini diliyorum,
Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiiz efendim...
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Usulü
nüz hakkında söz istiyorum efendim.
BAŞKAN — Usulsüzlüğümüz hangi konuda efen
dim?.
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Tutumu
nuz hakkında.
BAŞKAN — Ne imiş efendim: söyleyeceksiniz ki,
ben de ona göre söz vereceğim.
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Gündem
dışı söz vermede tercih yaptığınız konusunda.
BAŞKAN — Anlatayım efendim, arz edeyim.
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Ben an
latayım da, siz de anlatın.
BAŞKAN — Ben anlatayım da efendim, Genel
Kurul takdir eder.
11 arkadaş gündem dışı söz istemişler...
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sırala.
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BAŞKAN — Arz edeceğim efendim, niçin taham
mül gösteremiyorsunuz?
Salı günü 3 arkadaşa söz verdim. Zatı âliniz de 'bu
gün konuşmak için söz istediniz.
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Pazar
tesi günü istedim efendim.
BAŞKAN — Efendim, anlatacağım; zatı âlini
zin söz sırası arkadaşlarımızdan evveldir, doğru; ama
bu takdir, tamamıyla Başkana aittir. Şayet Sayın Pa
şa (Sarıoğlu'na söz vermemiş olsaydım, zatı âlinize sıra
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gelecekti; ama zatı âlinizin konuşma mevzuu ile Sa I yapan, insanların sağlığını tehdit eden DDB'ye karşı
yın Paşa Sarıoğlu'nun konuşma mevzuunu karşılaş hiçbir tedbir almamıştır.
tırdım; olağanüstü hadise, zarurî ve Genel Kurula
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin, Türkiye'den
acele olarak bildirilmesi gerekli bir mesele saydım
yıllık 1 milyar 3C0 milyon liralık deterjan ve şampuan
ve onun için, terdihimi bu yolda kullandım. Takdir
ithalatına yasak koyması ile her şeyi ticarî açıdan ele
Meclis Başkanınındır. 'Bu itibarla, bir usulsüzlük yok
alan Hükümet telaşa düşmüş, yıllardır ihmal ettiği
tur efendim.
bu konu için ciddî ve kalıcı tedbir alamamıştır.
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Takdir
yüce kurulundur, ben söz istiyorum.
BAŞKAN — Keza, söz verdiğimiz arkadaşların
Genel Kurula aksettirdiği meseleler, çok hayatî, Türkiye'nl'n önemli meselelerini haiz konulardır. Bu iti
barla, takdirimde hiçbir isabetsizlik yoktur efendim.
'Buyurun efendim.
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Ben Do
ğu Anadolu'nun tarım sorunlarından bahsedecektim.
Doğu Anadolu'nun sorunları az mı önemlidir?
BAŞKAN — Gündeme geçeceğiz.
HtL'MÎ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Geçer
siniz tabiî.

Radyosyonda olduğu gibi deterjanda da tehlikeyi
yalanlama görevi, yine, Sanayi ve Ticaret 'Bakam Sa
yın Cahit Aral'a düşmüştür. JSayın (Bakan «Deterjanla
yıkanmazsanız bir şey olmaz» derken, yıkanılan
şampuanın da aynı maddeyi içerdiğini unutmuştur.
Halbuki, Sağlık Bakanlığı, tehlikeyi ilk kez 1980'de
fark etmiş ve bir komisyon kurularak konu inceletilmiştir. Komisyon, deterjanda en az yüzde 50 oranın
da parçalanabilir etken madde 'kullanılması şartım
getirmiş ve bu şart bir tüzükle yasalaştınlmıştır.
DDB'nin terk edilip yerline suda kolay çözülen
LAB adlı maddenin üretilmesine ilişkin tüzük deği
şikliği, dört yıl süre ile ertelenmiştir.

DDB'yi terk etmek zorunda olduğunu kabullenen
I PETKtM pahalı bir teknoloji olan LAB üretimine buB) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS
| güne kadar yönelmemiştir; insan sağlığının küçümsen
SORUŞTURMASI VE MECLÎS
ARAŞTIRMASI
mesine devam edilmiştir. Kanalizasyon aracılığı ile de
ÖNERGELERİ
nize karışan deterjan, suda çözülmediğinden doğa
1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmensağlığını da tehdit etmeye devam etmektedir. Tehli
oğlu ve 14 arkadaşının, ülkemizde üretilen şampuan keli madde yasaklansa bile bugünedek kullanılan miikve deterjanların insan ve doğa sağlığı üzerindeki etki
tar etkisini göstermeye devam edecek ve çevre sorun
lerini ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek
ları bakımından yeni tedbirlerin alınmasını gerektireamacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ı çektir.
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
Avrupa ülkelerinin, DDB'nin zararlarını görerek
masına ilişkin önergesi (10/41)
DDB yerine LAB üretmeye başladığı tariihlerde Tür
BAŞKAN — Gündeme geçliyoruz.
kiye bunu yapmamış, ucuz teknolojiyi tercih ederek,
Bir Meclis araştırması önergesi vardır, okutuyo
insanların sağlığıyla oynayan deterjan üreticilerine ve
rum :
PETKÎM'e göz yumulmuş'tur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Radyasyondan sonra deterjanın da Türkiye'yi teh
Avrııpada kullanımı yüzde 5'lerin altına indirildi
dit eder hale gelmesi, milyonlarca vatandaşımızın sağ
ği halde, Türkiye'de yüksek oranda kullanılan fosfat
lığı ile oynanması karşısında önemle üzerinde durulla da birleşince, DDB'li hammadde iile üretilen de I ması zarurî hale gelmiştir. Bu hususların açıklığa katerjanlar, hem insanların, hem de doğanın sağlığı için I vuşması ve bir dizi tedbir alınması bakımından da bir
büyük tehlike haline dönüşmüşlerdir. Deterjanın, Türk
Meclis araştırması açılması gerekmektedir.
Milletinin sağlığını tehdit ettiği, bütçe görüşmelerin
de ifade, edilerek Cumhuriyet Hükümetinin dikkatle
Yüce Meclisin bu önemli konu üzerinde durması
ri bu önemli konu üzerine çekilmişti., Ancak, bu cid
ve araştırması için Anayasanın 98 inci maddesi, Mlildî meselenin çözülmediği görülmüştür. Devlet, kanser ; let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri
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gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ve talep
ederiz.
M. Murat Sökmenoğlu
Ahmet $arp
Diyarbakır
Hatay
Feyzullah Yıldırır
Mustafa Çorapçıoğlu
Gaziantep
Balıkesir
Yılmaz İhsan Hastürk
Cemal özdemir
istanbul
Tokat
Turgut Sera Tiralıi
Süleyman Çelebi
Giresun
Mardin
Fevzi Necdet Erdinç
M. Abdurrezak Ceylan
Van
Siirt
Mahmud Aîtunakar
Sümer Oral
Diyarbakır
Manisa
Fehmi Memişoğlu
Osman Bahadır
Rize
Trabzon
Ali Mazhar Haznedar
Ordu
BAŞKAN — Önerge, gündemde yerini alacak,
Mecllis araştırması açılıp açılmayacağına dair öngörüşme sırasında yapılacaktır.
C) TEZKERELER VE ÖNERGELER
1. — Bazı milletvekillerine izin verilmesine dair
Başkanlık tezkeresi (3/1249)
'BAŞKAN — Bazı milletvekili arkadaşlarımızın
izin taleplerine ait Başkanlık tezkeresi vardır; oku
tup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluria
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin, hi
zalarında gösterilen süre ve nedenlerle izin istemleri,
Başkanlık Divanının 10.2.1987 tarihli toplantısında
uygun görülmüştür.
Genel Kurulun onayına sunulur.
Necmettin Karaduman
Türkiye 'Büyük Millet Meclisli
Başkam
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Burdur Milletvekili Sait Ekinci, 44 gün, hastalığı
nedeniyle, 27.10.1986 tarihinden geçerli olmak üze
re;
Denizli Milletvekili Halil îbrahim Şahin, 20 gün,
hastalığı nedeniyle, 28.1.1987 tarihinden geçerli olmak
üzere;
Edirne Milletvekili >3eyit Hüsamettin Konuksever,
23 gün, hastalığı nedeniyle, 1.2.1987 tarihinden geçer
li olmak üzere;
'Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Ceylan, 20
gün, mazereti nedeniyle, 10.2.1987 tarihinden geçerli
olmak üzere.
BAŞKAN — Ayrı ayrı okutup, oylarınıza suna
cağım :
Burdur Milletvekili Sait Bklinci, 44 gün, hastalığı
nedeniyle, 27.10.1986 tarihinden geçerli olmak üze
re.
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Denizli Milletvekili Halil. fbrahJim Şahin, 20 gün,
hastalığı nedeniyle, 28.1.1987 tarihinden geçerli olmak
üzere.
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Ermeyenler.,. Kabul edilmiştir.
Edirne Milletvekili Seyüt Hüsamettin Konuksever,
23 gün, hastalığı nedeniyle, 1.2.1987 tarihinden ge
çerli olmak üzere.
BAŞKIAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.,
Siirt Milletvekilli Mehmet Abdurrezak Ceylan, 20
gün, mazereti nedeniyle, 10.2.1987 tarihinden geçerli
olmak üzere.
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI
A)
ÖNGÖRÜŞMELER
1. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin ve
23 arkadaşının, güvenlik soruşturması ve fişleme ile
ilgili uygulamanın gerçek amacını tespit etmek ve alı
nacak yasal ve idarî tedbirlere ışık tutmak amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/40)
BAŞKAN — Gündemin «Genel Görüşme ve Mec
lis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler» kıs
mına geçiyoruz.
-

Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin ve 23 ar
kadaşının, güvenlik soruşturması ve fişleme ile ilgili
uygulamanın gerçek amacını tespit etmek ve alınacak
yasal ve idarî tedbirlere, ışık tutmak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi üzerindeki öngörüşmelere başlıyoruz.
Hükümet?. Buradalar.
önergeyi tekrar okutuyorum :
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Anavatan Partisi iktidara geldiğinden 'bu yana gere)k parlamentomuzda ve gerekse hukuk kurumları
mızda güvenlik soruşturması ve fişlemenin hukuksal
boyutları tartışılmakta, konu milyonlarca insanımızı
ilgilendirdiğinden onun sliyasal, sosyal ve ekonomik
yaşamına ve haklarına tesir e'bmekte ve engellemekte
dir.
Gün geçmiyor ki, gazete 'başlıklarında haklarında
idarî ve adlî herhangi bir yargı kararı olmamasına
karşın kişinin fişlendiğinden, yapılan güvenlik soruş
turması sonunda işe alınmadığını, 1980 ve öncesi her
hangi 'bir olaya karıştığı varsayımı ile 1986 Türkiyesinde gençlerimizin kamu kuram ve kuruluşlarında
çalıştırılmadığı, insanlarımızın siyasal temayülü ve
(ideolojik, yapısının fişlendiğini, bu soruşturma ve fiş
lemenin boyutlarının genişletilerek gizlilik arz eden
kritik görevler dışındaki tüm insanlarımıza da uygu
landığını ve hatta köylerde yaşayan insanlarımızın
dahi fotoğraflarının çekilerek soruşturma ve fişleme
ye devam edildiği ifade edilegelmektedir.
Yasal dayanağı olmayan güvenlik soruşturması ve
fişleme, ülkemizde bu iktidar döneminde kurumsallaşırıış bulunmaktadır. 30.3.1964 tarih ve 6/2860 sayılı
Balkanlar Kurulu Kararı ile uygulama alanına girmiş
olan güvenlik soruşturması, sadece gizlilik arz eden
ve kıiitik görev alanına giren kişiler için uygulanagelmekte iken, 15.9.1972 tarih ve 7/5025 sayılı Bakan
lar Kurulu Kararıyla genişletilmiş, 5.3.1974 tarih ve
48/1515 sayılı Genelge ile devam ettirilmiş, 1981, 1982
tarihlerinde' 383/14141, 383/6052, 08/3164 sayılı Baş
bakanlık genelgeleri ile güvenlik soruşturmaları da
ha da genişletilerek ANA'P İktidarı döneminde, Mart
1986 tarihli 'Başbakanlık Yönergesi, tüzüksel bir 'bo
yut kazanarak doruğa çıkarılmış, Anayasanın 38 inci
maddesine aykırı uygulama devam edegelmeştir. 'İh
sanlarımızı güvenilenler, güvenılmeyenler, sakıncalı
lar, sakıncasızlar şeklinde ayırmaya, bölmeye yönelik
ve ulusumuz için tehlikeler arz eden bu uygulama
nın kalkması gerekmektedir.
Ülkemizdeki, yasal kaynağı olmayan bu uygula
manın gerçek amacını ortaya koymak, 'böylece alına
cak yasal ve idarî tedbirlere ışık tutmak amacıyla
Anayasanın 98 ve Meclis İçtüzüğünün 102 ve 103 ün
cü maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılma
sına karar verilmesini arz ederiz.
Denizli Milletvekilli
Halil İbrahim Şahin
ve arkadaşları
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BAŞKAN — Hükümet adına, Devlet Bakanı Sa
yın Hasan Celâl Güzel; buyurun efendim. (ANAP sı
ralarından alkışlar)
DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL
(Gaziantep) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli
üyeleri; güvenlik soruşturması konusunda verilen
Meclis Araştırması önergesi hakkında hükümet adı
na konuşmama başlamadan önce hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
Araştırma önergesinde, özetle, yargı kararı olma
masına ve yasal dayanağı bulunmamasına rağmen,
güvenlik soruşturması ve fişlemenin, iktidarımız dö
neminde yaygınlaştırıldığı ve kurumsallaştırıldığı, tüm
insanlarımıza uygulandığı, vatandaşlarımızın, güve
nilenler ve güvenilmeyenler şeklinde ayırıma tabi tu
tulduğu iddia edilerek, bu uygulamanın kalkması is
tenmektedir.
Muhterem milletvekilleri, Anayasamızın genel
esasları arasında yer alan 5 inci maddesindeki, dev
letin temel amaç ve görevlerinin başında, Türk mil
letinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölün
mezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak gel
mektedir. Devletin her organının, her hükümetin, her
siyasî iktidarın en başta gelen görevi bu olmalıdır. Bir
taraftan Devletin bütünlüğünü korumak, diğer taraf
tan kişilerin temel hak ve hürriyetlerini en geniş şek
liyle temin etmek, hükümetimiz döneminde hassasi
yetle takip ettiğimiz esas politikayı meydana getir
miştir.
Anayasamızın 5, 12, 13 ve 14 üncü maddeleri, bu
politikanın uygulanmasındaki temel dengelerin kurul
masında bize rehberlik etmiştir. Hak ve hürriyetlerin
hiçbirisinin, Devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuri
yetinin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve
hürriyetleri yok etmek maksadıyla kullanılamayaca
ğı şuuruyla, millî birlik ve bütünlüğümüze kasteden
faaliyetler üzerine süratle gidilmiş; anarşi, terör, bö
lücülük ve aşırı cereyanlarla, devamlı ve müessir bir
şekilde mücadele edilmiştir.
Sayın milletvekilleri, iç ve dış mihrakların millî
birlik ve bütünlüğümüzü bozma gayretlerini, anarşi
ve terörün pek çok vatandaşın ölümüne sebep oldu
ğunu, Devlet çarklarının işlemez hale geldiğini ve
nihayet kardeş kavgasının eşiğinden dönüldüğünü,
hep birlikte yaşadık. O dönemlerin en tehlikeli özel
liği, anarşi ve terörün Devlete sirayet etmesi, kamu
kurum ve kuruluşlarında Devlet yıkıcıların, bölücü
lerin kol gezmesi idi. Okullardan hastanelere, kara
te? —
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kollardan postanelere kadar bütün kamu kurum ve
kuruluşları, anarşiden, terörden, bölücülükten nasi
bini almıştı. Devlet memurları, öğretmenler hatta po
lisler bile kamplara ayrılmışlar, yumruk yumruğa gel
mişlerdi. Kısacası, Devlet mekanizması tamamen fel
ce uğramıştı.
Muhterem milletvekilleri, o günlere tekrar dönül
mesini elbette ki, hiçbirimiz istemeyiz. Ancak, bunun
için, yasama, yürütme ve yargı organları ile, Devlet
olarak gerekli tedbirleri almak ve üzerimize düşen
görevleri yapmak mecburiyetindeyiz. Anayasa düze
nimizi ve millî bütünlüğümüzü yıkmak ve parçala
mak maksadıyla faaliyette bulunan kişileri ve illegal
örgütleri tespit etmek, bunların kamu kurumlarına
sızmalarını önlemek, sızmış olanları takip ederek,
suç unsurları ile birlikte adliyeye intikal ettirebilmek
için inceleme mahiyetindeki güvenlik tedbirlerinin
lüzumuna inanmaktayız. Devletin çok gizli bilgileri
ne nüfuz edecek ve gizlilik dereceli yerlerde çalışa
caklarla, kritik mevki sayılabilecek görevlerde istih
dam edilecek personelin seçiminde gereken titizliğin
gösterilmesini, son derece tabiî karşılamak gerekir.
Buna mukabil, Türkiye Cumhuriyeti Devletini her
türlü tehdit ve tehlikelere karşı korumak maksadı ile
diğer bütün demokratik ülkelerde de uygulanan ted
birleri devamlı olarak tartışmanın ve gündemde tut
manın izahını yapmak güçtür. Bütçe görüşmeleri da
hil olmak üzere, Mecliste, önceleri güvenlik soruş
turmalarının geç ikmal edildiği ve bu işlemin süratlendirilmesi gerektiği şeklindeki konuşmaların, niha
yet, bu uygulamanın kaldırılması noktasına kadar ge
tirilmiş olmasını, hayret ve esefle karşılıyoruz. Dev
let memuriyetine alacağımız, Devletin sırlarını ema
net edeceğimiz, gizlilik dereceli yerlerde çalıştıraca
ğımız veya üst seviyeli görev, yetki ve makam verece
ğimiz kişilerin, araştırmasını yapmayalım mı?..
VECİH* ATAKLI (Şanlıurfa) — Bunun ne ala
kası var?..
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Her
kes için yapıyorsunuz.
DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL
(Devamla) — Bunların kim olduklarını, güvenlik
kuvvetleri tarafından aranıp aranmadıklarını, yıkıcı,
bölücü faaliyetler içinde yer alıp almadıklarını bilmeyelim mi?
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Doğru
konuş önce; Devlet doğru konuşmalı.
DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL
(Devamla) — Bunları bilmeyelim de, Devletin sprum-
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I lu mevkilerini, Devleti yıkmak isteyenlere teslim mi
j edelim? (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar)
Yüce Meclisin hiçbir üyesinin böyle düşünmesi el
bette mümkün değildir.
VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Saptırmayın,
I saptırmayın; alakası yok, köylüyü fişliyorlar...
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen...
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL
(Devamla) — Yüce Meclisin Hiçbir üyesinfin böyle
düşünmesi elbette mümkün değildir; ama eğer, zaman
zaman dışarıdan suinilyetle müdahale etmek isteyen
varsa, iyi bilinsin ki, buna Meclis olarak, hükümet
olarak asla müsaade etmeyiz. (ANAP sıralarından
«Bravo» sesleri, alkışlar)

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Muhterem milletvekilleri, araştırma önergesinde
silk sıık «Güvenüik soruşturması ve fişleme» deyiminin kullanıldığı görülüyor. Hemen ifade edelim ki,
fişleme denilen işlem, güvenlik soruşturmasından tamamen farlklıdır. Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
nun, 10.6.1935 tarih ve 2770 sayılı Kanunla değişik
5 inci maiddesine göre, şu kişilerin fotoğraf ve parmak
izlerli alınmakta ve buna göre kayıtlar tutulmaktadır :
Polis veya jandarma tarafından savcılığa gönderilip,
yapılan tahkikat neticesinde, Türk Ceza Kanununa
göre, ağır hapis cezasını istilzam eden suçlarla, ammenin itimadı ve mal aleyhine işlenmiş suçların ve
her nevî kaçakçılığın maznun ve mahkûmları, yabancı memleketlerden Türkiye'ye kaçanlar, memleket dışına çıkarılanlar, bülviyeitiini ispat edemeyenler,
genelev sahipleri, fuhuş yapanlar ve heyazkadın ticareliyle meşgul olanlar, cumhuriyet savcıları ve mahkemelerce lüzum göster ilenler; ayrıca, taunların dışında 3152 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre
suç işleyip, ele geçmeyen kimilerin kayıtları tuitulmaktadır.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

(Devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ve demokratik rejimimM yıkmaya matuf suçlar,
Atatürk, devlet büyükleri ve güvenlik kuvvetleri aleyIhÜne işlenen suçlar, mesken masuniyetini ihlal, kasten
yangın çıkarmak, sabotaj, gasp, soygun, sahtekârlık,
hırsızlık, dolandırıcılık, adam öldürme, zorla ırza
geçme, zorla kız, kadım ve erkek kaçırma suçları ve
kaçakçılık suçlarıyla ilgili kayıtlar düzenlenmektedir.
Bu suçların failleri yakalanmış olsalar dahi, kayıtlardan mahkeme safahatı takip edilmekte ve mahkeme
kararları da işlenmektedir. İşte fişleme denilen işlem
'buldur.
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(KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) —
Asıl bölücülüğü siz yapıyorsunuz.
VECİHt ATAKLI (Şanlıurfa) — Değil efendim.
KADİR NARl'N (Diyarbakır) — Değildir efen
dim, ezlbere okuyor.
IBAŞKAN — Değilse, cevalbını verirsinfiz efendim.
IDEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL
(Devamla) — Bu ve benzeri işlemler, bütün demokra
tik ülkelerde, modern devletlerin büyük bir kısmın
da, bilgisayarlarla takip edilmektedir,
Kanunlara dayanan ve tamamen kanunlara uy
gun olarak yürütülen bir işlemdir. Cumhuriyetin ku
ruluşundan Ibu yana uygulanmaktadır. Uygulamada
ibazı aksamalar ve haksızlıklar bulunaibiMr; bunu asga
riye indirmek elbette görevimizdir. Ancak, bu durum,
toplumun huzur ve güvenliği için bu sistemin zaru
retini de ortadan kaldırmaz.
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657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, devlet
memurluğuna gürişte aranacak şartları düzenleyen 48
inci maddesinde, genel şartlardan ayrı olarak kurum
ların özel kanun ve diğer mevzuatında aranan şart
ları da taşımak gerekliliği hülkme bağlanmıştır.
KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) — Si
zin görüşünüzde olmayan, işe giremez.
IDEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL
ı(Devamla) — Ayrıca uzun uzun anlatmamak için, bu
I konudaki kanunları, sadece sayarak geçiyorum : 3152
sayılı Kanunun 1 ve 33 üncü maddeleri, 2559 sayılı
I Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri, 3201 sayılı Kanunun
23 üncü maddesi, 2802 sayılı Kanunun 8 inci madde
cinin (j) bendi, 1462 sayılı Kanunun 10 uncu maddeI isi, 926 sayılı Kanunun 20 nci maddesi, 2495 sayılı Ka
nunun V6 ncı maddesinin (f) bendi.

Kamu kurumlarının kuruluş kanunlarını ve diğer
ıBu arada, araştırma önergesindeki, «Fişleme ve so
mevzuatını (tüzüklerini, kararnamelerini, yönetmelik ruşturmanın tüm insanlarımıza uygulandığı» şeklinde I lerini, genelgelerini) taradığımız takdirde, benzeri bir
ki talihsiz beyanın ciddiyetle ne derece bağdaşabileçok hükmün bulunduğu görülecektir.
ceğinli, yüce Meclisimizin takdirine arz etmekle yeti
Danıştay 5 inai Dairesinin 13.11.1985 tarih ve
niyorum.
1985/857-2442 sayılı Kararında, «Güvenlik soruşturKADİR NARİN (Diyarbakır) — Türkiye'de ya I ması sonucu düzenlenen raporda yer alan bilgiler göz
I önüne alınarak, davacının söz konusu göreve atamaşamıyorsunuz Sayın Bakan!
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — İnsaf I sının yapılmadığı anlaşılmıştır ve bu durum karşısınI ıda, davalı idarece tesis edilen işlemde, mevzuata ve
yani...
hlizmet gereklerine aykırılık görülmemiştir» denilmek
DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL
te; 9.4.1985 tarih ve 1985/3'öl-919 «ayılı kararında;
(Devamla) — Birtakım istisnaî örneklerden hareket
I «Davacı hakkında yapılan güvenlik tahkikatı sonule genellemeler yapmak, artık modası geçmiş bir is
I cunda atamasının yapılmaması konusunda takdir yet
nat olmaktan öteye bir mana ifade etmeyecektir.
kisinin, hukuka uygun olarak kullanıldığı kanaat ve
VECİHt ATAKLI (Şanlıurfa) — O sizin kanaa
I neticesline varıldığı» ifade edilmekte; aynı mahiyette
tiniz.
ki, 20.2.1986 gün ve 1981/2464, 1986/212 sayılı kara
IDEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL
rında ise, «Dava konusu işlemde mevzuata ve hizmet
(Devamla) — Önerge sahibi değerli arkadaşlarımız,
gereklerine aykırılık görülmemiştir» denilmektedir.
konuyu, önergelerimde ifade buyurdukları gibi gazete
'başlıklarından değil, kanun ve mevzuatitan takip et I
Görüldüğü üzere, güvenlik soruşturması yapılmaselerdi, hiç değilse, aralarında bulunan ve bu mevzua I sı ıhususunun mevzuat hükümlerine uygun olduğu,
tı yıllarca tatbik elden arkadaşlarına sorsalardı, her I iiidarî yangı mercilerince de 'teyit edilmiş bulunmaktahalde bu hataya düşmek durumunda kalmazlardı.
I dır. Arz ettiğim bü mevzuıalt hükümleri ve yargı kaI farları çerçevesinde, güvenlik soruşturmalarının yaMulhıterem milletvekilleri, güvenlik soruşturmala
I sal dayanaktan yoksun olduğunu İddia etmek müm
rının kanunî dayanağı olmadığı iddialarına gelince :
kün değildir.
Sözlerimin başında, Anayasanın 5, 12, 13 ve 14 üncü
maddelerine işaret etmiştim. Buna ilave olarak, Ana
'Muhterem milletvekilleri, biraz önce de ifade etyasanın 70 inci maddesinde, kamu hizmetine alınma I tüm : üstilhbarî kayıtların tutulması ve güvenlik so
da, görevin gerektirdiği niteliklerden; keza 128 inci
ruşturması yapılması, bütün ülkelerde ve devletimizin
maddesinde, memurların ve diğer kamu görevlilerinin
kuruluşundan itibaren her hükümet döneminde, bizim
niteliklerinin kanunla düzenleneceğinden bahsedilmek
ülkemizde de keslintisiz şekilde uygulanan bir metottedir.
I tur.
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Önerge sahibi değerli arkadaşlarımızın da belirt I oluyordu; güvenlik soruşturmalari'nın kimler hakkın
tikleri, Genelkurmay IBaşkanlığmın 9.3.1964 tarihli ya
da yapılacağına dair, kesin, açılk hükümler ve net sı
zısına dayanan ve merhum İnönü'nün Başbakanlığı
nırlar yoktu; «Kilit personel, Başbakanlıkça özel ola
döneminde çıkarılan, 30.3.1964 tarihli Bakanlar Ku
rak durumlarının (tetkiki istenen şahıslar» gibi muğ
rulu kararıyla uygulamaya konmuş güvenlik soruş
lak ve sübjektif ifadeler vardı. Kısa aralıklarla da olturması yönengesiyle, önergede iktidarımıza atfedi I sa, bir müsteşar yardımcısını müsteşarlığa tayin eder
len «kurumsallaştırma» meydana gelmiştir, üçüncü
ken, bir büyükelçinin başka bir göreve atamasını ya
maddesinde, gizlilik dereceli bilgileri blilmesi gereken
parken, bir hakimli bir yerden bir yere naklederken,
personel ile...
hatta ibir idareciyi daha pasif biir göreve alırken bile,
aylarca süren güvenlik soruşturmaları yapmak zorun
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Gizli
da bulunuyorduk.
lik o.
VECİHİ ATAKLİ (Şanlıurfa) — Köylünün gizli
I
Önceleri, bu kalıplaşmış ve bürokratlaşmış uygu
likle ne alakası var efendim?
lamayı, bir mevzuat değişikliğine gitmeden, mevcut
DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL
sisteme ve hükümlere göre yumuşatmaya çalıştık. Bu
(Davamla) —Dinleyiniz.
mümkün olmayınca, devletin bütün ilgili kuruluşları
©AŞKAN — Lütfen efendim...
nın iştirakiyle yoğun bir teknik çalışma neticesinde
ıDEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL
yemi bir yönetmelik hazırladık ve 4.3.1986 tarih, 10438
(Devamla) — Gizlilik dereceli yerlerde çalıştırılacak
sayılı (Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe koyduk.
müteahhit, mühendis, hademe, bekçi, nöbetçıi, kapıcı,
İBu yönetmeliğin 16 ncı maddesiyle, 30.3.1964 tarihli
telefoncu, haberci ve şoför ıgiibi, personel hakkında
Balkanlar Kurulu Kararı, ek ve değiş ikilikler i yle begüvenlik soruşturması yapılmasını öngören bu karar
raiber yürürlükten kaldırılmıştır. Yoksa, önergedeki
name, bazı değişikliklerle, hükümetimizin çıkardığı
-hukuk literatürüne yeni 'bir sayfa açan; ancak ne ol
kararnameye kadar uygulanmıştır.
duğu anlaşılmayan- ibareyle, Başbakanlık yönergesi,
tüzülklsel bir boyut kazanarak doruğa çıkarılmış de
Önerge sahibi değerli üyelerin de kabul ettikleri gi
ğildir.
bi, 1964 uygulaması, Sayın Melen Hükümetlinin çı
kardığı 15.9.1972 tarhili Bakanlar Kurulu Kararı ve
Muhterem milletvekilleri, araştırma önergesü'nde
Sayın Eoevlt tarafından 5.3.1974 tarihinde kamu kuru
ileri sürülen ne varsa, bizim çıkardığımız yönetmelikte
luşlarına .gönderilen Başjbakanlılk genelgesiyle, 1İ2 Ey i aksi vardır.
lül döneminde çıkarılan 26.11.1981, 15.4.1982, 5.1ıl.1982
İKlENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) —
ve 4.2.1983 tarihli Başbakanlık genelgeleri neticesin
Kaibul edin o zaman.
de daha da genişletilerdk devam etmiştir.
IDEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL
Sayın milletvekilleri, konuşimamın en can alıcı ı(Devamla) — Öndeki yönerge, genelge ve uygulama
lardan fariklı olarak yeni yönetmeliğin özelliklerini kı
noktaısıma gelmiş bulunuyorum. Bizim hükümetimiz
saca özetlemek istiyorum; hem bu şekilde, arkadaşlar
dönemlinde güvenlik soruşturması uygulaması, iddia
da öğrenmiş (olacaktır.
edildiği gibi genişletilmemiş ve zorlaştırılmamış; tam
aksine, sınırları tespit edilmiş, kolaylaştırılmış ve de
KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) —'
mokratik hak ve hürriyetler bakımından daha serbest
Size öğretecek kadar biliyoruz.
bir hale getirilmiştir.
DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL
M. SHBYPİ (OKTAY (Ankara) — Açın da ince
ı(Devamla) — 1. (Evvela sistemi değiştirdik; güvenlik
leyelim ıbakalım.
soruşturmalarının, arşiv araştırması ve güvenlik so
KADİR NARiİıN (Diyaribalkır) — Sayın Bakan,
ruşturması olarak iki kısımda ele aldık.
ezlbere konuşuyorsun hep, ezhere...
Arşiv araştırması; şahsın genel kolluk kuvvetleri
KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) —
tarafından aranıp aranmadığının ve hakkında herhan
Partili olmayanı işe lalmıyoraunuz.
gi bir tahkik bulunup bulunmadığının, mevcut kayıt
DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL
lardan tespitidir.
(Devamla) — İktidara geldiğimiz dönemde, güvenlik
Güvenlik soruşturması ise, arşiv araştırmasıyla birsoruşturmalarıyla ilgili şikâyetler varidi; gerek usulî,
gerek gecikmeler ve gerekse yıllar önceki ufak tefek I İlkte, şahsın Anayasanın 14 üncü maddesine aykırı
hataların dahi belirtilmûsi bakımından yakınmalar I faaliyetlerinin, yabancılar ile ilgisinin ve benzeri hu430
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suislann, mevcut kayitlardan tahkik edilerek tespit
edilmesidir.
Kimler ıhalkkınlda arşiv araştırması, kimler hakkın
da güvenlik soruşturması yapılacağı yönetm el ilkte açık
seçik gösterilmiş, güvenlik soruşturması yapılacak.
personel, sadece çolk gizli, gizlilik dereceli yerlerde ça
lışacak personel ile, genel müdür yardımcılığından yu
karı görevlere ilk defa tayin edilecek personele inhi
sar ettirmek suretiyle, sayısı asgarî seviyeye indiril
miştir. Yani, iddiaların aksine, güvenlik soruşturma
sının kapsamı, eski uygulamalara göre çok daraltıl
mıştır.
R'U'ŞAIN İŞIN (Sivas) — Hadi canım semde!..
DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL
(Devamla) — 2. Eskiden, nakillerde de güvenlik so
ruşturması yapılmakta iken, yeni uygulamada, nakil
lerde herhangi (bir arşiv arattırması veya güvenlik so
ruşturması yapılmamaktadır. Böylece, hem uygulama
alanı daha da daraltılmış, hem de personel işlemleri
süratlendirilmiş olmaktadır.
3. Eskiden, baçika 'bir göreve atanan bütün per
sonelin güvenlik 'soruşturması yeniden yapılırken, ye
ni atandığı yerde gizlilik dereceli bir görevde çalışitırılmayacaksa veya aynı gizlilik dereceli bir yerde ça
lıştır ılacalkisa, o kişi hakkında yeniden güvenlik so
ruşturması yaptırılmama sı hükmü getirilerek, soruş
turma kapsamı dalha da daraltılan ıştır.
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kuruluşlarının en üst amirinin başkanlığında, değer
lendirme komisyonları kurulmuştur. Arşiv araştırma
sı ve güvenlik soruşturması sonucumda, mevcut veya
toplanılan bilgiler aynen, talepte bulunan kuruluşa
aktarılmakta; değerlendirme, güvenli/k makamlarınca
değil, ilgili kurum tarafımdan yapılmaktadır. Diğer bir
ifade ile, netice ne çıkarsa çıksın, ilgili kurum, kara
rında serbest olabilmektedir.
7. Güvenlik soruşturmasında, kriterler de önemli
ölçüde değiştirilmiş ve libere edilmiştir. Mesela, es
kiden güvenlik soruşturması yapılan şahsın yakınları
nın durumu da araştırılıp ona göre değerlendirme ya
pılırken, sadece şaihsın kendisinin durumunun araştı
rılması esası getirilerek, sorumlulukların şaihısîliiği pren
sibine uygunluk sağlanmıştır.
VECİH! ATAKLI (Şanlıurfa) — Hiç alakası
yok...
(KADİN NARİN (Diyarbakır) — Hiç alakası yok
efendim.
KENAN NURİ NBHROZOÖLU (Mardin) —
Ne alakası var? Yalan söylüyorsunuz.
.BAŞKAN — Lütfen, lütfen... Yakışmıyor efen
dim. Lütfen efendim.
VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Bakana yakış
mıyor.
'BAŞKAN — Lütifen efendim...
IDEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL
(Devamla) — Sayın Başkanım, bunlar, bilgisizliklerin
bir tepkisidir efendiim; normal karşılıyoruz.

4. Daha önce, aradan ne kadar az zaman geçer
se geçsiin, tayin, terfi, nakiil, görevden alma gibi, her
personel hareketinde ayrı bir güvenlik soruşturması
yapılırdı. Yeni yönetmelikte, gerekli durumlarda arşiv
araştırmalarının dört yılda bir, güvenlik soruşturma
larının yedi yılda bir yapılması esası getirilmiştir. Bu
suretle, sistem bir müddet sonra otomatik şekilde iş
lemeye başlayacak ve zaman kaybı tamamen ortadan
kalkacaktır.

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Siz hiçbir şey
bilmiyorsunuz.
'BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen...
Rica ediyorum, lütfen efendim... (SHP sıraların
dan gürültüler)
VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Talimat bir kı
lıftır, kılıf...

5. Gene zaman kaybını asgarîye indirerek, mağ
duriyeti önlemek için, eskiden aylarca devam eden,
bazen altı aya, bir yıla kadar uzayan soruşturma müd
deti sınırlandırılmış arşiv araştırmalarının en geç onbeş günde, güvenlik soruşturmalarının ise en geç iki
ayda sonuçlandırılacağı hükme bağlanmıştır.
KADİR NARlllN (Diyarbakır) — Sayın Bakan,
inanıyor musunuz? iki sene bdkleyen vatandaş var.
OEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL
(Devamla) — 6. Arşiv araştırması ve güvenlik so
ruşturması neticesinde, şahıslar hakkında elde edilen
iblitgilerin objektif olarak değerlendirilebilmesi ve mağ
duriyetlerinin önlenmesi maksadıyla, kamu kurum ve

DEVLET BAKANI HASAN CBLÂL GÜZEL
(Devamla) — Sayın milletveikülleri, getirdiğimiiz yeni
liklerin en önemlisi, güvenlik soruşturmasının, soruş
turmanın yapıldığı tarihten geriye doğru en çok on
yıllık bir geçmişi ve 18 yaşından sonraki yılları ihti
va etmesidir. 'Bu suretle, bir idarî sicil affı gerçekleş
tirilmiş olmaktadır. Bu sene yapılacak soruşturma ve
değerlendirmelerde, 1977 yılı öncesi göz önüne alın
mayacaktır. 18 yaşımdan önceki durum da değerlen
dirmeye sokulmayacaktır. Bu prensibin vaz edilme
sinde, 1'8 yaşımdan küçükler ile, aradan geçen on yıl
lık müddet zarfında insanların değişip müspet şekil
de gelişebileceği g!Bb.i, insana değer veren, vatandaşa
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güvenen müsamahalı bir gömüşten, ilk defa olarak ha
reket edilmiştir.
(KEMAN NÖRJ1 NEHROZOĞLU (Mardin) —
MaaşallahL
ıDEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL
(Devamla) — Sayın milletvekilleri, memleketimizin
ıgüç ve çetin şartlarındaki bir dönemde hükümet gö
revini alarak tarihî bir mesuliyet yüklendik. Hiikümöte geldiğimiz dönemde iç ve dış kamuoyunun ta
şıdığı bazı endişeler vandı, bunların başında, Türki
ye'de demokrasimin arızasız işleyip işlemeyeceğ'i endi
şesi gelmekte Mi. Uzunca bir aradan sonra, demok
ratlık rejimi tekrar yörüngesine dturtimak, hükümet
olarak, gündemimizlin daima ilk maddesini teşkil et
imi ştiir,
KEİNIAN NUR't MEHROZOĞLU (Mardin) —
Aman ne demokrasi!..
DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL
^Devamla) — Demokratik sistemin butlun müessesele
riyle tam olarak işleyebilmesi, hak ve hürriyetlerin hu
kuk devleti ölçüleni içerisinde sağlanabilmesi için, bü
yük bir iyi niyet ve gayretle çalıştık, üç yıllık iktidar
devremizde, iç ıhukukumuzdaki, siyasî, sosyal ve kül
türel hayatımızdaki gelişmeleri, ekonomideki dışa açıl
ma misyonumuzu bir tarafa bırakıp da, sadece dış
politikaya akseden senbesltileşme ve demokratikleşme
hareketlerimizi ana başlıklar itibariyle sıralarsak, kısa
sürede, nereden nereye ulaştığımız anlaşılacaktır.
Avrupa demokrasileri ve Avrupa Konseyi ile münasebetlerim;z tamamen nıormalleştrrtiştiir. Türk parlameruterleri, Mart 1984'ten ısonra Avrupa Konseyi Par
lamenterler Meclisindeki yerlerini almışlardır. Avru
pa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Nisan 1986'da,
Türkiye'yi gündemimden çıkarmıştır. Türkiye, Nisan
19861da Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Başkan
lığına gdttirilmiştir. Avrupa Konseyi Parlamenterler
Meclisi bu yıl «Mini - session» toplantılarını 30 Ha
ziran - 4 Temmuz 19816 tarihleri arasında İstanbul'da
düzenlemiştir. Avrupa Konseyi üyesi beş ülkenin,
Türkiye'nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmestini ihlal
ettiği iddiası ile Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna
yaptığı müracaat, dostane çözümle sonuçlanmıştır.
IBAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz dolmuştur,
toparlamanızı rica ediyorum.
DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL
ı(lDevamla) — BÜtiriıyorum Sayın Başkanım.
(18 Mart 19816 tarihlinde yürürlüğe giren İnfaz Ka
nunu ile, ayırım yapmadan sağlanan enken salıverme,
yurt içinde ve dışında çok müspet karşılanmıştır.
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Türkiye Büyük Millet Meclisli, Ceza ve Tutukevlerini İnceleme Komisyonunun kuruluşu ve çalışma
ları, ülkemizde insan hakları uygulamalarının iyileş
tirilmesi istikametinde önemli bir adım olmuştur,
itşlkanüe <ve kötlü muamele lilddtiaflıanının ısoruşituru'lmaısı vıe kanunî gereğinsin yapufaıaısı konusunda
kesin kararlı davranılmıştır. 23 Ocak 1986 tarihli
Avrupa Konseyi Hukuk İşleri Komisyonu Rapo
runda Türkiye'deki insan haklarının durumu anla
tılırken, «İşkenceye karşı mücadelede özal Hükü
meti, bütün hükümetlerden daha aktif olmuştur»
denilmiştir.
Pasaport Kanununun 22 nci maddesindeki sebep
lerle, esas itibariyle yurt dışına çıkmaları yasaklı
olanlardan, müracaatları haklı karşılanan bazı kişi
lere, hükümetimizin, insan hakları ve demokratik
değerlere önem veren siyaseti çerçevesinde pasaport
verilmiştir.
'Nihayet, bundan bir müddet önce, otuzüç yıldır
hiçbir 'hükümetin yapmaya cesaret edemediği, Av
rupa insan Hakları Komisyonuna ferdî müracaat
hakkı, bizim tarafımızdan sağlanmıştır. (ANAP sı
ralarından alkışlar)
Muhterem milletivekileri, her zaman ifade ettik,
bir defa daha tekrarlayalım: iBiz, sevgiden, huzur
dan, hizmetten yanayız, insan sevgisine, müsamaha
ya, uzlaşmaya dayanan bk demokratik sistemin en
büyük savunucusuyuz. Vatandaşlarımızı, «Güveni
lenler - ıgüvenilmeyenler» şeklinde ayırıma tabi tut
tuğumuz iddiası, tamamen gerçeklere aykırı ve in
safsızca yöneltilmiş bir iddiadır. (Bilakis, iktidara
gelişimizden itibaren, daima, barış, huzur ve sevgi
dolu bir Türkiye için uğraştık; yaraları sarmayı,
'birlik ve bütünlüğü sağlamayı, birleştirici olmayı
kendimize temel görev olarak kabul ettik.
Sayın (milletvekilleri, güvenlik soruşturması çok
hassas bir konudur; vatandaşı tedirgin ve mutazar
rır etmeden, devletin yüksek menfaatlarını koruya
cak şekilde uygulanması gereken bir mekanizma
dır. Hürriyetçi, demokratik, laik, sosyal Cumhuriyet
rejimini kabul etmiş bir hukuk devleti olarak de
vam edebimenin, Türkiye Cumhuriyeti Devletini her
türlü yıkıcılığa karşı dimdik ayakta tutabilmenin
kanunî tedbirleri alınmıştır ve alınmaya devam edi
lecektir.
Muhterem milletvekilleri, hükümet olarak, gü
venlik soruşturması sisteminde getirdiğimiz müspet
yenilikler konusunda, mühateffetrten teşekkür bekle432 —
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miyoruz. Biz, demokrasiye, insan hak ve hürriyetterine gönülden inanmış 'bir kadro olarak sadece
vazifemizi yaptık.
(KEMAN NURU tNEBRO2J0ĞLU (Mardin) —
Demokrasiyi öğren o zaman.
IDEVUET BAKANI HAISAN OELÂL GÜZEL
(Devamla) — Ancak
takdir edilmemiz, övülmemiz gereken başarılı bir icraatımızda, yersiz ve gereksiz bir -şekilde Meclis araştırması açılması isteğine katılmamız da mümkün değildir. Ama ben gene de, kenarda kalmış 'bir konuda hükümetimizin, insan hak ve hürriyetleri bakımından, başlıbasına bir reform sayılabilecek icraatını anla'tma fırsatım verdikleri için, önerge sahibi değerli üyelere
teşekkürlerimi sunuyorum.
Muhterem milletvekilleri tekrar saygılarımla seHamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAlŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan.
Demokratik Sol Parti adına, Sayın Şevki Taştan;
buyurun e)fendim.

| nelgeyde kaldırmak zorunda kalmıştır. Ayrıca, 1987
yılı bütçe konuşmasında, Sayın Başbakan, «Güven
I lik soruşturmasıyla ilgili hükümet kararnamesinin,
1964 yılında rahmetli İnönü'nün Başbakan olduğu
I dönemde çıkarıldığını, çeşitli tarihlerde, buna ek
kararnamelerle uygulamanın sürdürüldüğünü» ifade
I etmişti. Böylece demek istediler ki, «Bu hatalı ve
I yasal olmayan kararnameler, bizim hükümetimizin
I kusuru değil, daha önce çıkarılmıştır...»
Sayın Başbakana şunu arz etmek isterim: Milleti
I
I rahatsız eden ve haksızlığa neden olan böyle bir uy
j gulamadan şikâyetçi almak yetmez; hu yanlışlığı
I düzeltmek hükümetin görevidir. Bu örneklerle, ik
I tidarın bu konuda huzursuz olduğunu açıklamaya
I çalıştım.
Sosyaldemokrat Halkçı Partinin sunmuş olduğu
I
önergeye,
iktidarın «evet» demesi, bu yanlışlığın gi
I
derilmesi için bir imkân sağlamış olacaktır. İşte bu
I nedenle, önergeye, iktidarın olumlu oy vermesi ge
I rekir.

DSP GRUBU ADINA ŞEVKİ TASTAN (Si
vas) — Saym Başkan, sayın (milletvekilleri; sık sık
Meclis gündeminde yer alan, iktidarı ve muhalefetiy
le 'Meclisin ve kamuoyunun yakındığı güvenlik soruişjturmasıyla ilgili görüşlerimizi, Demokratik Sol
Parti olarak 23 Ocak 1987 günü yaptığımız basın
toplantısında kamuoyuna 'açıkladık; bu konuyla ilıgili bir kanun teklifini aynı tarihte Türkiye Büyük
'Millet Meclisi Başkanlığına sunduk.
SlHP'nin Meclis araştırması önergesiyle, bu çok
önemli konu yeniden gündeme gelmiş bulunmaktadır. Hepimizi rahatsız eden bu keyfî uygulamaya son verecek hu fırsatı yüce Mealisin değerlendireceği umuduyla, Demokratik Sol Parti Grubunun
görüşlerini açıklamak üzere huzurunuzdayım. Yüce
Meclisin değerli üyelerini saygıyla selamlanın.

Sayın (Başkan, sayın milletvekilleri; güvenlik so
I ruşturması, Anayasaya ve yasalara aykırı bir uygu
lamadır. ©öyle olduğu için, bütün araştırmalarımıza
I rağmen, 1964te çıkarılmış olduğu iddia edilen bu
I kararnamenin, Resmî Gazete dahil, hiçbir yerde
I yazılı metnini (bulamadık.
I
Kamu kuruluşlarına yeniden atanacak veya nak
I
len atanacak personel için yasalarda böyle bir hü
I
küm olmadığı gibi, Anayasanın 70 inci maddesi - Sa
I
yın Bakan da açıkladılar - «iKamu hizmetlerine gir
I
me» başlığı altında düzenlediği bölümde aynen şöyle
I
demektedir: «Her Türk, kamu hizmetlerine girme
j
hakkına sahiptir.
I
Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği nitelik
I
lerden başka hiçbir ayırım gözetilemez.» Bu açık
I
hükme rağmen, adil olmayan, güvenlik soruşturması
J devam etmektedir.
I
liktidar ve iktidar yanlısı kanatlara mensup ki
I şilerin suç dosyaları yok edilerek, yapılan güvenlik
I soruşturması olumlu verilmekte; karşı görüşte olan
I lar sadece karakola çağırılıp, soruşturma suçsuzlu
I ğu tespit edilmiş1 olmasına rağmen, göreve alınması
1 sakıncalı gösterilmektedir. İşte bütün bu haksız uy
I gulamaların ve iddiaların tespiti için Meclis araştır
j ması açılması gerekmektedir.
'Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; güvenlik so
j
I ruşturması, yargı denetimi dışında yapılan, hiçbir
I kanunî mesnedi olmayan, Anayasaya aykırı, keyfî
| bir uygulamadır. İdare ve kolluk kuvvetlerine yap-

Sayın Başkan, güvenlik soruşturması konusunda,
iktidarın, bir çıkmazın içinde olduğunu biliyoruz.
Nitekim, Sayın Baş/bakan - tarihini yanlış hatırlamıyorsam - 1985 yasama yılında bu kürsüden milletimize şöyle bir vaatte bulunmuştu: «Güvenlik
soruşturması atama işleminden sonra yapılacaktır.»
Verilmiş bir söz, iki yıl geçmiş olmasına rağmen
yerine (getirilmemiştir. Bu davranış, milletin, hükümetine duyması gereken güveni sarsmaktadır.
Yine hatırlarsınız ki, göreve atanacak kişilerin
yakınlarının da güvenlik soruşturmaları yapılıyor,
sakıncalı görülen yakını nedeniyle, o kişi (göreve alınmıyordu. Hükümet, bu yanlışlığı, geçen yıl bir ge-
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tırıllan bu soruşturma, yargı denetimi dışında tutul
maktadır. idare ve kolluk kuvvetlerine keyfî takdir
yetkisi tanınmaktadır. Bu uygulama, bu yönü ile de,
Anayasada yer alan kuvvetler ayırımı ilkesine ters
düşmektedir.
Demokratik Sol Partinin verdiği kanun teklifi
yasalaştırılırsa, adil olmayan bu uygulama kaldırı
labilir. Kaldırıümayacaksa, yurttaş, güvendik soruş
turmasında ne ile itham edildiğini (bilmeli ve yargı
önünde kendini savunmalıdır. Kuşkusuz, ispat kül
feti, sakıncayı iddia edene aittir, buna yargıç önün
de ispat etmelidir. Vatandaşların, sakıncalılar ve
sakıncasızlar olarak bölünmelerine karşıyız.
Göreve alınmada, hizmetin gerektirdiği nitelik
ler dışında, Anayasaya aykırı olarak yapılan ayı
rımı önlemek istiyorsak, 'bu önergeye «evet» deme
liyiz.
İdarenin, bu konuda keyfî daıvranıldığına dair
İbret verici bir örneği, müsamahalarınıza sığınarak
arz etmek isterim: Güvenlik soruşturması için Danıştayda açılan bir iptal davasında, İçişleri Bakanlığı
Hukuk Müşaviri, davanın reddi için şu görüşleri
savunmuştur, gazeteden aynen okuyorum:

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

I
«12 Eylül 1980 tarihinden önce, şiddet hareket I
lerinin yaygınlaştığı ve anarşinin kol gezdiği dö
nemde bu alaylara karışan, anarşik hareketler içinde
'bulunan ve bu nedenle zabıtaca yakalanıp adalet
önüne çıkarıldığı ihalde, delil yetersizliği yüzünden I
ceza verilmemiş olan pekçok insan bulunmaktadır. I
Bunlardan bir kısmı belki gerçekten suçsuz olabilir; I
ancak, oldukça "büyük bir kısmı, inandıkları veya I
inandırdıkları dava İçin bu hareketlere her zaman
katılmaya, olay çıkarmaya müsait kişilerdir. Keza,
yukarıda bahsi geçen olaylara dolaylı veya dolay
sız olarak katıldıkları ihalde, kesin delillerin elde I
•edilmemesi sebebiyle adalet önüne
çıkarılmayan
şahıslar için de, zabıta kayıtları esas tutulmakta
dır.» Tek başına bu beyan bile, idarenin güvenlik
soruşturmasında ne denli keyfî davrandığını kanıt I
lamaya yetmektedir. ıBu nedenle, yüce 'Meclisin gü j
venlik soruşturmasının yansız yapılıp yapılmadığı I
I
nı araştırması gerekmektedir.
1980'den sonra güvenlik soruşturmasının kap I
samı genişletilmiştir. Sayın Bakan, «daraltıldığını» I
iddia ettiler,
Sayın milletvekilleri, bu konuda her birimize ge I
len sayısız telgraf ve mektup var. Sanırım ki, bu I
j
(mektuplar sayın balkana da gelmiştir.
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NAIJBANTOÖLU Erzurum) — Vatandaş da geliyor.
ŞEVKİ TAŞTAN (Devamla) — Haksız ve adil
olmayan bu uygulama, ülkemizde yaygın bir zulüm
ve işkence niteliğini kazanmıştır. Resmî kaynaklardan tespit ettiğimize göre, son beş yılda, güvenlik soruşturmaları sonunda, 300 bin kişi, sakıncalı
görülerek göreve alınmamıştır. Böylece hükümet,
yurttaşlarını kendi ülkesinde açlığa ve işsizliğe mah
kûm etmektedir.
Aç ve işsizliğe itilenlerin çoğalmasının, önünü
alamayacağımız sosyal patlamalara neden olabilece
ğini dikkate almak zorundayız. Bu tarz yanlış tutum ve uygulamalar, toplumun, devletine karşı gü
venini sarsmaktadır. Milletin sarsılan güvenini kazanmak için, bu önergeye 'muhalefetten önce iktidar
sahip çıkmalıdır.
Meseleye bir de sosyoekonomik
yönden bak
makta yarar vardır. Ülkemizde halkın büyük bir
çoğunluğu ekonomik güçsüzlüğe itilmiştir; ortadirek
çökmüştür. Bu çöküntü içinde aileler, dişinden tır
nağından artırarak, çocuklarını meslek sahibi yap
mak için varını yoğunu harcayarak okutmaktadır1ar. Sonunda, ya yeterlik sınavı veya güvenlik soruşturması nedeniyle çocukları göreve alınamayan
bu insanlar perişanlığa itilmektedir.
Anayasamız, devleti, yurttaşlarına insanca ya
şama hakkını sağlamakla yükümlü kılmaktadır. Bu
hakkı sağlamaya engel olan ilke ve kişilerin neler
ve kimler olduğunu tespit için bu önergeye olumlu
oy vereceğiz.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; güvenlik so
ruşturmasının bu ölçüde yaygın uygulanması, hükü
metin elini kolunu bağlayan bir uygulama haline
gelmiştir, öğretim yılı başında, Millî Eğitim Gençİlk ve Spor Bakanlığı, 13 bin öğretmeni yeterlik sı
navına tabi tutmuş, bu sınavda 10 bin öğretmen
başarı göstermiştir. Başarı gösteren bu öğretmen
lerin atamaları, güvenlik soruşturmaları sonucuna
kadar ertelenmek zorunda kalınmış ve 'öğretim büyük ölçüde aksamıştır. Bu durum, hem ilgilileri
üzücü bir beklenti içerisinde bırakmakta ve hem de
kamu hizmetlerinin aksamasına neden olmaktadır.
Arz etmeye çalıştığım bütün bu sakıncaların giderilmesi, - yukarıda bahsettiğim gibi - Demokratik Sol Partinin bu konuyla ilgili olarak Meclise
sunmuş olduğu kanun teklifinin kabulü ile mümkün olabilecektir.
Görüşülmekte olan önergenin kabulü, güvenlik
soruşturmasının hangi boyutlarda haksızlığa neden
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olduğu konusunda yüce Meclisin bilgilenmesine
yardımcı olacaktır.
Grubum ve şahsım adına yüce Medisin değerli
üyelerini saygıyla selamlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Taşıtan.
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Namık Ke
mal Şerttürk; buyurun.
DYP GRUBU ADINA NAMIK KEMAL ŞENTÜRK' (İstanbul) — Sayın Başkan, saıyın milletvekil
leri; Denizli Milletvekili Sayın Halil ibrahim Şahin
ve arkadaşlarının, güvenlik soraşturmalarıyla ilgili ola
rak vermiş oldukları araştırma önergesi üzerinde gru
bumuzun görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzda
yım. Bu vesile ile hepinizi, grubum ve şahsım adına
saygıyla »damlıyorum.
Değerli milletvekilleri, bu konu ile alakalı Saıyın
Devlet. Balkanlımızın konuşmalarını dikkatle dinledik;
bir yönünde üzüldük, bir yönünde sevindik.
Üzüldük; çünkü, inandırıcı olmayan tarafları ağır
lıkta M. Bir yönü ile dolaylı olarak, «İcraatın İçinden
Programı» yapıyor gibi, konuyla hiç ilgisi olmayan
ve ayrıca tartışılması gereken birçok meseleleri tek
rar dile getirdiler.
Sevindiğimiz veya sevinmeyi arzu ettiğimiz taraf
ise, güvenlik soruşturmalanyla ilgili konunun nihayet
bir yönetmeliğe bağlanması ve bu yönetmelikte de cid
den, eğer, tatbikatı gayesine uygun yürütülebilecek ise,
olumlu yönlerin bulunmasıdır. Bu vesile ile, yine ken
dilerinin beyanının aksime, muhalefet olarak bu yö
nüyle teşekkür ediyoruz.
Biz, genellikle, muhalefetten beklenmeyen konu
ları çok kere müspet götürüyoruz ama, hükümetten
beklediklerimizi maalesef her zaman bulamıyoruz.
Değerli arkadaşlarım, devletin önemli mevkilerine,
kritik noktalara yapılacak tayinlerde, çalıştırılacak
kimseler hakkında gerekli her türlü incelemelerin ya
pılması tabiîdir; bunun olmamasını düşünmek, bizim
görüşümüze göre mümkün değildir. Zaten, sanıyorum
ki, bu şekilde meseleyi vaz edecek arkadaşlarımız da
pek bulunmaz. Ne var ki, tatbikatı yörüngesinden
saptırarak, konu, çok geniişletilmek suretiyle objektif
kıstasların ötesinde, çok sübjektif neticelere doğru
yöndir ise, konu çok sürüncemede bırakılır ise, bu,
vatandaşın anayasal birçok haklarının tahdidi anlamı
na gelir; bir yönüyle, eziyet şekline dönüşür. Nitekim
bugüne kadar güvenlik soruşturması tatbikatı, bu yö
nüyle öcü haline maalesef dönüşmüştür.
Görülüyor ki, 12 Eylülden evvelki devreyi, yine bir
gerekçe olarak önümüze sermeye doğru yönellindi.

12 . 2 . 1987

O : İ

Şu çatı altında bulunan hiçbir arkadaşımızın, Türkiye
Cumhuriyetinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü
ğünü sarsıcı en ufacık bir davranışa taraftar olması
düşünülemez, hayal dahi edilemez. Ne var ki, görü
yoruz, icra, yoğurdu üfleyerek yemeye yönelmiş du
rumda; ama bu üfleme de o kadar fazla olmuş ki,
çanaktaki yoğurt fırlamış çıkmış, bazen yüze göze
kadar gelmiş.
Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan «'konunun ya
sal olduğunu» söylediler ve birçok kanun madde
lerini sıraladılar. Hatırlayacaksınız, Sayın Başbakan ımız, - Bu vesileyle kendilerine, şahsım ve grubum adı
na tekrar acil şifalar diliyorum - bu kürsüden, mese
lenin yasal yönü üzerinde hiç durmadan; yönetmeliği
kendilerinin çıkarmadığından, 1964 yılında İnönü dev
rinde çıktığından, müteakip hükümetler devrimde genişletildiğinden bahsetmek suretiyle, bir bakıma mazeretmiş gibi ifade buyurdular; ama biz o zamanlarda
da kabul etmedik. Hatırlayacaksınız, bütçe görüşme
lerinde de ifade ettik; bir tatbikatın bir hükümet zama
nında çıkmaması ayrıdır, çıkmadığı halde onu kabul
lenerek tatbikatının yürütülmesi ayrıdır. Bu hükümet,
kendi zamanında çıkmasa dahi meseleyi benimsemiş
ve yürütmüştür. O halde, bütün hatası ve sevabıyla
kalbu'Henmiş demektir. Bekliyorduk ki, meseleyi, sız
lanmaları önleyecek ölçüler içerisinde, daha intizamlı,
daha basit ve daha rahat hale getirme yönündeki tat
bikat hızlandırılsın.
Şimdi, tabiî, Anayasanın maddelerini kendimize gö
re değil, ama genelinde değerlendirirsek, balkınız şun
lar çıkıyor karşımıza : Anayasamızda 5 inci madde,
«Kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk
devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sı
nırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldır
maya çalışmak devletin görevidir.»
19 uncu madde, «Herkes, kişi hürriyeti ve güven
liğine sahiptir.
Şekil ve şartları kanunda gösterilen :
Mahkemelerce verilmiş hürriyeti kısıtlayıcı ceza
ların ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesi hal
leri dışında kimse hürriyetinden yoksun bırakılamaz.»
25 indi madde, «Herkes, düşünce ve kanaat hür
riyetine sahiptir.
Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, dü
şünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşün
ce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz»,
Hele 38 inci madde, «Kimse, işlendiği zaman yü
rürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden
dolayı cezalandırılamaz.»
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Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri an
cak kanunla konulur.
İdare, kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğu
ran bir müeyyide uygulayamaz» demektedir.
Değer1]! arkadaşlarımı, elbette, kamu hizmetlerinde
görev alacak kimselerin sarılarımı düzenleyen personel
yasaları, ayrıca güvenlik hizmetlerine mütealik Polis
Salahiyet Kanunu, Emmiyöt Teşkilatı Kanunu ve ben
zeri kanunlar - ki, Sayın Bakan sıraladılar - birtakım
hükümler getirmiştir; ama bunları dolaylı olarak,
güvenlik; soruşturımasının yasal dayanağı diye, kesin
olarak kalbul edebilmek biraz güçtür. Bumu söylerken,
güvenlik soruşturmasının yanında olmadığımızı söy
lemek Mtimiyoruım. Aksine, güvenlik soruşturmasının
bazı gerekli görevlerde lüzumuna, başta değinmiştim.
Sayın Bakan burada okudular, ifade ettiler. Oda
cıdan tutun büro personeline kadar; ama dikkat buyurulursa, bu sayılan görevler, millî savunma ile ala
kalı hizmetlerdedir. Tabiatıyla, Devletin savunma
sıyla ilgili hizmetlerde istihdam edilecek odacısından
evrak memuruna kadar, gece bekçisinden büro per
soneline kadar herkes için çok ciddî incelemeler ya
pılması gerekir.

yüşte bulunmuş, elinde pankart taşımış bir arkadaş,
zamanın emniyet kuvvetleri tarafından gerekli not
alınmış ve arşivlenmiş. Aradan bu kadar zaman geç
miş, dönüp dolaşıyor, kendisi bir konu sebebiyle pa
saport talebinde bulunuyor, - ki, bazı konularda mah
keme kanalıyla beraatı da sağlanmış - Emniyet Teş
kilatı karşınıza, «Efendim, 1973'lerde şöyle bir ko
nusu var, maalesef bunu icra edemiyoruz» diye çıkı
yor. Aman efendim, aradan onbeş yirmi sene geçmiş,
mesele bitmiş, konu tamamen silinmiş. Kaldı ki, o za
man dahi şahıs, hakikaten, adlî mercilerce de aklan
mış.
Bu ve benzeri misaller hayli çoktur. Hatta, arşiv
lerimizde isimleri bulunan, cidden, • takip edilmesi
mutlak zorunlu addolunan personelin dahi - İstanbul
için söylüyorum, en önemlisidir - adresleri bugün sa
rih olarak belli değildir. Taa on yıl evvelki adrestir.
Çoğu kez gazetelerde görmektesiniz; «Adresinde aran
dı bulunamadı» denilir. Bunları güncelleştirmediğiniz
müddetçe, siz istediğiniz kadar iyi tedbirler getiriniz,
bu ioruşturmayı yapacak olan icracılar, maalesef bu
bilgilere dayanarak hep olumsuz yönlendirilecekler
dir.

Değerli arkadaşlarım, kanunları yapmak kadar,
onların, esprisine uygun, objektif kıstaslar içerisinde
tatbikatını sağlayabilmek de mühimdir. İşte icranın
asıl görevi ve başarısı da buradan gelir.
.Şimdi, bugüne kadar yapılan tatbikat bize, maale
sef, bu hususun hayli genişletildiğini, tatbikatın sız
lanmalara meydan verecek kadar kötü yürüdüğünü
göstermiştir. Misaller o kadar çok ki, demin değerli
arkadaşımız ifade etti; her milletvekiline - bilhassa
iktidar partisine mensup milletvekili arkadaşlarımıza bu konuda o kadar çok yakınmalar gelmiştir ki, bu
rada sıralamaya gerek görmüyorum.

Diğer taraftan, güvenlik soruşturmasının yapılma
şekli, tabiî önem kazanmaktadır. Mesele, bunun han
gi yollarla, hangi kanallarla yapılacağıdır. Ayrıca,
yapacak kişilerin de bir yönü ile eğitilmesi zorunlu
dur. Aksi halde, bildiğiniz çok basit bir konu dahi
vilayetine gelir, vilayeti ilçesine gönderir, ilçesi em
niyet amirliğine verir, emniyet amirliği mahallî ka
rakola gönderir; karakol, bir polis veya bekçiye ve
rir, git şu zatın şu durumunu sor diye. O da gider,
ya ilgilinin kapısını çalar, ya adresini bulamaz veya
civarındaki kimseye sorar, alacağı bilgiyi aktarır ve
bu, güvenlik soruşturması olur!.. Maalesef, tatbikat
böyle yürümektedir.

Şimdi bütün arzumuz, yeni düzenlenmiş olan ve
daha müsait şartlara geldiği ifade edilen, ana hatları
Sayın Bakan tarafından açıklanan yönetmeliğin, ob
jektif şekilde tatbikini sağlayabilmektir. Bu tatbikat
ta, iktidarın siyasî kanaatleri, siyasî tercihleri, süb
jektif değerlemeleri yer almamalıdır.
«Konuyu iki türlü değerlendirdik» buyurdular;
«Bir arşiv araştırması, bir de güvenlik soruşturması...»
Değerli arkadaşlarım, evvela, Devlet güvenlik teş
kilatlarımız, mevcut arşivlerini güncelleştirmelidirler.
Bunu şunun için söylüyorum : Sanıyorum, hepinizin
- münferit de olsa - başınızdan geçmiştir, müracaat
lar dolayısıyla tabiî, bunu söylemek istiyorum : Bun
dan onbeş sene evvel, tesadüfen herhangi bir yürü

Bütün mesele, bütün bunları iyi ve ciddî bir şekil
de derleyebilmek ve güvenlik soruşturmalarının, bek
lenilen olumlu sonuca varabilmesi için mekanizmayı
kurabilmektir. Meseleyi, tatbikatı yörüngesinde tuta
bilmektir.
İşte bu sebeple, güvenlik soruşturmaları nasıl ya
pılmalıdır, bugüne kadar yapılan tatbikat nereye ka
dar yürümüştür; yasal dayanakların ana konuları ne
lerdir? Bütün bunların ciddî bir şekilde tespit edilme
si gerekir. İktidar, bir başka türlü ve müspet olarak
kendince bir şeyler söylemekte, ama birçok defalar,
basınından muhalefetine kadar, yakınmalar meydana
gelmektedir. O halde, bu iki ayrı iddianın en doğru
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hakemliğini yapacak plan yüce Meclistir. Bütün bun
ları toparlayıp, tatbikatta, hükümete ve icracıya, ida
reciye ışık tutması bakımından, araştırma açılmasında
biz de fayda mülahaza etmekteyiz.
Durumu takdirlerinize sunar, saygılarımı tazele
rim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Şentürk.
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Cengiz Dağyar; buyurun.
ANAP GRUBU ADINA A. CENGİZ DAĞYAR
(Antalya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; De
nizli Milletvekili Sayın Halil ibrahim Şahin ve arka
daşları tarafından, güvenlik soruşturmalarıyla ilgili
olarak verilen araştırma önergesi hususunda, Anava
tan Partisi Meclis Grubunun görüşlerini arz etmek
üzere huzurunuzda bulunuyorum. Sözlerimin başında,
Sayın Başkanlık Divanını ve muhterem arkadaşları
mı şahsım ve grubum adına en derin saygılarımla se
lamlarım.
Saygıdeğer milletvekilleri, önce bir hususu belirt
mek istiyoruz, Anayasamızın 98 inci maddesi, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve denetim
yollarının neler olduğunu düzenler. Meclis araştırma
sı da, denetim yollarından biridir ve milletvekilleri
nin tn tabiî anayasal haklarındandır. Ancak, bu hak
her zaman ve her vesileyle uluorta kullanılırsa, yine
Anayasamızın, Meclis çalışmalarının dengeli olarak
yürütülmesi amacını zedeler. Daha açık bir ifadeyle,
bu hak, dikkatli kullanılmadığı takdirde hem yozlaşır ve hem de yüce Meclisin aslî vazifelerinden biri
olan, kanun koyma sıfatını rencide eder.
Grup olarak temennimiz odur ki, saygıdeğer arka
daşlarımız bu haklarını kullanırlarken, Yüce Meclisin
isteyişini de göz önünde bulundursunlar ve büyük, mil
letimizin bizlerden beikledliği iyileştirici, ferahlatıcı
ve düzenleyici kanunların önünü tıkamasınlar. Aksi
takdirde, biz Anavatan Partisi Meclis Grubu olarak,
partimiz programımda bu millete vaat ettiğimiz husus
ları kanunlaştırmak içlin Yüce Meclisi ve komisyon
larını icap ederse sabahlara kadar çalıştırmanın ka
nunî yollarını zorlayacağız ve işimizi bitireceğiz. Bun
dan hiç kimsenin şüphesi olmasın.
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; gelelim,
Önümüzdeki araştırma önergesiyle ilgili düşünceleri
mize. Peşinen şunu söylemek istiyoruz: Devlet, elbed
ıriülddeittir. Devlerin, ebediyete kadar devam etmesi
için, öncelikle kendi emniyetlimi ve işleyişini temin edip,
garanti altına alması lazımdır. Burnu yapamayan dev
letler, önünde sonunda inkıraza, çökmeye mahkûm-
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durlar. önergede bahsedilen güvenlik soruşturması
işine biz bu açıdan bakıyoruz.
Anayasaların da sebebi hikmeti, devletin emnüyetinlin ve işleyişinin düzenlenmesidir. Bu sebeple, Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 70 inoi maddes'i, «Her
Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir.
Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği nitelikler
den başka hiçbir ayırım gözetilemez» demek suretiyle,
devlete hizmet verecek olan şahıs hakkında, görevin
gerektirdiği niteliklerin araştırılmasını ve soruşturul
masını temin etmek istemektedir.
Yine, Anayasamızın 128 inci maddesi, «Memur
ların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atan
maları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri
kanunla düzenlenir» demek suretiyle, nitelik tespiti
işine atıfta bıüunmaktadır. Anayasa hükümlerine göre
çıkarılan 657 sayılı Devlet Memurları Hakkındaki Ka
nunun 48 inci maddesinin (a) ve (b) fıkraları da genel
ve özel şartları düzenlem'işfcir.
Değerli milletvekilleri, güvenlik soruşturması, ya
sal kaynağı olmayan bâr uygulama değildir; bilakis,
yasal ve mantıkî bir uygulamadır. Fertler ve özel te
şebbüs olarak, kendi işlerimizde çalıştıracağımız iş ar
kadaşlarımızı, personelimizi işe almazdan önce araş
tırır, sorar, ondan sonra işe koyarız; tanıdıklarımızdan
ve etrafımızdan referans alırız. Peki, devlet bu işi ni
çin yapmasın? Bu niçin yadırganır, anlamak mümkün
değildiir.
Sayın milletvekilleri, 657 sayılı Devlet Memurları
Hakkındaki Kanuna göre, kurumlar, kendilerine ala
cakları memurlar için özel mevzüaJtlarına yeni şartlar
koyma hakkına sahip kılınmıştır. Bu husus, bakanlık
ların çalışma şart ve şekillerine göre değişebilmekte
dir. Bakanlık ve diğer kurumların hazırladıkları mev
zuatları incelediğimizde, devlet memuriyetine alınma
da aranan genel şartlar yanında, özel şartlara da yer
verildiği ve güvenlik soruşturmasının yapılmasını şart
koştuğu görülmektedir.
Aranan özel mitel'ik ve şartların soruşturması ve
temini için, devlet, kendi .güvenlik kuvvetlerinden,
müracaat sahibinin geçmişi ve hali hakkında bilgi
alır. Güvenlik soruşturması denen şey budur ve nor
mal bir husustur; soruşturmanın yapılmaması anor
maldir ve kanunsuzdur.
Muhterem arkadaşlarım, önerge sahiplerinin, öner
gelerinde açıkça belirttikleri üzere, güvenlik soruş
turması, Anavaitan İktidarı zamanında icat edilmiş bir
iş değildir. Kendli ifadelerine göre, 1964 yılında baş
latılmış, 1972 ve 1974 yılarında Bakanlar Kurulu ka
rarıyla genişletilmüş, 1981 ve 1982 yıllarında, Başba437 —
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'kanlık genelgeleriyle, işe daha çok önemi verilmıiş ve
(üzerinde titizlikle durulmuştur. Anavatan Partisi, ikti
dar olduktan sonra, geçmiş ve yaşanan uygulamalar
sebebiyle, vatandaşların şikâyetlerini değerlendirmiş;
1986 yılında yeni bir yönetmelik hazırlanarak, Ba
kanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konmuştur. Gaye,
'bürokrasinin azaltılması ve vatandaşların işinin süratte
yapılmasıdır; aynı zamanda da, basitliğin ve açıklığın
sağlanmasıdır.
1964 tarihli yönetmeliğe göre, soruşturmalarda za
man sınırlaması olmadığı için, soruşturma aylarca sü
rerdi. Buna sınır konmuş; arşiv araştırmalarının en
çok ombeş günde, güvenlik soruşturmalarının ise en
geç iki ayda neiticelendirilmasi esası getirilmiştir.
Eski yönetmelikte, beş yılda bir veya istendiği za
man yapılması öngörülen güvenlik soruşturmalarının,
yedi yılda bir yapılması kararlaştırılmıştır.
Yeni yönetmelikte, yakınlarının işlediği suçlar se
bebiyle işe giremeyen vatandaşlarımızın işe girebil
mesini temin etmek üzere, şahısların kendilerinin iş
ledikleri suçlardan sorumlu tutulması esası getirile
rek, suçların şahsîliği prensibine sadık kalınmıştır.
Önceki yönetmelikte, şahıslar hakkında, kurum
değişitrirken dahi yapılan güvenlik soruşturması usu
lü kaldırılarak, kişinin kurum değiştirmesinde, aynı
gizlilik derecesinde çalışması halinde, herhangi bir so
ruşturmaya gerek olmadığı esası getirilmiştir.
Yeni yönetmelik ile kişilerin on yıllık geçmişinin
ve 18 yaşından küçükken işlemiş olduğu suçların göz
önüne alınmayacağı esası getirilerek, şahsın, reşit ol
madığı zamanki suçlarından muaf tutulması sağlan
mıştır.
1986 tarihli yönetmeliğin getirdiği en büyük yeni
liklerden biri de, soruşturmaların objektif ve değerlen
dirmelerin bu esasa göre yapılmasını sağlamak üze
re, bakanlık veya kurumların bünyesinde birer de
ğerlendirme komisyonu kurulmasının öngörülmüş ol
masıdır. Buna göre, kişiler hakkında soruşturma ya
pan makam, şahsın durumunu, işe alacak makama
IbiMirirken, «sakıncalı» veya «sakıncasız» diye her
hangi bir şekilde kanaat belirtmettıekte, sadece kişi
'hakkındaki bilgilerin bildirilmesiyle yetinilmektedir.
Görülüyor ki, hükümet, bu meseleye insancıl bir
şekilde yaklaşmış ve yılların yaralarını sarmaya gay
ret etmiştir. Bu sebeple, hükümeti tebrik ediyoruz.
Sayın Başkanım ve çok değerli arkadaşlarım; biz
Anavatan Partisi tfctîidarı olarak, her türlü icraatımızı
yüce milletimizin gözleri önünde, gayet açık ve seçik
olarak, inançla tatbik ediyoruz. Açık rejimlerde ikti
darlar, hiçbir şekilde denetimden korkmazlar; bu se
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beple, ıbiz de korkmuyoruz. Ancak, muhterem arkadaşlarum, Anayasamızın kendilerine tanıdığı denetim hak
larını kullanırlarken, bu araştırma önergesini veren
ve imzalayan muhalefete mensup sayın arkadaşlarımı
zın, vesile ittihaz ederek, Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metine ve partimize pervasızca ve çirkin bir şekilde
sataşmalarını, bizleri ayırıcı, bölücü olarak suçlama
larını esefle karşılıyor ve en azından hak isıtiismarcıları olarak görüyoruz, Bu sebeple de, önergelerini red
dediyoruz.
Cümlenize saygılarımızı sunarım. (ANAP sıraların
dan alkışlar)
BAŞKAN — SosyaDdemıokrat Halkçı Parti Grubu
adına buyurun Sayın Seyfi Oktay.
Efendim, İçtüzüğün 100 üncü maddesi, grup söz
cülerinden sonra, önergede ilik imzası bulunan arka
daşın konuşabileceğıİM veya onun göstereceği bir ar
kadaşın konuşmasını amirdir. İlk imza sahibinin ra
hatsız bulunması sebebiyle izinli kılınması, Meclisi
mizce bugün kararlaştırılmıştır. Tabiatıyla, böyle bir
tatbikatla da ilk defa karşılaşıyoruz. Zira, İçtüzük ge
reğince, Sayın Halil İbrahim Şahin'in göstereceğli bir
şahsın konuşması imkânı var; fakat Sayın Halil İbra
him Şahin'in de şu anda burada bulunma imkânı ol
madığına göre, ikinci imza sahibi olarak, kıyas yoluy
la, Sayın Seyfi Oktay'ı konuşmacı olarak kabul edi
yorum. Bu vesüleyle konuşacak Sayın Seyfi Oktay'ın
konuşma süresi 30 dakikadır.
Bu açıklamayı, - ilerideki tatbikatlara esas teşkil
eder veyahut da etmez - görüşümüzü bildirmek ve
zabıtlara geçmesini sağlamak için yapıyorum.
Buyurun Sayın Oktay.
M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Teşekkür ederim
Sayın Başkan.
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; konuşmama
başlamadan önce bir hususu kısaca bilgilerinize arz
etmek istiyorum.
Sayın Bakanın belirttikleri gibi, güvenlik soruştur
ması hassas bir konudur. Bu nedenle, Sayın Balkan,
gerçekleri ortaya koyma yerine, konuyu saptırmaya,
esasen mahkûmdur. İnanıyorum ki, söylediklerine ken
disi de inanmamaktadır. (ANAP sıralarından «Allah
Allah» sesleri) Böyle yasak savmalar için, her neden
se, hep Sayın Hasan Celâl Güzel seçilmektedir.
AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — Siz
kendi adınıza konuşun.
M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Sayın Bakan
yenidir, gençtir; arada bir de ciddî şeyler söylemek
için kürsüye çıkması, siyasal geleceği açısından uygun
olur sanıyorum. (SHP sıralarından alkışlar)
-
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Sayın Başkan, değerli üyeler; bugün, Anayasada
yazılı olmayan, ancaik uygulamadaki yaygınlığı ve
etkinliğiyle, birçok kamu haklarını fiilen uygulanmaz
Kale getiren, birçok kamu halklarını da ortadan kaldı
ran, ülke halkı arasında ayrıcalık yaratan ve böylece
de, âdeta rejimin ve devletin niteliğini belirleyen gü
venlik soruşturması ve fişleme işlemlerini görüşüyo
ruz. Tüm boyutlarıyla Yüce Mecliste görüşülmesönde,
aslında gecikilmiş olan bu konuda, Yüce Meclisin
olumlu sonuçlara varmasını dilemekteyim.
Sayın üyeler, dünyamızda, kendi sistemine, sadece
«demokratik» etiketi yapıştırarak anılan ülkeler olduğu
gibi, demokrasinin biçimselliği içerisine, totaliter özü
ağır basan bir kapalı rejimi ustaca yerleştirerek, top
luma «demokrasi» diye sunan ülkeler de vardır; ama
bütün bu ülkelerde görülüyor ki, bu tarz nitelendir
meler yetmiyor. Demokrasi etiketi yapıştırmak yetme
diği gibi, demokrasimin yalnızca biçimi de yetmiyor ve
bir işe yaramıyor. İnsan haklarını, temel hakları ve
özgürlükleri güvence altına almadan, demokrasi, hu
kuk devleti, oluşmuyor.
Sayın üyeler, demokrasiye, insan haklarına sağlıklı
yaklaşab'ilmenin temel koşulu, sanıyorum, zihinlerdeki
bazı saplantıların, kurguların, kuşkuların atılması,
terk edilmesidir. Her şeyden evvel, demokrasiyi, topluimldaki olumsuzlulklarm nedeni olarak görmek ve
göstermek gafletimden artık kurtulmak gerekir.
Bakınız, sıize, özellikle Anavatan Partili arkadaş
larımızın çoğunluğunun pek çok sevdiği bir ülkeden
bu konudaki temel anlayışı aktarayım. Amerika'ya
Karşı Çalışmaları Araştırma Komitesi üyeleri, 1947
yılında Bay Reaıgan'dan soruyorlar: «Sinemamızı ko
münist etkilerden nasıl kurtarabiliriz?» Bay Reagan
şöylece yanıtlıyor: «Demokratik haklarımızı kullana
rak, komünistleri etkisiz kılmaya çalışıyoruz. Yalan
larını açığa vurduk, propagandalarını karşıladık. On
larla savaşmanın en iyi yolu, demokrasiyi işletmektir.
Demokrasi, hepsinin hakkından gelecektir.» Yüce Ata
türk, daha veciz biçimde, «Özgürlüklerin sakıncaları,
ancak özgürlüklerle giderilebilir» buyurmuşlardı.
Sayın üyeler, demokrasinin olmadığı bir toplum,
hler türlü musibetin, her türlü tehlike ve olumsuzluğun
kaynağını teşkil eder. Arz etaıeye çalıştığım bu dü
şünce, gerçek bir demokraisMen yana olmanın önko
şuludur.
Ülkemizde, demokrasiyi pek sevimli bulmayanlarda
bir başka saplantı daha var. Bunlara göre, demokra
siyi anlatmak, insan haklarının varlığını iddia etmek,
aykırılıkları dile getirmek; devlete, yönetime, aısker
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ve sivil güvenlik güçlerine karşı bir cephe oluşturmak
anlamına geliyor, öncelikle, bu sakat düşünceyi de
yenmek gerekiyor. Hele hele, demokrasiyi geliştirmek,
etkinleştirmek göreviyle yükümlü olanların, sorumlu
luklarının idrakine vararak kendilerinfi tedavi etmeleri
ve bu saplantılarından kurtulmaları gerekir.
Demokrasiye olumlu bir iklim yaratabilmek için,
korkudan, antidemokratik uygulamalar şokundan, hem
kendimizi ve hem de toplumu kurtarmak zorundayız.
Geliniz, Türkiye'de insan haklarını, hukuk devletini,
örgütlenme haklarını, ekonomik ve siyasal özgürlük
leri, yaşama hakkını, çalışma hakkını ve benzeri hak
ve özgürlükleri, tutkulardan, kuşkulardan, saplantı
lardan uzak, özgürce tartışalım; konulara elkoyalım,
irdeleyelim, sorgulayalım. Hiç olmazsa bundan son
rası içlin, gelecek için, Türk Ulusunun temsilcileri ola
rak yetkilerimizi tümüyle kullanalım, Türk demokrasi
sinin geleceğine katkıda bulunalım. Bakınız, Anayasa
mızda neler yazılmış. Anayasanın 2 nci maddesine
göre, devletimiz, bir hukuk devletidir. Anayasalda,
yalnızca, Sayın Bakanın belirttikleri 5 inci madde
yazılı değil; bakınız dalha neler yazılı:
Ne demek hukuk devleti?.. İnsan haklarına saygı
gösteren, bu hakları koruyan, adil bir hukuk düzeni
kuran ve bunu devam ettirmeye kendini yükümlü sa
yan, bütün davranışlarında hukuk ve Anayasaya uyan,
bütün yasama ve yürütme işlem ve eylemleri ile yargı
denetimine bağlı olan devlet, hukuk devletidir.
Balkınız Anayasada daha neler diyor; dinlemeye
saibrınız olursa, sizlere kısa kısa sunmaya çalışaca
ğım :
«Hiçbir kimse veya organ, kaynağını Anayasadan
almayan bir devlet yetkisi kullanamaz. Yargı yetkisi,
Tüık Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.
Herkes, siyasî düşünce, felsefî inanç, din ve mez
hep ayrımı gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Dev
let organları, buna uymak, uygun hareket etmek zo
rundadır.
Herkes, kişiliğine bağlı dokunulmaz temel hak ve
hürriyetlere sahiptir. Temel halk ve hürriyetlerle ilgili
genel ve özel sınırlamalar, demokratik toplum düze
ninin gereklerine aykırı olamaz ve öngörüldükleri amaç
dışında kullanılamaz.
Herkes, kişi hürriyetine ve güvenliğine sahiptir.
Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gös
terilmesini isteme hakkına sahiptir.
Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir.
Her ne sebep ve amaçla olursa olsun, kimse düşünce
ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz, düşünce ve
kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz.
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Herkes, düşüncesini açıklama ve yayma hürriye
tine sahiptir. Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğren
me ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda
Ker türlü araştırma hakkına sahiptir.
Herkes, öncelden izün almaksızın dernek kurma
hakkına sahiptir.
Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse
suçlu sayılamaz. Hiç kimse, kendisini ve kanunda gös
terilen yakınlarını suçlayıcı bir beyanda bulunmaya
veya bu yolda defi göstermeye zorlanamaz.
Anayasayla tanınmış hak ve hürriyetleri ihlal edi
len herkes, yetkili makama geciktirilmeden başvurma
imkânının sağlanmasını isteme hakkına sahiptir.
Kiişiinin resmî görevliler tarafından vaki haksız iş
lemler sonucu uğradığı zarar da, kanuna göre devletçe
tazimin edilir.
Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bıra
kılamaz.
Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir.
Hiç k'imse, sendikaya üye olmaya, üyelikten ayrıl
maya zorlanamaz.
Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sa
hiptir. Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği nitelik
lerden başka hiçbir ayrım gözetilemez.
Üniversiteler ile öğretim üyeleri ve yardımcıları,
serbestçe her türlü bilimsel araştırma ve yayında bu
lunabilirler.
Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir surette yerine
getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kur
tulamaz.
Bir de buraya, altında imzamız bulunan İnsan Hak
ları Evrensel Beyannamesini tam metin olarak ekle
mek gerekiyor; ama ne yazık k'i, zaman ona yetme
yecek.
Sayın üyeler, bütün bunlar Anayasa hükmü. Şimdi,
yukarıda arz ettiğim, Anayasada yer almayan, güven
lik soruşturması ve fişleme sistemini tanımaya çalı
şalım.
Sayın Başkan, değerli üyeler; bildiğimiz odur ki,
güvenlik soruşturmaisı, 1964 yılında Balkanlar Kurulu
kararıyla, İçişleri Bakanlığı Soruşturma Yönetmeliği
Olarak, gizli ve gizlilik dereceli işlerde çalışacaklar için
düzenlenmiştir. Adı, «içişleri Bakanlığı Soruşturma
Yönetmeliği» olan o zamanki yönetmeliğin, şu andakiyle kapsam, amaç, uygulama alanı bakımından
hiçbir benzerliği ve yakınlığı yoktur. Sayın Başbakan;
«O zaman da vardı, bizden evvel de vardı» demek
suretiyle, «Sayın İnönü, Sayın Ecevit zamanında var»
demek suretiyle, sorumluluğu, kendi kendine, yaymaya
çalışıyor.
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Daha sonraları bazı değişiklikler yapılmış ise de,
asıl 12 Eylül dönem'inde, mahiyeti, kapsamı, amacı,
felsefesi tümüyle değişik, apayrı bir sistem şekline
dönüştürülerek, tüm toplum fertleri için uygulamaya
konulmuştur. Ayrıca, bu dönemde fişleme konusu da
güvenlik soruşturmasıyla bütünleştirilmiş ve İçişleri
Bakanlığı bünyesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve
Jandarma Genel Komutanlığı personelinden oluşan
Genel Bilgi Toplama Başkanlığı kurularak, fişleme de,
kurumsallaştırılmıştır.
Bugünkü sivil hükümet zamanında, anladığımıza
göre, güvenlik soruşturması ve fişleme düzenlemele
ri, derlenip toparlanmış - eski tabiriyle - tedvin edil
miş, hukuksal dayanak aramaya çalışılmış ve ilk çı
karıldığı ve uygulamaya başlandığı zaman mevcut ol
mayan yasal dayanak, sonradan nasıl bulunabiliyor,
tertip edilebiliyor, düzenleneblilüıyorsa - ki, onu bilmi
yorum - böylesine bir yasal dayanak sağlamaya çalışı
larak, yeniden düzenlemeye, uygulamaya devam edil
mektedir.
Şimdi, güvenlik soruşturması düzenlemelerinde yer
alan hükümlere ve bu hükümlerin niteliklerine ba
kalım.
EVet, güvenlik soruşturması yönergesinde birtakım
değişiklikler oldu; ama özü itibariyle, şu anlatmaya
çalışacağım ve huzurunuzda belirteceğim temel esaslar,
zaten aynen bak'idlir. Elimizdeki güvenlik soruşturması
yönergesinde, «Güvenlik Belgesi Verilmeyecek Haller»
başlıklı bir bölüm mevcut; bakınız, hangi hallerde gü
venlik belgesi verilmemekte, hangi hallerde insanlar
kamu haklarından yoksun bırakılmaktadır: «Devletin
idare şeklini değiştirmek için kuvvet kullanmanın lü
zumuna inanmak veya bu fikri etrafına yaymak veya
'bu fikri savunanların sempatizanı olmak.»
Sayın Başkan, sayın üyeler; inanmak, tümüyle derunî, 'sübjektif bir olaydır. Bu inanç nasıl saptanacak
tır, kim saptayacaktır, hangi metafizik araçla sapta
nacaktır?
«Bu fikri savunanların sempatizanı olmak» deni
yor. Sempati de, tamamen duygusal bir olay. Diyelim
ki, şahsın, bir fîkri savunan birisiyle bir tanışıklığı
vardır; karşılaştıkları zaman bir tebessüm ettiğini var
sayalım; bu, o şahısa sempati duymak anlamını taşı
yacak mıdır? Bu sempati olayını kim, nasıl ve hangi
ölçülere göre saptayacaktır? Hani, Anayasada düşün
ce ve kanaat hürriyeti vardı; hani, Anayasayla, özel
hayatın gizliliği korunacaktı?..
Bir başka hükme bakalım: «Gizli veya resmî ola
rak kurulmuş bulunan, yıkıcı faaliyet gösteren yerli
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ve yabancı cemiyet, dernek, grup, kulüp, gibii her
hangi bir teşekküle üye olmak veya bu gibi teşekkül
lere mensup üyelerle sıkı temas sağlamak veya bunu
'devam esirmek.» Resmî olarak kurulmuş cemiyet,
dernek, grup, kulüp, sendikalar da buna dahil; ma
demki resmen kurulmuştur, resmen faaliyette bulunmalktaldır; o halde yıkıcı faaliyette bulunmak nerdden
çıkıyor? Bunu kim takdir edecdktir, nasıl saptanacak
tır? Bir şeriatçıya göre, Atatürkçü faaliyet yıkıcıdır,
Atatürkçüye göre de, şeriatçı yıkıcıdır...
ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — Demagoji yapı
yorsun.
M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Ben, öğrenesdn
'diye bu zahmetlere katlanıyorum.
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen efendim...
Onun takdiri zatı âlinize ait değil efendim, dinleyin.
M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Yıkıcılığın öl
çüsü, kriteri nedir? Üye olan şahıs bunu nereden an
layacaktır?
«Bu teşekküllere üye olanlarla temas etmek» deni
yor. Toplumda birçok insan bir yerlere üyedirler; tüm
bu insanlarla merihabalaşmamak mı gerekli? Toplum<da barış, dayanışma, sevgi böyle mi sağlanacaktır?
Hani, Anayasalda dernek kurma, sendika kurma, bun
lara üye olma, üyelikten ayrılma özgürlüğü vardı?..
Bir başka hüküm : «Gizli kalmış kanunsuz işler
yapmış olmak.» Bu, nasıl saptanacaktır? Bir işin ka
nunsuz olduğuna kim karar verecektir? Hani, Ana
yasada «Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kim
se suçlu sayılamaz» hükmü vardı; hani, Anayasada
«Yargı yetkisi, Türk Milleti atlına bağımsız mahke
melerce kullanılır» deniyordu?..
Bir başka hüküm daha: «Düşman memlekette ya
kın akrabası veya önemli maddî menfaatları olmak.»
Sayın üyeler, hangi memleket düşman memleket?
Yakın akrabadan kasıt nedir? Akrabanın günahı var
sa, neden bir başkası sorumlu oluyor? Bu nasıl bir
gerekçedir? Hani, Anayasada «ceza sorumluluğu şah
sidir» deniyordu?..
Şimdi bir başka hükme bakalım : «Akrabası için
de komünistlik suçundan hükümlü veya komünist
zanlısı kimseler bulunması.» Akrabadan kasıt nedir?
Hangi dereceden akraba? Neden bir başkasının hü
küm giymesinden bir başkası sorumlu tutulsun? «Ko
münist zanlısı» ibaresinin anlamı nedir?
Atatürk'ün antiemperyalist görüşünden hareketle,
NATO'yu eleştirenler; bağımsızlık görüşünden hare
ketle, Amerika Birleşik Devletleriyle ikili ilişkileri
mizi eleştirenler, birçok çevrelerce komünist olarak
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nitelendiriliyorlar. Bu anlayışa göre. Atatürk'ün te
mel ilkelerini savunanlar, komünist zanlısı olarak fiş
lenecek ve sakıncalı damgasını yiyecek, devlet ve mil
let düşmanı olarak tescil edilecekler mi? Peki, ko
münist zanlısının akrabası fişleniyor da, şeriatçının
akrabası neden fişlenmiyor, neden sakıncalı görülmü
yor? Hani, Anayasada eşitlik vardı; hani, siyasal ve
felsefî inançları açısından insanlar farklı işlemlere
maruz kalmayacaklardı?.. Hani, ceza sorumluluğu
şahsiydi?.. Hani, insanlar inançları nedeniyle horlanmayacaktardı?.. (SHP sıralarından alkışlar)
Daha nice nice hükümler, hele hele uygulamada
oluşan korkunç ve çağ dışı düsturlar, saymakla bit
mez.
Sayın üyeler, bir de, fişleme yönergesi var. Ora
daki hükümler de, bunları tamamlayan hükümlerdir.
Onun ayrıntılarına girmek, sınırlı zaman içerisinde
olası değil. Yalnız bir tanesini size sunmadan geçe
meyeceğim : «Sanığın yakalanmasını kolaylaştırmak
ve daha önce alınmış ifadeler arasında bir çelişki olup
olmadığını saptamak amacıyla, sanığın yakını olan
kimselerin ayda bir defa ifadeleri alınacaktır» deni
yor.
Değerli arkadaşlarım, bu, devlet zorbalığından
başka bir şey olarak nitelendirilemez. Sırf bu hükme
dayanarak, köylerden, kentlerden toplanan insanlar
karakollarda sefil, perişan oluyor, işkencelere maruz
kalıyor. Hani, Anayasada kişi güvenliği, kişi hürriye
ti, kişi dokunulmazlığı vardı?..
Değerli arkadaşlarım, elimde bir fişleme formu
var; bu form, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölge
lerinde halka dağıtılmış. O formda bazı bilgiler ya
nında, fişlenecek olan şahsın dini ve mezhebi de so
ruluyor.
KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) —
Bakan, «Yoktur öyle bir şey» dedi.
M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Alevî, Sünnî,
Hanefî, Şafiî diye mezhep ayrımı yapılmayacaksa,
neden şahısların dini ve mezhebi soruluyor?
AHMET İLHAMt KÖSEM (Malatya) — O ay
rımı siz yapıyorsunuz.
M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Bu, ateşle oy
namak değil midir? Hani, Anayasa, din ve mezhep
ayrımı yapılmayacağını, herkesin kanun önünde eşit
olduğunu Duyuruyordu?.. Hani, Anayasada, laiklik
vardır?..
Değerli üyeler, güvenlik soruşturmasının bir özel
liği de, gizli olmasıdır. Güvenlik bilgi formları, ilgili
personel tarafından doldurulduktan sonra, yazışmala-
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rın ve bilgilerin gizli olacağı, hakkında güvenlik so
ruşturması yapılan şahsa ve hiç kimseye kesinlikle
bilgi verilmeyeceği, bu gizliliğe uymayan personel
hakkında disiplin cezası verileceği hususu da hükme
bağlanmıştır. Bu nasıl açık rejimdir, nasıl hukuk
devletidir?..
Sayın Başbakan, Anayasayı değiştirmeyeceklerini
belirtiyor. Ne kaldı?.. Yalnızca bu uygulama ile Ana
yasanın onlarca maddesi zaten rafa kaldırılmıştır.
Anayasa değil, onun yerine, Sayın Başbakanın iradesi
egemendir. Onun her anlayışı, sanki bir Anayasa hük
müdür; Anayasayı değiştirmeye gereksinimi yoktur.
Anayasanın 175 inci maddesiyle ilgili tutarsız ve an
lamsız önerisi, onun, kamuoyunu oyalamaya yöne
lik davranışından ibarettir.
vSayın üyeler, işte, özelliklerini sunmaya çalıştı
ğım bu yöntemle, ülke insanı kamu haklarından mah
rum edilmekte, buna karşın, tüm bu uygulamalar yar
gı denetiminin dışında tutulmaktadır. Böyle bir hu
kuk devleti örneği, henüz yeryüzünde yoktur.
Hukukun evrensel ilkeleri ve insan haklarına iliş
kin uluslararası sözleşmeler çiğnenerek, 1402 sayılı
Yasanın 2 ve 3 üncü maddelerinde değişiklik yapıla
rak, insanlar, hiçbir neden gösterilmeden, haklarında
ki suçlama açıklanmadan, savunma hakkı verilmeden
ve yargılanmadan cezalandırılmışlardır. Bunlar nere
deler şimdi Sayın Bakan?.. Mevcut yasalara göre da
hi suç isnat edilmeyen insanlar, sübjektif karar ve
emirlerle işlerinden atılmış, sürgüne gönderilmiştir.
1402 olayı, özünde çok geniş kapsamlı bir tasfiyenin
başlangıcı ve en ağır uygulamasıdır. Bu tasfiye ha
reketi, gerek kamu kesiminde, gerekse özel girişim
de, başka yöntemlerle de sürdürülmüştür; personel
yasalarında, iş yasasında ve YÖK ile gerçekleştirilen
değişikliklerle; Başbakanlık genelgeleri, resen emekli
lik, erken emeklilik, istifaya zorlama, keyfî disiplin
uygulamaları gibi yöntemlerle, belirli nitelikteki in
sanlar safdışı edilmiştir. «Güvenlik soruşturması» adı
altında yürütülmekte olan yöntemle, bu uygulamaya
süreklilik kazandırılmıştır. Sıkıyönetim komutanlıkla
rının emriyle, binlerce işçi, doktor, polis, hukukçu,
öğretmen, teknik eleman, üniversite öğretim üyesi,
ya çalıştıkları bölgenin dışında ikamete tabi tutul
muşlar ya da işlerinden atılmışlardır. Düşünen insan
lar; bağımsızlığı, demokrasiyi ve örgütlenme özgür
lüğünü, insan haklarını, hukuk devletini savunan in
sanlar, sorgulanmadan, açlığa, işsizliğe itilmişler ve
toplum yapısından âdeta tasfiye edilmişlerdir. İnsan
ların idraki mahkûm edilmeye çalışılmıştır.
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tşte bu 1402 uygulamaları, bugün güvenlik soruş
turmaları ve fişleme yöntemleriyle, uygulanmaya de
vam edilmektedir. İşe alınırken, terfi ederken, nakil
olurken, şoför ehliyeti alırken, seyahate giderken, her
zaman ve her yerde vatandaşlar fişleniyor. Bakınız,
güvenlik makamları soruşturma sonuçlarını nasıl bil
diriyorlar : « Herhangi bir suçu ve mahkûmiyeti yok
sa da, komünisttir, sosyalisttir, sosyal demokrattır,
dernek üyesidir, sendika üyesidir, kamu meslek kuru
luşu yöneticisidir, suçlu filanın akrabasıdır, suçlu fi
lanın çocuğudur...» Bu, belli bir kesimi tasfiye değil
midir? Bütün bu durumlar karşısında, böbürlenerek,
sıkıyönetimin kaldırıldığını söylemenin, ne kadar kof
ve boş laf olduğu ortaya çıkmıyor mu?
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Demokrasi anla
yışları o kadar.
M. SEYF1 OKTAY (Devamla) — Bu dönemde,
güvenlik soruşturması ve fişlemeler, yeni hedefler seç
miştir. Toplumda hayli etkinlik kazanan ve devlet
kadrolarına sızmayı tamamlamaya çalışan tarikatçı
ları, Atatürkçüleri, teokrasiye karşı olanları, demok
rat insanları tasfiye amacıyla kullanılmaya çalışıl
maktadır. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — PKK'
cılar da var, PKK'cılar...
VEC1H1 ATAKLI (Şanlıurfa) — Esas dava bu.
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Talimat aldılar.
M. SEYF1 OKTAY (Devamla) — Bütün bunlar,
bölücülüktür, demokrasiyi, hukuk devletini, çağdaş
laşmayı tahrip ve engellemektir; anarşi ve terör dina
mitine kaynak yaratmaktır.
Sayın üyeler, geliniz, bu araştırma önergesine
«evet» deyiniz; demokrasiye, insan haklarına, mevcut
Anayasaya aykırı; siyasal iktidarın sübjektif ve yan
lı değerlendirmelerle yaptığı uygulamaların tahribatı
nı birlikte saptayalım; demokrasimizin özünü boşal
tan ou uygulamaya son verme konusunda, gerekli ön
lemleri birlikte belirleyelim. Biliniz ki, demokrasi ol
madan siyasî partiler de olmaz.
Bu, yüce Meclisi ve hepimizi yücelten bir davranış
olacaktır. Aksi halde, tüm tarihsel sorumluluğu yük
lenmek durumundasınız. Şunu da ifade edeyim ki :
Sosyaldemokrat Halkçı Parti iktidarında, yalnızca
hukuk egemen olacaktır. Toplum için bir kara leke
olan, o dört renkli fişlerin tümü iptal edilecek ve gü
venlik soruşturması azabından ülke halkı kurtarıla
caktır.
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Yüce Meclise şahsım ve grubum adına saygılar
sunarım. (SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
Buyurun Sayın Bakan. (SHP sıralarından gürültü
ler)
Bir dakika Sayın Bakan, bir dakika.
Efendim, Sayın Bakan, kendilerini küçük düşürü
cü beyanlarda bulunulduğunu iddia etmektedir;
«Acemidir ve kendi yazdıklarına da inanmıyor şek
linde beyanda bulunmuştur» demişlerdir. Kendilerini,
sadece bu konuda cevap vermek üzere kürsüye davet
ediyorum.
Buyurun, sadece bu konuda efendim.
DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL
(Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
önce Sayın Oktay'a, benim siyasî istikbalim konu
sundaki endişeleri için teşekkürlerimi sunuyorum; sağolsunlar. Ancak, gerçek teşekkürlerimi, hükümetime
ve grubuma bilhassa arz etmek isterim; gerçekten,
kendilerinin de ifade ettiği hassas konularda beni gö
revlendirmek şerefini bahşettikleri için. Sağolsunlar
onlar da. (ANAP sıralarından alkışlar) Ve hemen şu
nu söylüyorum ki, Sayın Oktay tezata düşmüştür; bir
yandan, hassas konularda ileri sürüldüğüm iddia edi
lirken, bir yandan da, ciddî olmayan konularda ko
nuştuğum söylenmiştir. (SHP sıralarından gürültüler
«Sataşmaya cevap ver» sesleri)
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sataş
maya cevap bu mu efendim? Sataşma ile ilgili konuş.
DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL
(Devamla )— O zaman, bir defa şunu sorayım sizle
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re : Bu konular ciddî değil ise değerli arkadaşlar, ni
ye araştırma önergesi olarak getirdiniz? (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri)
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Burası Meclis...
DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL
(Devamla) — Müsaade ediniz.
Sözlerimi bitirirken şunu da söylemeden edeme
yeceğim; Sayın Balkan beni affetsinler. Sayın Oktay,
başka birçok gizli güvenlik belgesi kararnamesini, gü
venlik soruşturması gibi, herkese anlattı; Devletin
mahremiyetine zerre kadar hürmet etmeden, gizli cel
se istemeden bunu yaptı ve iddia ettiği 1964 karar
namesi burada işte; hepsi içinde. (SHP sıralarından
gürültüler; ANAP sıralarından «Bravo» sesleri)
M. SEYF1 OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan,
Sayın Başkan...
DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL
(Devamla) — Biz bu kararnamemizle, 1964 kararna
mesini ikiye ayırdık.
BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Bakan...
DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL
(Devamla) — Güvenlik belgesiyle bunları birbirinden
ayırdık. Devlet ciddiyeti işte budur arkadaşlar.
Takdirlerinize arz ederim. (ANAP sıralarından
«Bravo» sesleri, alkışlar; SHP sıralarından gürültüler)
VEClHt ATAKLI (Şanlıurfa) — Şimdi, bu cevap
mı idi Sayın Başkan? Cevap vermedi Sayın Başkan.
BAŞKAN — Araştırma önergesinin müzakereleri
tamamlanmıştır.
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... önerge kabul edilmemiştir.

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI
1. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın,
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596)
BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmına
geçiyoruz.
1 inci sıradaki soru, soru sahibinin izinli olması
sebebiyle ertelenmiştir.
2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir NarinTin, bazı
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve öl
düğü iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/598)
BAŞKAN — 2 nci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Kadir Narin'in, İçişleri Bakanından sorusu var
dır.

Sayın Narin?.. Buradalar.
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
KADİR NARİN (Diyarbakır) — Bir sene oldu
Sayın Başkan; bakan kaçıyor.
3. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği iddia
edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/610)
BAŞKAN — 3 üncü sırada, Diyarbakır Milletve
kili Kadir Narin'in, içişleri Bakanından sorusu var
dır.
Sayın Narin?.. Burada.
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar.
Soru ertelenmiştir.
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4. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas J dışına giden üst düzey görevlilerine ilişkin Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi
İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
(6/833)
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
BAŞKAN — 9 uncu sırada, Erzurum Milletveki
gesi (6/631)
li Hilmi Nalbantoğlu'nun, Enerji ve Tabiî Kaynaklar
BAŞKAN — 4 üncü sırada, Tokat Milletvekili
Bakanından sorusu vardır.
Enver Özcan'ın, Sanayi ve Ticaret Bakanından soru
Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar.
su vardır.
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok.
Sayın özcan?.. Buradalar.
Soru ertelenmiştir.
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok.
10.
— İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın,
Soru ertelenmiştir.
yaşama
ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan
5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavyeodaklaşma
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Başba
ru
önergesi
(6/778)
kandan sözlü soru önergesi (6/696)
BAŞKAN — 10 uncu sıradaki, İstanbul Millet
BAŞKAN — 5 inci sırada, İstanbul Milletvekili
vekili
Günseli özkaya'nın sorusu, soru sahibinin izin
Reşit Ülker'in, Başbakandan sorusu vardır.
li
bulunması
sebebiyle ertelenmiştir.
Sayın Ülker?.. Yoklar.
11.
—
Siirt
Milletvekili Mehmet Abdurrezak Cey
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok.
lanın,
Gaziantep
Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi
Soru ertelenmiştir.
Kooperatifleri Birliğinin EMAK A.Ş.-deki alacağına
6. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Avru
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781)
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanı
BAŞKAN — 11 inci sıradaki, Siirt Milletvekili
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742)
Mehmet Abdurrezak Ceylan'ın sorusu, soru sahibinin
izinli bulunmaları sebebiyle ertelenmiştir.
BAŞKAN — 6 ncı sırada, istanbul Milletvekili
12. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üretU
İbrahim Ural'ın, Başbakandan sorusu vardır.
çilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
Sayın Ural?.. Yoklar.
bakandan sözlü soru önergesi (6/868)
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
7. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlardın, iş
kence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi {6/826)
BAŞKAN — 7 nci sırada, İçel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın, İçişleri Bakanından sorusu var
dır.
Sayın Sağlar?.. Yoklar.
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
8. — Tokat Milletvekili Enver Özcanrın, davası
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767)
BAŞKAN — 8 inci sırada, Tokat Milletvekili En
ver Özcan'ın, Başbakandan sorusu vardır.
Sayın özcan?.. Buradalar.
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yurt

BAŞKAN — 12 nci sırada, Sinop Milletvekili Ba
rış Çan'ın, Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Can?.. Buradalar.
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba
kan?.. Yoklar.
Soru ertelenmiştir.
13. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıldı
ğı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/789)
BAŞKAN — 13 üncü sırada, Tekirdağ Milletve
kili Sayın Salih Alcan'ın, İçişleri Bakanından sorusu
vardır.
Sayın Alcan?.. Buradalar.
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
SALİH ALCAN (Tekirdağ) — 10 gün mehil ver
dik, bir 10 gün daha verelim.
14. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol İş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kurulu
na katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya
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davet edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/797)
BAŞKAN — 14 üncü sırada, Sayın Mehmet Üner'
in, Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Üner?.. Yoklar.
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
15. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahincin,
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/800)
BAŞKAN — 15 inci sıradaki soru, Sayın Halil
İbrahim Şahin'in izinli bulunmaları sebebiyle ertelen
miştir.
16 .— Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'in,
Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876)
BAŞKAN — 16 ncı sırada, Sayın Ali Rıdvan Yıldırım'ın, Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Yıldırım?.. Buradalar.
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
17. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, YİBİTAS Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından
sözlü soru önergesi (6/810)
BAŞKAN — 17 nci sırada, Sayın Erol Ağagil'in,
Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu vardır.
Sayın Ağagil?.. Buradalar.
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok.
18. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaydnın,
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812)
19. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un,
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/813)
20. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait EroFun,
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/817)
21. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın,
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821)
22. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Onur İşhanında çıkan yangının sebe
bine ve bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824)
BAŞKAN — 18 inci sıradaki, Sayın Günseli öz
kaya'nın;
— 445

12 . 2 . 1987

O : 1

19 uncu sıradaki, Sayın Mehmet Sait Erol'un;
' 20 nci sırada yine Sayın Mehmet Sait Erol'un;
21 inci sıradaki, Sayın Günseli özkaya'nın;
22 nci sıradaki, Kahramanmaraş Milletvekili Sa
yın Mehmet Turan Bayezit'in soruları, soru sahipleri
nin İzinli bulunmaları sebebiyle ertelenmiştir.
23. — Kayseri Milletvekili Mehmet tinerin, bele
diyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888)
BAŞKAN — 23 üncü sırada, Kayseri Milletve
kili Sayın Mehmet Üner'in, Başbakandan sorusu var
dır.
Sayın Üner?.. Yoklar.
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
24. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Millî
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/838)
BAŞKAN — 24 üncü sırada, Sayın Salih Alcan'
in, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından soru
su vardır.
Sayın Alcan?.. Buradalar.
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
25. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş •-• Afşin İlçesi Arıtaş
Kasabası Çatakderesi Göletinin fizibilite ve proje ça
lışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/842)
26. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş^ İlinde kaliteli pamuk
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/844)
BAŞKAN — 25 ve 26 ncı sıralardaki, Sayın Mehemt Turan Bayezit'in soruları, soru sahibinin izinli
olması sebebiyle ertelenmiştir.
27. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/845)
BAŞKAN — 27 nci sırada, Muhteşem Vasıf Yü
cel'in, Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Yücel?.. Yoklar.
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
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28. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf
Yücel'in, Zonguldak - Bartın özel tip cezaevindeki
mahkûmlarla ilgili bazı uygulamalara ilişkin Adalet
Bakanından sözlü soru önergesi (6/847)
BAŞKAN — 28 inci sırada, Zonguldak Milletve
kili Muhteşem Vasıf Yücel'in, Adalet Bakanından so
rusu vardır.
Sayın Yücel?.. Yoklar.
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar.
Soru ertelenmiştir.
29. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Andırın Orman İş
letme Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların
üretici köylüye ve müteahhitlere tahsisine ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/879)
BAŞKAN — 29 uncu sıradaki, Kahramanmaraş
Milletvekili Sayın Mehmet Turan Bayezit'in sorusu,
soru sahibinin izinli olması sebebiyle ertelenmiştir.
30. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, terör
olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881)

33. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'in, ÇUKOBİRLİK Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı
basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/886)

BAŞKAN — 30 uncu sırada, İstanbul Milletve
kili İbrahim Ural'ın, Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Ural?.. Yoklar.
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar.
Soru ertelenmiştir.

35. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna
kar'ın, olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/890)
BAŞKAN — 35 inci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Sayın Mahmud Altunakar'ın, Kültür ve Turizm
Bakanından sorusu vardır.
Sayın Altunakar?.. Yoklar.
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar.
Soru ertelenmiştir.

31. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'in,
Kayseri İlinde yapılması düşünülen raylı sistem için
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/883)
BAŞKAN — 31 inci sırada, Kayseri • Milletvekili
Muzaffer Yıldırım'ın, Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Yıldırım?.. Yoklar.
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar.
Soru ertelenmiştir.
32. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'
in, Denizli - Tavas İlçesi Kızılcabölük Kasabasındaki
Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansi
yonu ile ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faali
yetlerine ve denetimlerine ilişkin Başbakandan sözlü
som önergesi (6/885)
BAŞKAN — 32 nci sıradaki Denizli Milletvekili
Sayın Halil İbrahim Şahin'in sorusu, soru sahibinin
izinli olması sebebiyle ertelenmiştir.

BAŞKAN — 33 üncü sırada, Adana Milletvekili
Sayın Coşkun Bayram'ın, Sanayi ye Ticaret Bakanın
dan sorusu vardır.
Sayın Bayram?.. Buradalar,
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar.
Soru ertelenmiştir.
34. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır'ın, İstanbul'daki Patrikhane binasının ihyası için
inşaat izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/902)
BAŞKAN — 34 üncü sırada, Gaziantep Milletve
kili Sayın Feyzullah Yıldırır'ın, Devlet Bakanından
sorusu vardır.
Sayın Yıldırır?.. Yoklar.
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar.
Soru ertelenmiştir.

36. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna
kar'ın, Diyarbakır İlinde turizmin geliştirilmesi için
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/891)
BAŞKAN — 36 ncı sırada, Diyarbakır Milletve
kili Sayın Mahmud Altunakar'ın, Kültür ve Turizm
Bakanından sorusu vardır.
Sayın Mahmud Altunakar?.. Yoklar.
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar.
Soru ertelenmiştir.
37. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Devlet
Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görevli
bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892)
BAŞKAN — 37 nci sırada, Sinop Milletvekili Sa
yın Barış Çan'ın, Başbakandan sorusu vardır.
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Sayın Can?.. Yoklar.
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar.
Soru ertelenmiştir.
38. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narinin, Di
yarbakır İlinde faaliyet gösteren yabancı bir firmada
çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği
iddiasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893)
BAŞKAN — 38 inci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Sayın Kadir Narin'in, Başbakandan sorusu var
dır.
Sayın Narin?.. Buradalar.
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar.
Soru ertelenmiştir.
59. — Şanlıurfa Milletvekili
Vecihi
Ataktfnın,
Mardin İli İdil İlçesi Jandarma Bölük Komutanı ile
Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla
rı iddiasına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/894)
BAŞKAN — 39 uncu sırada, Şanlıurfa Milletve
kili Sayın Vecihi Ataklı'nın, içişleri Bakanından so
rusu vardır.
Sayın Ataklı?.. Buradalar.
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar.
Soru ertelenmiştir.
40. — Şanlıurfa Milletvekili
Vecihi
Ataklı'nın,
Şanlıurfa İline bağlı köylerin yol sorununa ilişkin
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü
soru
önergesi (6/895)
BAŞKAN — 40 inci sırada, Şanlıurfa Milletvekili
Sayın Vecihi Ataklı'nın, Tarım Orman ve Köyişleri
Bakanından sorusu vardır.
Sayın Ataklı?.. Buradalar.
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar.
Soru ertelenmiştir.
41. — Hatay Milletvekili
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, lüks otellerde ve turistik
bölgelerde
açılan kumarhanelerin toplumumuzda yol açtığı tah
ribata ve buna karşı alınacak tedbirlere ilişkin Kül
tür ve Turizm Bakanından sözlü soru
önergesi
(6/913)
BAŞKAN — 41 inci sırada, Hatay Milletvekili
Sayın Murat Sökmenoğlunun, Kültür ve Turizm Ba
kanından sorusu vardır.
Sayın Sökmenoğlu?.. Yok.
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
42. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Fatih
Yetiştirme Yurdunun boşaltılması için Bakanlar Ku
rulunca karar alınıp alınmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/897)
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BAŞKAN — 42 nci sırada, Sayın Bahriye Üçok'
un, Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Üçok?.. Yoklar.
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar.
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından,
soru düşmüştür.
43. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
in, video kaset doldurtulan küçük çocukların istismar
edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan
sözlü
soru
önergesi (6/917)
BAŞKAN — 43 üncü sırada, Sayın Türkân Tur
gut Arıkan'ın, Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Arıkan?.. Buradalar.
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
44. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat
Sök
menoğlunun, ülkemize iltica ederek Bursa'ya yerleşen
ve çocuklarından ayrı kalan ailelere bir Bulgar Kon*
solosu tarafından baskı yapıldığı iddiasına ve bu hu
susta ne gibi tedbir alındığına ilişkin
Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/918)
BAŞKAN — 44 üncü sırada, Sayın Murat Sökmenoğîu'nun, Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Sökmenoğkı?.. Yok.
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
45. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu'nun,
yurdumuza iltica eden Naim Süleymanoğlu'nun Lond
ra'dan Ankara'ya getirilişinin TRT
dışında özel bir
şirketin karneramanlarınca
görüntülendiği
iddiasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/919)
BAŞKAN — 45 inci sırada, Sayın Kasaroğlu'nun,
Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Kasaroğlu?.. Buradalar.
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
46. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'in, ÇUKOBİRLİK ile ilgili olarak güney basınında yer alan
iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Baaknından söz
lü soru önergesi (6/898)
BAŞKAN — 46 ncı sırada, Sayın Coşkun Bayram'
in, Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu vardır.
Sayın Bayram?.. Buradalar.
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
47. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Gi
resun - Tirebolu İlçesi Güce Bucağı Belediye Başka
nının rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/899)
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BAŞKAN — 47 nci sırada, Diyarbakır Milletve- j
Değerli milletvekilleri, yılbaşında, turist pasaportu
kili Sayın Kadir Narin'in, Başbakandan sorusu var
ile İngiltere'ye gitmek isteyen bir grup vatandaşımı
dır.
zın, İngiliz makamlarınca bu ülkeye girişlerine mü
saade edilmediğinin öğrenilmesi üzerine, Londra Bü
Sayın Narin?.. Buradalar.
yükelçiliğimiz tarafından İngiltere Dışişleri Bakanlığı,
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok.
Londra Başkonsolosluğumuz tarafından da İngiliz
Soru ertelenmiştir.
muhaceret makamları nezdinde girişimlerde bulunul
48. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutumdun, tu
muştur. Ayrıca, Ankara'daki İngiltere Büyükelçisi
rist olarak İngiltere'ye gitmek isteyen bir grup va
de,
bakanlığımıza davet edilerek, gereken teşebbüs
tandaşımıza İngiliz makamlarınca giriş izni verilme
diği iddiasına ve hükümetin bu olay karşısındaki • yapılmıştır.
tavrına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakam Vahit Haİngiliz makamları, «yılbaşı ve Noel tatili dolayı
lefoğlunun cevabı (6/901)
sıyla havaalanında izdiham meydana geldiğini, bu
sebepten, turistlerin kontrolden geçmek için normal
BAŞKAN — 48 inci sırada, Balıkesir Milletve
den fazla beklemiş olabileceklerini» belirtmişlerdir.
kili Sayın Cahit Tutum'un, Dışişleri Bakanından so
rusu vardır.
Sorumuz üzerine, «herhangi bir fena muamelenin
söz konusu olmadığını; ama, böyle bir durum mev
Sayın Tutum?.. Buradalar.
cutsa, gerekli incelemeleri yapmaya hazır olduklarını»
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada.
ifade etmişlerdir. Olay hakkında somut bilgilerin ken
Soruyu okutuyorum :
dilerine ulaştırılması halinde, gerekli inceleme ve dü
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
zeltmeyi yapacaklarını da bildirmişlerdir.
Aşağıdaki sorularımın, Dışişleri Bakanı tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz I
İngiliz yetkilileri, olayın meydana gelişinden iti
ederim.
baren 28 gün içerisinde, olaya maruz kalanların,
Cahit Tutum
Türkiye'deki İngiltere Büyükelçiliğine veya Başkon
Balıkesir
solosluğuna, kararın düzeltilmesi için, yazılı itiraz
Turist pasaportlarıyla İngiltere'ye gitmek isteyen
da ıbulunma hakkına sahip olduklarını ayrıca belirt
bir grup Türk vatandaşına İngiliz makamlarınca gi
mişlerdir. Nitekim, bakanlığımıza yapılan bir başvu
riş izni verilmemiş ve vatandaşlarımız bir gece ne
ruda da, İngiltere'den ayrılmadan önce, vatandaşla
zarethanede alıkonulduktan sonra Türkiye'ye iade
rımıza, geri çevrilme nedenlerini belirten bir belge
edilmişlerdir.
ile itiraz dile'kçe formu verildiği görülmüştür.
1. 'Bu olay karşısında hükümetin tavrı ne olmuş
Londra Başkonsolosluğumuzun, haksızlığa maruz .
tur? Ne gibi girişimlerde bulunmuştur?
kaldığı iddia edilen 12 vatandaşımızla ilgili olarak,
2. İngiliz yetkili makamlarının bu davranışları
İngiliz muhaceret makamlarıyla yaptığı görüşmeden
nın amacı nedir? Hükümet, sorunu insan haklarının
sonra, kendisine bir yazılı cevap tevdi edilmiştir. Va
ihlali açısından değerlendirmiş midir?
tandaşlarımıza, İngiltere'ye girişte yöneltilen soru
3. Olay, İngiltere'nin Türk vatandaşlarına uygu
ların da bulunduğu yazılı cevapta, «İngiliz muhaceret
ladığı örtülü bir vize değil midir? Bu konuda, va
makamlarınca vatandaşlarımızın verdikleri cevapların
tandaşlarımızdan, başka şikâyetler alınmış mıdır?
yeterli görülmediği ve yurttaşlarımızın bu ülkeye tu
4. Türk Hükümeti olarak bu konuda bir kar
ristik maksatla gitmediklerinin saptandığı» belirtil
şılık vermeyi düşünüyor musunuz?
mektedir.
5. Haksızlığa uğrayan vatandaşlarımızın zararını
Bunun yanı sıra, İngiltereye girişine müsaade edil
kim, nasıl karşılayacaktır?
meyen bir vatandaşımızın bakanlığımıza yaptığı baş
BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan.
vuru üzerine düzenlenen rapor, ilgili İngiliz makam
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU
ı(Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ba- I larına iletilmek üzere, Londra Büyükelçiliğimize tel
lıkesir Milletvekili Sayın Cahit Tutum'un, turist ola
grafla gönderilmiş olup, inceleme sonucu beklenmek
rak İngiltere'ye gitmek isteyen bir grup vatandaşımı- I tedir. Konu, bakanlığımızca yakından izlenmeye de
za İngiliz makamlarınca giriş izni verilmemesi ko- I vam edilmektedir.
nusuna ve hükümetimizin bu olay karşısındaki tavrına
Her ne kadar yabancıların ülkeye kabulü, millî
ilişkin sözlü soru önergesini cevaplandırmak üzere I egemenlik hakları çerçevesinde mütalaa edilmesi ge
huzurunuza gelmiş bulunuyorum.
*
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lanılmasırtda azamî titizliği göstermelerini beklediği
mizi, bu vesileyle ifade etmek isterim.
Yüce Meclise saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Buyurun Sayın Tutum.
CAHİT TUTUM '(Balıkesir) — Sayın Başkan,
değerli milletvekilleri; kişisel olarak büyük saygı duy
duğum, ama Dışişleri Bakanlığını yönetme üslubu
nu asla benimsemediğim Sayın Bakanın, bu vesiley
le bir kez daha bu görüşümü doğrulayan sözleri ne
deniyle, gerçekten üzgünüm.
Nedir olay?.. Yıllardan beri uluslararası ilişkiler
de bağımsız ve kişilikli bir politika izlenmesi gerek
tiği ve elbette ki karşılıklı saygı esasına dayanan
Uluslararası ilişkilerde, Türk Devletinin de, bütün
dünya devletleri gibi, hakkı olduğu görüşü sık sık
tekrarlanır; ama bu, fiilî' ilişkilerde hiç. dikkate alın
maz. İşte size, Türk vatandaşlarına uygulanan par
ya muamelesi... Bir Türk Dışişleri Bakanı çıkıyor,
«Girişimlerde bulunduk» diyor. Benim sorum gayet
net. Bu girişimin sonu yok; neymiş o girişim? De
vamlı Türkiye aleyhine işleyen bir girişim.
Bir defa, insan halkları ihlali açısından, soruna,
Türk Hükümeti yaklaşmamıştır. Bir gece alıkonul
muşlardır bu vatandaşlarımız; kendilerine suçlu, sa
nık muamelesi yapılmıştır. tngilterede Türk vatan
daşlarına uygulanan muamele, hiçbir şekilde iddia
edildiği gibi değildir. «Efendim, yılbaşı izdihamı do
layısıyla birikim oldu, onun için mutat olandan da
ha fazla sıkı bir süzgeçten geçirme oldu ve o ne
dende böyle bir sonuç ortaya çıktı» denilmektedir.
Bu sıkı süzgece hep Türk vatandaşları mı takılır;
hiçbir Amerikan vatandaşının o şekilde geri çevril
diğine tanık olmuş mudur Dışişleri Bakanlığı?
ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — Devleti mü
saade etmez çünkü.
CAHİT TUTUM (Devamla) — Bu, bal gibi, bu
konuda örtülü bir vize olayıdır; Dışişlerinin buna
'böyle yaklaşması gerekiyordu.
Şunu da söyleyeyim : Türk Hükümeti olarak bu
konu'da bir karşılık vermeyi düşünüyor musunuz?..
Düşünmüyormuş; ona dahi hiç cevap vermiyor. Dü
şünmüyor; karşılık vermeyi düşünmüyor... Benim va
tandaşıma orada parya muamelesi yapacak İngiltere
Hükümeti ve bizim hükümetimiz karşılık vermeyi
düşünmeyecek!... Biz de ona süzgeç koyarız.'(ANAP
sıralarından «Bağırma, sağır mı var?..» sesleri)
Paslı kulakları açmak için bağırıyorum sayın üye
ler.
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BAŞKAN — Sayın Tutum, milletvekillerinin hep
sinin kulağı iyidir, paslı değildir. Onun için, bu sö- zünüzü zannediyorum isteyerek söylemediniz.
Devam ediniz efendim.
CAHİT TUTUM (Devamla) — Konuşma sıra
sında, bu tür müdahalelere karşı, zarafet hudutları
aşılmamak kaydıyla ve sizlerin de müsamahalarınız
la, cevap verilmesi mutattır Sayın Başkan.
Sayın üyeler, şimdi İngiltere Hükümetinin, yetki
lilere verdiği cevaba bakın: «Efendim, 28 gün için
de dilekçeyle itiraz hakkı var, -16 kuruşluk pul de
nemiş iyi ki- kararı düzeltiriz». Ne kararı düzeltme
si; dönmüş, parçalanmış, buraya gelmiş; bunun za
rarını kim telafi edecek? Bu, haksız bir muameledir
ve işte, İnsan Hakları Komisyonuna başvuru için
güzel bir fırsattır.
Üstüne üstlük, buradaki yetkili basın ataşesi de,
<;Vah, vah, çok üzüldüm, duygusal olarak incindiler»
eliyor. Duygusal olarak incinmişler bizimkiler ve o
da, onun için çok üzülmüş!...
BAŞKAN — Sayın Tutum, konuşmanızı toparla
yınız efendim.
COŞKUN-BAYRAM (Adana) — Millî bir mese
le Sayın Başkan, müsaade edin açıklasın.
BAŞKAN — Doğru, ama İçtüzükte hüküm var...
CAHİT TUTUM (Devamla) — Değerli üyeler,
(benim buna bu denli Önem vermemin asıl nedeni
şudur: Sayın Dışişleri Bakanımız, eğer vatandaşları
nıza yapılan bu muamele karşısında, Türk Devleti
nin onuruna yaraşır ciddî bir tepki göstermiş olsay
dı, bu konuyu bu denli derinliğine buraya getirmez
ve tartışmazdım; ama işte bu tepki gösterilmediği
i;in, Sayın Halefoğlu Avrupa Konseyi Bakanlar Ko
mitesi Başkanı olarak Fransa'ya giderken, âdeta vi
ze uygulanarak sokulmuştur. Sayın Halefoğluna so
rulan sorular da -burada okumaya vaktim yok- yü
rekler acısıdır ve bu formu doldurmuştur. Eğer doldurmadı da bu yanlış ise, tekzip etmelidir. Fransa'
ya girerken bir dışişleri bakanının oturup bu soruları
doldurması, yürekler acısıdır; olacak iş değildir ve
hasın da ona o zaman, «Ekselans, milletin onurunu
koruyunuz» der. Ben de sesleniyorum : Sayın Dışiş
leri Bakanı, milletin onurunu koruyunuz.
Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar)
DIŞİŞLERİ BAKAM VAHIT HALEFOĞLU
(Ankara) — Sayın Başkan, müsaade eder misiniz?
BAŞKAN — Buyurun efendim; sadece itham
edildiğiniz konu hakkında Sayın Bakan.
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DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU |
BAŞKAN — 52 nci sırada, Sayın Tevfik Bilal'in,
(Ankara) — Efendim, iki noktaya temas etmek isti
Tarım Orman ve K'öyjşleri Bakanından sorusu var
yorum,.
dır.
Birisi; bu memleketin onuru, izzetinefsi, gerektiği
Sayın Bilal?...Yoklar.
gibi, gerektiği derecede korunmaktadır ve bu, dip I
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok.
lomasinin icap ettirdiği kurallar dahilinde yapılmak
Soru ertelenmiştir.
tadır. Sayın Tutumun, bundan emin olmasını bil
I
53. <— İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler'
hassa rica ederim.
in, yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski bir milletve
ikincisi; söylediği suallerin hiçbirisi sorulmuş de
kili hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Başba
ğildir. Bunun hakkında gereken açıklama yapılmış
kandan sözlü soru önergesi (6/907)
tır ve hiçbir sual sorulmadan, Fransız Sefareti Tür
'BAŞKAN — 53 üncü sırada, Sayın Avni Güler'
kiye Dışişleri Bakanına, birçok giriş çıkışlar için birin, Başbakandan sorusu vardır.
buçük senelik vize vermiştir.
Sayın Güler?. Yok.
Arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar)
Cevap verecek sayın bakan?. .Yok.
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
.Soru ertelenmiştir.
49. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, okul
54. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Kara
lara tavsiye edilen İslam adlı dergide yer alan bazı
deniz Ereğlisi'nde görevli bir müftünün bağışta bu
görüşlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
lunmaları için imamlara baskı yapıp yapmadığına
kanından sözlü soru önergesi (6/903)
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın ce
BAŞKAN — 49 uncu sırada, Sayın Bahriye Üçok'
vabı (6/908)
un, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından soru
BAŞKAN — 54 üncü sırada, Sayın Bahriye Üçok'
su vardır.
un, Devlet Bakanından sorusu vardır.
Sayın Üçok?.. Buradalar.
Sayın Üçok?.. Buradalar.
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok.
Cevap verecek Sayın bakan?.. Buradalar.
Soru ertelenmiştir.
Soruyu okutuyorum :
50. •— Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Ege
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
yöresindeki bazı ilk ve orta dereceli okullarda din
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Kâzım Oksay
kültürü ve ahlak derslerinin imamlar tarafından oku
tarafından sözlü olarak yanıtlanmasına delaletinizi
tulduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve
I
saygı ile arz ederim..
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/904)
Bahriye Üçok
BAŞKAN — 50 nci sırada, Sayın Bahriye Üçok'
Ordu
un,, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından soru
1. 1985 baskısı Diyanet İşleri yayını küçük bosu vardır.
I yutlu Kur'an-ı Kerimin Karadeniz Ereğlisin'de 8G0
Sayın Üço'k?... Buradalar.
I TL.'den satılırken, sonradan 1 800 TL.'den satılmaCevap verecek sayın bakan?... Yok.
I ya başlandığı doğaı mudur? Doğru ise, nedenini açık
Soru ertelenmiştir.
lar mısınız?
51 — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Cey.2. Karadeniz Ereğlisi'nde görev yapan Müftü
lan'ın, Anadolu Bankası tarafından bir şirkete pro
A. Hulusi Başoğlu, bir muvafakat formu hazırlaya
vizyon alınmadan çek mukabilinde ödeme yapıldığı
rak, imamların 3 aylık vergi iadelerini bağışa ayırma
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
ları için baskı yapmış mıdır?
' (6/1905)
3. Basına yansıyan (Hürriyet, 12.6.1986; Hürri
BAŞKAN — 51 inci sıradaki soru, Sayın Abdur
yet, serbest küsü; teksir edilm'iş fonnlar)
haberler
rezak Ceylan'ın izinli bulunmaları sebebiyle ertelen
karşısında
Diyanet
İşleri
Başkanlığı
ve
bağlı
bulun
miştir.
duğu,
Bakanlığınız
bir
soruşturma
açmış
mıdır?
Aç52 .— Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in Asi Nehrin'in taşması sonucu Amik Ovasındaki arazileri su I mış ise ne gibi bir sonuç alınmıştır?
BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan.
altında kalan çiftçilerin mağduriyetlerinin
giderilmesi I
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) ~
için alınacak tedbirlere ilişkin tarım Orman ve Köyişleri Bakanından \sözlü soru önergesi (6/906)
I Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ordu Milletve450 —
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kili Sayın Üçok'un soru önergesine cevap vermek üzere huzurlarınızda bulunuyorum.
Soruda bahsi geçen konuda yapılan şikâyetler üzerine Diyanet îşleri Başkanlığı müfettişlerince mahallinde yapılan inceleme sonucunda :

J
I
I
j
I

1. 1985 yılı Ramazan ayında müftülükçe küçük
boy Kur'an-ı Kerim mealinin, üzerindeki fiyatı olan
800 liranın i 800 lira olarak değiştirilmek suretiyle
satıldığı yolundaki iddialar doğrudur. Ancak, bunun,
ilei<i sürüldüğü gibi ilçe müftüsü tarafından değil,
müftülük şefi tarafından yapıldığı anlaşılmıştır. Bu
nedenle, adı geçenin, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 2670 sayılı Kanunla değişik 125 inci mad
desinin (B) fıkrasının (d) bendi uyarınca kınama ce
zasıyla tecziyesi istenilmiş; ancak, işlemiş olduğu fiil,
3249 sayılı Af Kanunu kapsamına girdiğinden, Diya
net İşleri Başkanlığınca kendisi bir yazı ile ikaz edil
miş, ayrıca bir genelge ile bu konuda bütün müftülük
ler uyarılmıştır.

I

I
I

I
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alınamayınca durum, ilgili daha üst makamların ha
berdar olması için Hürriyet Gazetesinin «Sebest Kür
sü» sütununda yayınlanmıştır; ama bu şikâyete ne
gazeteyle, ne de başka bir yoldan Diyanet İşleri Baş
kanlığı bir açıklamada bulunmamıştır.
Sayın milletvekilleri, gerekirdi ki, Diyanet İşleri
Başkanlığı Islamın kutsal kitabını cepte taşınacak bo
yutlarda bassın ve maliyet fiyatına halka satsın, da
ğıtsın, hatta büsbütün bedava dağıtsın; Türk halkı da
Kur'an-ın hem Arapçasını görsün, hem de Türkçe an
lamını öğrensin. Bu önerimi 1970'li yıllarda Diyanet
İşleri Başkanlığında bulunanlara iletmiştim. Cumhuri
yet Senatosu tutanaklarına da geçmiştir. Ne yazık ki,
Türk halkının iman ve inanç kaynağı olan kutsal ki
tabın insanlarımız tarafından öğrenilmesi değil, kâr
sağlamak amaçlanmış; böylece, dinsel bilgiler kıs
men de olsa kaynağından yoksun bıralcılarak, gene
de aracılarla aktarılması yolu izlenmiştir.

Sayın Bakan burada konunun doğru olduğunu; fa
kat müftünün değil müftülükteki bir şefin bu 1 raka
2. Ereğli ilçesi din görevlilerinin, kendi araların
mını ilave ettiğini ve ceza öngörüldüğünü; fakat onun
da - Mart 1986 ayında - yaptıkları bir toplantıda, gay
da af kapsamına girdiğini ifade buyurdular: ama, he
ri faal olan daire otosunun faal hale getirilmesine kat
pimize (400 milletvekiline) dağıtılan küçük ebattaki
kıda bulunmayı kararlaştırdıkları, bunun için de iste
Kur'an-ın üzerine baktım - bir de fotokopi var yanım
yen görevlinin - birer r ikişer aylık olmak üzere - ver
da - oradaki karakterle, harflerin biçimiyle, fotoğraffcak'inin arasında büyük fark var. Mademki Kur'an
gi iadelerini vermeyi taahhüt ettikleri, söz konusu
vergi iadesini müftülükten alan görevlinin, bunu, I 800 liraya satılıyordu, neden önüne yenliden 1 rakamı
kondu? Yani Diyanet İşleri Başkanlığının bize dağıt
makbuz karşılığında, Din Görevlileri Derneğine ver
diği, bu şekilde toplanılan paraların, daire otosunda I mış olduğu nüshalarda da 1 800 lira yazıyor. Demek
ki bunu benimsemiş ve Diyanet İşleri Başkanlığı da
kullanılmak üzere dernekçe, Türkiye Diyanet Vakfı
aynı
yolu izlemiştir. Bence - bu yasağı güya bozma
Ereğli Şubesine bağış olarak verildiği anlaşılmıştır. 1
mış
olacaklar
- onıa uymuş görünmek için - Bu bir
Bilgilerinize arz ediyorum.
hileî şer'iye dÜyellim - hileî şer'iye yoluna sapılmıştır.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Üçok.
Aslında hileî şer'iye, Tanrı'yı'aldatmaktır, İslama uy
BAHRÎYE ÜÇOK (Ordu) — Sayın Başkan, sa
gun düşmez, tarihimizde çoğu kez faiz, riba için uy
yın milletvekÜleri; önce hepinizi saygıyla selâmlar, Sa
gulanmıştır; şimdi de islam bankalarında uygulanıyor.
yın Bakana teşekkürlerimi sunarım; ancak, konuyu bir I
Mektupta dile getirilen ikinci şikâyet : Karadeniz
kez de benim açıklamamda yarar olduğu kanısında- I Ereğlisi'nde görev yapan müftünün, o bölgedeki cami
yım.
I görevlisi imamların üç aylık vergi iadelerine zorla el
Bundan bir süre önce, Karadeniz Ereğlisi din gö
koyması konusundadır. Mütfü bunu kitabına uydur
revlilerinden bir mektup aldım. Mektuba ilişik dört
mak amacıyla bir muvafakat formu hazırlamıştır.
belge vardı. Şimdi, bu belgelerle kanıtlanmaya çalışı
Formda burada efendim; gördüğünüz üzere fotokopi
lan konuları kısaca bilgilerinize sunmak istiyorum.
si bana yollandı. Bu formda, «Şubat, rnart, nisan ay
Sayın milletvekilleri, söz konusu Kur'an-ı Kerim
ları vergi iadelerini bağışlamayı taahhüt ederim» ve
kolayca taşınacak ölçüde küçültülmüş; sadece boyut- I «imza» sözleri yazılıdır.
lan küçültülmüş; tam Kur'an-ın fiyatı 800 lira iken,
Tabiî imamlar, terfi ve terfihlerini elinde bulun
bunun önüne, Karadeniz Ereğlisi'nde 1 eklenerek
duran müftü efendiye tek tek karşı koyamamış; bu
1 800'e yükseltilmiş; yani her birinden bin lira fazla
bağış taahhüdünü imzalamış ve böylece vergi iade
alınmış olduğu üst makamlara duyurulmuş. Bir yanıt J lerini bağışlamışlardır; ama, 40 bin lira aylık alan
I
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dar gelirli kişiler olduklarını, müftüye makam ara
bası almak için üç aylık vergi iadelerine göz koyup,
sonra da bu vergi iadelerini onun gasbettiğini yine
Hürriyet Gazetesli'yle yeUkililere duyurmuşlar; ama, her
nedense bu yakınmalarına hâlâ bir yanıt alamamış
lardır.
Şimdi soruyorum : Bu müftü efendi hakkında,
(Bakanlık yine de susmayı yeğleyecek midir?
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) —
Bu, bakanlığın görevi değil, Diyanet İşlerinin görevi.
Ne yapacak Bakanlık?..
BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Diyanet size
bağlı efendim, Hükümete bağlı.
DEVLET BAKANI KAZIM OKSAY (Bolu) —
Ben müfettişlerimi göndereceğim, 'bunları yapanları
tahkik ettireceğim, tetkik ettireceğim; öyle mi?..
. BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Efendim, siz Di
yanet İsteri Başkanını görevlendirirsiniz.
BAŞKAN — Sayın Bakan, karşılıklı konuşmaya
imkân vermeyelim efendim.
BAHRİYE ÜÇOK (Devamlla) — «Böyle bir usul
süzlük vardır, derhal bu konuda gerekli işlemleri ya
pınız» demesi lazımdır.
EROL AÖAGİL (Kırklareli) — Bizim muhatabı
mız hükümet.
BAHRİYE ÜÇOK ^Devamla) — O halde, müf
tülük her şeyi yapacak, Diyanet İşleri Başkanlığı da
kendi müftüsünü koruyacak, hükümet de bunun
önünde susacak; böyle mi yapalım yani?..
BAŞKAN — Sayın Üçök, toparlayınız efendim;
süreniz dolmuştur.
BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Sözlerim bu ka
dardır. Saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkış
lar)

11 . 1 . 1087
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz.
55. — Denizli Milletvekili Mustafa Kânı Bürke'
nin, A.B.D. tarafından 1986 yılında ülkemize yapılan
yardımların önceki yıllara göre azalmasının nedenle
rine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önrgesi
(6/909)
56. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke'
nin, NATO Taktik Silahları Eğitim Merkezi projesine
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi
(6/910)
BAŞKAN — 55 ve 56 ncı sıralardaki, Denizli Mil
letvekili Mustafa Kani Bürke'nin soruları, Sayın Bürke'nin görevli olması nedeniyle ertelenmiştir.
57. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Al
manya'da ülkemiz aleyhine faaliyette bulunduğu ve
ülkemizdeki işçi şirketlerinin hisse senetlerini topladığı
iddia edilen bir şahsın bu faaliyetlerine karşı ne gibi
tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/911)
BAŞKAN — 57 nci sırada, Zonguldak Milletvekili
Sayın İsa Vardal'ın, Sanayi ve Ticaret Bakanından
sorusu vardır.
Sayın Vardal?.. Buradalar.
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
58. — Zonguldak Milletvekili tsa Vardal'ın, sağlık
kurumlarında kullanılan enjektörlere ilişkin Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/912)
BAŞKAN — 58 inci sırada, Zonguldak Milletve
kili Sayın İsa Vardal'ın, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sorusu vardır.
Sayın Vardal?.. Buradalar.
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
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VII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE

O : İ

KOMİSYONLARDAN

1. — 647 Sayılı Cezaların tnfazı Hakkında Ka
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Hükmünde Kararname ve Adalet
Komisyonu
Raporu-(11797) (S. Sayısı : 522)
BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Teklif
leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer tşler» kısınma
geçiyoruz.
1 inci sıradaki, 647 sayılı Cezaların İnfazı Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine
Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet Ko
misyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz.
Komisyon?.. Ydk.
Hükümet?.. Ydk.
Raporun görüşülmesi ertelenmiştir.
2. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balıbey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve
Balıkesir Milletvekili
Fenni lslimyelinin,
Türkiye
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum Mil
letvekili İhsan Tombus'un, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu
Raporu
(2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci ek) (1)
BAŞKAN •— 2 nci sıradaki, Erzurum Milletvekili
Sabahattin Araş, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker,
Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayazıt, Afyon
Milletvekili Metin Balıbey, Sivas Milletvekili Mustafa
Kemal Palaoğlu ve Balıkesir Milletvekili Fenni İslimyeli'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi
ve Çorum Milletvekili İhsan Tombus'un, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Ko
misyonu Raporu özel gündemde görüşüleceğinden,
üçüncü sıraya geçiyoruz.
3. — Manisa Milletvekili Abdullah
Çakırefe'nin,
25.8.1971 Tarih ve 1475 Sayılı İş Kanununun 25 inci
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında
Kanun
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu
Raporu
(2/330) (S. Sayısı : 512)
BAŞKAN — 3 üncü sıradaki, Manisa Milletvekili
Abdullah Çakırefe'nin, 25.8.1971 Tarih ve 1475 Sa
yılı İş Kanununun 25 inci Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal
tşler Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyo
ruz.

(1) 344 ve 344'e 1 inci ek sıra sayılı basmay azılar,
14.1.1987 tarihli 54'üncü Birleşim tutanağına eklidir.
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Komisyon?.. Yok.
Teklifin görüşülmesi ertelenmiştir.
4. — İçel Milletvekili
Edip, Özgenç'in,
Arıcılık
Kanunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Ko
misyonu Raporu (2/348) (S. Sayısı : 514)
BAŞKAN — 4 üncü sırada, İçel Milletvekili Edip
Özgenç'in, Arıcılık Kanunu Teklifi ve Tarım, Orman
ve Köyişleri Komisyonu Raporu yer almaktadır.
Komisyon?.. Ydk.
Hükümet?.. Buradalar.
Teklifin görüşülmesi ertelenmiştir .
5. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, İpekböcekçiliği Kanunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri
Komisyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı : 515)
BAŞKAN — 5 inci sırada, İçel Milletvekili Edip
Özgenç'in, İpekböcekçiliği Kanunu Teklifi ve Tarım,
Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu yer almak
tadır.
Komisyon?.. Yok.
Hükümet?.. Buradalar.
Teklifin görüşülmesi ertelenmiştir.
6. — Diplomasi ve Konsolosluk Memurlarınca Dü
zenlenen Belgelerde Onay İşleminin
Kaldırılmasına
Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının
Uygun
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/781) (S. Sayısı : 516)
BAŞKAN — 6 ncı sırada, Diplomasi ve Konso
losluk Memurlarınca Düzenlenen Belgelerde Onay
İşleminin Kaldırılmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu yer almak
tadır.
Komisyon?.. Yok.
Tasarının görüşülmesi ertelenmiştir,
7. — 26.4.1961 Günlü ve 298 Sayılı Seçimlerin
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri
Hakkında
Kanunun 11, 12, 52, 64, 65 ve 66 ncı Maddelerinde
Değişiklik Yapılması ve BU Kanuna Bir Ek, Bir Ge
çici Madde Eklenmesi Hakkında 25.12.1986 Tarih ve
3328 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek
Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa Komis
yonu Raporu (1/819) (S. Sayısı : 519) (1)
BAŞKAN — 7 nci sıradaki, 26.4.1961 Günlü ve
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen

(1)

519 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir.
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Kütükleri Hakkında Kanunun 11, 12, 52, 64, 65 ve |
66 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve Bu Ka I
nuna Bir Ek, Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkın
da 25.1I2J198İ6 Tarih ve 3328 sayılı Kanun ve Ana I
yasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cum'hurbaçlkamnca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme
Tezkeresi ve Anayasa Komisyonu Raporunun mü
zakerelerine geçiyoruz.
, Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır.
I
Komisyon Raporunun okunup okunmamasını oy
larınıza sunacağım: Komisyon raporunun okunma
I
sını kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon rapo- •
runun okunmaması kabul edilmiştir.
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayıldı mı efen
dim?
BAŞKAN — Herhalde gözümüz, izanımız var
efendim.
,
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Bizimki de bu
dak deliği değil, bizim de izanımız var.
'BAŞKAN — Siz dturduğunuz yerden görüyor
sunuz, biz yukarıdan görüyoruz.
I
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Bahadır;
buyurun.
DYP GRUBU ADINA OSMAN , BAHADIR
{Trabzon) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli
üyeleri; 'bilindiği üzere 298 sayılı Seçimlerin Temel
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanu
nun 11, 12, 52, 64, 65 Ve 66 ncı Maddelerinde De
ğişiklik' Yapılması ve Bu Kanuna Bir Ek, Bir Geçici
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı,
25,12,1986 Tarihinde 3328 sayılı Kanun olarak kabul
edilmişti.!,
Sayın Cumhurbaşkanımız, söz edilen kanunla de
ğiştirilen 52 nci maddemin (d) fıkrasına il'işkin hü
kümle, aynı kanunun ek geçici 3 üncü maddesinin
yürürlükten kalıniliması hakkındaki hükmün yeniden
görüşülmesi -isteğiyle, anılan kanunu, geri gönder
mişlerdir. 519 sıra sayılı ıbasmayazıda yer alan ka
nunun tümü ve yeniden görüşülmesi istenilen iki
maddesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubunun gö
rüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum.
Öncelikle, yüce heyetinizi grubum ve şahsım -adına
saygıyla selamliarım.
'298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri Hakkında Kanun, 1961 yılında Tem
silciler Meclisi tarafından kabul edilerek yürürlüğe
konulmuştur. Sözü edilen kanunun
gerekçesinden
edindiğimiiz bilgilere göre, ülkemizde temsili rejim,
1876 tarihlinde başlamıştır. 10 Şevval 1293 tarihlinde
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yürürlüğe giiren Talimatı Muvakkat esaslarına göre,
Osmanlı Meclisi Mebusatnı seçilmekte idii. 1293 ta
rihinde \Ç\876) İkinci Meşrutiyetin ilan tarihi olan 1908
tarihine kadar, arzu edilmesine rağmen bk seçim ya
sası düzenlenememişfci, Ancak, 1908 tarihliriden son
ra İntihabı Mebusan Kanunu Muvakkati yürürlüğe
konmuş ve Meclisi Mebusanın ne şekilde seçileceği
bu Kanunla düzenlenmişti.

Türkiye Büıyülk Millet Meclisi kurulduktan son
ra, 6 Haziran 1946 tarihlinde yürürlüğe konulan
4918 sayılı Kanunla, seçimlin tek dereceli olarak ya
pılması esası getirilmiştir. Bu Kanundan sonra çıka
rılan 5258 sayılı Kanunla oy gizliliği ve açık tas
nif esası teminata bağlanmıştır. Ancak, bu Kanun
da, memleketlimizin ulaştığı
demokratik anlayışın
gerisinde kalmıştır. Bunun üzerine, dünya seçim ka
nunlarından bir kısmı tercülme edilerek, bîr seçim
külliyesi kaynağı hazırlanarak, kitap haline getiril
miştir. Bu kaynaktan ve zamanın ilim çevrelerinden
de yararlanılmak suretiyle 5545 sayılı Milletvekilleri
'Seç'imli Kanunu tedvin edilmiştir. 1950 seçimlerinin
yapıldığı bu Kanunda da bazı aksak tarafların mev
cut olduğu anlaşılmış, bu maksatla 23 Şubat 1954
tarihinde 6272 sayılı, 7 Temmuz 1954 tarihinde 6427
sayılı ve 13 Eylül 1957 tarihinde de 7043 sayılı de
ğişiklik kanunilarıyla 5545 sayılı Kanuna yeni birJ takım düzenlemeleır getirilmiştir.

I
i
I

I
I
I
I
I
I
I

5545 sayılı Kanunla yapılan 1950 ve 1954 seçim
leri meşru zeminlerde yapılmış ve siyasî iktidarların
meşruiyet kaynağı olmuştur. 1957 seçimlerinden son
ra, siyasî iktidarın meşru zeminlerde yapılan seçim
le iktidara gelip gelmediği, yeniden tartışma konusu
olarak gündeme gelmiştir.
İşte, bütün bu tecrübelerden yararlanan Kurucu
Meclis dönemi hükümeti, 298 sayıl1! Seç'imilerin Te
mel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun Tasarısını hazırlayarak Kurucu Meclise sunmuş
ve tasarı 26.4,1961 tarihinde kabul edilip, 2 Mayıs
1961 tarihinde .de yayınlanmak suretiyle yürürlüğe
girmiştir,;
Demokrat Parti iktidarı, 5545 sayılı Kanunda
on yıl içinde üç değişiklik gerçekleştirdiği halde, Anavatan Partlisi iktidarı, 1961 yılından beri yirmialtı yıl
dır başarıyla uygulanan ve hiçlbir maddesi özde tartışma konusu olmayan bu temel kanunda, üç defa,
seçimlerin temel esprisi olan eşitlik ilkesini ortadan
kaldırıcı nitelikte değişiklikler gerçekleştirmiştir.
Siyasî tarihimizin geçirdiği tecrübelerden yararlanmak zorundayız. Türkiye ekonomisinin büyütül-
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meşinde, siyasî iktidarların rolü büyüktür; ancak, bu
iktidarların temelde seçim kazanma sekilini düzenle
yen seçim (kanunlarına da özen gösterilmesinin, ül
kemizde çok önemli olduğuna işaret etmek isterim.
(Bu balkımdan, seçim kanunlarında sık silk değişiklik
yapılmaması, şayet değişiklik yapılacaksa Mecliste
grubu bulunan partilerle görüş birliğine varılarak,
uzlaşmak suretiyle değişilkilik yapılmasından yana
yız.
Bu Kanun değişikliği tasarısnın Genel Kurulda
görüşülmesi sırasında yaptığım konuşmada, 298 sa
yılı Kanunun temel .esprisine dokunmadan hangi
maddelerinde değişiklik yapılması gerektiğini kısa
ca ifadeye çalışmıştım; ancak siyasî iktidar bu deği
şiklik Önerilerimize iltifat etmeyip, kendilerine, se
çim platformunda siyasî çıkar sağlayıcı değişiklikieryapmayı tercih etmiştir. Bunların, iktidarlara fayda
getirmeyeceği geçmiş tecrübelerle sabittir.
(Bulgun, Tünk insanının genel kanaatine göre, 1988
seçimlerinde Doğru Yol Partisinin iktidara gelmesi
kaçınılmazdır. İktidara geldiğimiz
takdirde, sözü
edilen kanunda yapılanı seçim eşitliğini yok edici de
ğişiklikleri yeniden gözden geçireceğimizi bu vesi
leyle ifade etmek isterim.
'298 sayılı Kanunun düzenlenmesinde, yargı, yö
netim ve gözetimi altında seçim kütüklerinin düzen
lenmesi, sandık listelerinin oluşturulması, sandık ku
rularının teşkili ve oy vermede gizliliğin sağlan
ması, propaganda usulleri, radyo ve televizyon ya
yınlarından yararlanma ve cezaî hükümler ile, gü
nün ihtiyaçları karşısında düzenlenen geçici mad
delerle, seçim eşliliğine ve seçim emniyetine güven
verici, tatminkâr hükümler getirilmiştir; ancak son
radan yapılan değişikliklerle, seçiim eşitliğini zede
leyici ve küçük partilerin yok edilmesini kolaylaş
tırıcı hükümler de götirilmişltir.
İBu cümleden olarak, genel baraj, mahallî baraj,
bazı partilerin Hazine yardımından yararlanması, rad
yo ve televizyondan yapılacak paralı yayınlar, «İc
raatın İçinden» adı altında yapılan programlarla teş
hir edilen ıreklâm mahiyetindeki görüntüler, yasak
ların kısa süreye indirilmesi, devlet memurlarının
ve imkânlarının seçim sahasına çekilmek istenmesi
ıgibi hükümleri, misal olarak gösterebiliriz.
Doğru Yol Partisi 'büyük bir partidir; ancak, de
mokratik rejimin vazgeçilmez unsurları olan ve Ana
yasanın terruinıatı altında bulunan küçük partilerin de
korunmasından yanadır. Çök yakından yapılan Al
man seçimlerinde, 16 partinin seçime girdiği; Ja
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ponya'da birkaç mebusu bulunan partilerin mevcut
olduğu hepinizin malumudur.
1982 Türk Anayasası hükümleri karşısında, koa
lisyonlardan ürkmenin bir anlamı yoktur. Türkiye,
mutlaka ingiltere'yi örnek almak zorunda değildir.
Bu nedenle, küçük siyasî partileri ortadan kaldırıcı
mahiyette, seçim kanunlarında değişiklik yapılma
sına karşıyız. Türk Anayasasının 67 nci maddesi ve
Milletvekilleri Seçimi Kanununun 2 nci maddesi,
seçimlere giren siyasî partilerin, seçim platformun
da diğer partilerle eşit, adil, yargı yönetim ve dene
timi altında ve güvenli bir şekilde seçime girmeleri
ni sağlayıcı yeni ve köklü hükümler getirmiştir. Seçim
kanunları düzenlenirken, parti diktatoryasına .mey
dan verilmemesi ve bu demokratik uygulamaların
parti içi faaliyetlerde de gözardı edilmemesine özen
göster Emiştir./
'Şimdi burada, görüşülmekte olan kanun üzerin
deki görüşlerimizi belirtmeye çalışacağım.
Evvela, 298 sayılı Kanun hükümlerine göre üç
çeşit propaganda usulü mevcuttur:
1. 298 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin son
fıkrasınla göre, seçimlerin başlangıç tarihinden oy
verme gününe kadar TRT haber bültenlerinin si
yasî partilerin seçim çalışmalarıyla ilgili bölümün
de, siyasî partiler tarafından verilecek metinlerin
yayınlanması!
2. Yine, 298 sayıla Kanunun 52 nci maddesi
nin birinci fıkrasına göre, seçime katılan siyasî par
tilerin, oy verme gününden önce, yedi gün süreyle
yaptıkları radyo ve televizyondaki konuşmalar;
3. Yine, 298 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi
ne göre seçime katüan siyasî partilerin oy verme gü
nünden önceki 21 gün içinde yaptıkları meydan ve
kapalı yer propaganda konuşmaları;
Şimdi yapılan değişiklikle bir de paralı propa
ganda, reklam mahiyetinde bir propaganda usulü
getirilmiş oluyor ki, bunu da dördüncü propaganda
şekli olarak ifade edebiliriz.
2839 sayılı Milletvekilli Seçimi Kanununun 6 nci
maddesinin ikinci fıkrası, 3 Temmuz gününü seçim
lerin başlangıç .tarihi ve diğer düzenleme ile de ekim
ayının ilk pazar gününü oy verme günü olarak tes
pit etmİştür.
Başbakan, bakanlar, milletvekilleri ve memurların
seçimlerde yapamayacakları işler, yani yasaklar, se
çimlerin başlangıç tarihinden itibaren
başlamakta
idi. Bu defa yapılan değişikliklerle bu yasaklar oy
verme gününden önceki 21 güne inhisar ettirilmiş455 —
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tk\ Kanunun 52/son, 62, 63, 64, 65 ve 66 ncı mad
deleri bu yasakları ihtiva etmektedir. Yine, bu ya
saklarım ihlali halinde ilgilinin çarptırılacağı ceza
lar, ayna kanunun (298 sayılı Kanunun) 155 inci
(maddesinde zikredilmiştir. Bu uygulama aynı za
manda TÜirlk siyasî hayatının bir geleneği haline
gelmllş^ir.
Şimdi Anavatan iktidarı, bu kanunun sözü edilen
maddelerinde yaptığı değişikliklerle, Türk seçmenli
min geleneğimi de bozmuştur. Doğru Yol Partisi
Grubu, Başbakan, balkanlar, milletvekilleri, memur
lar ve icranın, dolayısıyla hükümet imkânlarının, •
seçimlerin başlangıç tarihinden, yani oy verme gü
nünden evvelki 90 gün içerisinde; diğer bir deyimle
seçimlerin başlangıç tarihlinden itibaren, seçim ala
nına girmelerine, milletvekili seçimlerinin eşitlik il
kesine aykırılıik teşkil ettiği cihetle karş-îdır.
Yine 298 sayılı Kanuna eklenmek istenilen ek 6
ncı madde ile 'millî bayramlar, kurtuluş gün teri, top
lantı ve fuarlarla ilgili yasalkları ihtiva eden aynı ka-nunun 63 ve 64 üncü maddelerinde yapılan değisik
liklere karşı oldıığuımuzu ve sözü edilen 2 nci mad
dede değişiıklÜk yapılmasını: istemediğimizi belirtmek
isteriim.
Yine aynı düşünce ile, sözü edilen kanunun 64
üncü maddesinde yapılan değişiklikle, yasakların, ara
seçimlerde, seçim çevresiyle sınırlı olmasına da kar
şıyız.
;Sayın Currihurbaşikaınımızın yeniden görüşülmesi
ni isltediği iki değişiklik üzerindeki görüşmüze ge
lince:
iSayın Cumhurbaşkanımız,
28.3.1986 tarih ve
3270 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 298 sayılı Ka
nunun 52 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) ben
dinde yapılan; değişikliğin yeniden gözden, geçirilme
sini istemli silerdir. Bu gerekçe iyice incelendiğinde
görülecektir k'i, televizyonda yapılan paralı propa
gandaların, Anayasanın genel esprisüne aykırı oldu
ğuna ve 2954 sayılı Türkiye Radyo - Televizyon
'Kanununun 26 ncı maddesinin son fıkrasını yürür
lükten kaldırıcı mahiyette bulunduğuna işaret etmiş
leridir.
Sayın Cumhurbaşkanımızın ikazları üzerine, Ana
vatan iktidarı, ikindi değişiklik maddesini metinden
çıkartmıştır.; Bu düşünceye tamamıyla katılıyoruz;
ancak, burada çok önemllii gördüğüm bir hususa işa
ret etmek üsteriim1.
iSayın Oumhur'başıkianımızın mütalaası benimsen
diğine göre, 28.3.1986 tarih ve 3270 sayılı Kanunla,
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298 sayılı Kanunun 52 ndi maddesinde yapılan deği
şiklikle, bu maddeye eklenen paralı yayımlarla ilgili
(d) bendinin tümiüyle metinden çikarılmak suretiyle
yürürlükten kaldırılması gerekir. Bugün, paralı par
tiler, parasal yönden güçsüz partiler ayırımı ile, pa
rasal güçle seçmen oyunun alınıp alınamayacağı tar
tışmalarını, Türk siyasî hayatı gündeminden çıkarmalıfyız,
•Son olarak, kanun teklifinin (görüşülmesi sıra
sında Anavatan Partisinden bir milletvekilinin ver
diği bir önergenin, yine kendi grubuna mensup mil
letvekillerinin oylarıyla ikaibul edilen ve teklife bir ge
çici madde eklenmesiyle ilgili değişikliğe değinmek
istiyorum.
iSayın Cumhurbaşkanımızın yeniden görüşülmesi
ni istediği 8 inci madde değişikliğine gelince1: Bu
madde, Anayasamızın geçici 16 ncı maddesi ile il
gilidir ve Anayaisanım halkoylaması na sunulması hak
kında 2707 sayılı Kanunun 12 nci maddesine, ora
dan da - 2812 sayılı Kanunla - 298 sayılı Kanuna
dk geçici 3 üncü madde olarak aynen aktarılmıştır.
Bu madde Anayasa metninden olduğu için, değiştiril
mesi ya da yürürlükten kaldırılması,, Anayasa deği
şikliği prosedürüne tabidir.
İBu hükümlerin - bir önerge ile - kanunla bir
likte kabul edilerek yürürlükten kaldırılması büyük
bir hata olmuştur, önergeyi verenin kişiliği dikkate
alınırsa, bu olayın hoş görülmesi mümkün değildir.
Bu olay, incelemeden önerge vermenin ve kabul et
menin ne kadar hatalı sonuç doğurduğuna çarpıcı
'bir örnek teşkil etmektedir.
Sayın Cumhurbaşkanımızın düşünceleri doğrultu
sunda yeniden görüşülmesi istenilen ilki maddenin
metinden çıkarılmasını olumlu buluyoruz. Ancak, 298
sayılı Kanunun işaret ettiğimiz maddelerindeki de
ğişiklikleri olumlu bulmadığımızı beyan eder, yüce
heyeltiinlizıi saygıyla selamlarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Demokratik Sol Parti adına Sayın Edip özgenç; buyurun.
DSP GRUBU ADINA EDİP ÖZGENÇ (İçel)
— Sayın 'Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri;
akşamın bu ilerlemiş saatinde sözlerimiz ve çalışmıaılarımızla pek sıkıcı geçeceğini
düşündüğümüz
fakat, konuşma sırası söz konusu olduğu için de,
ifadeye mecbur olduğum, konu üzerindeki görüş
lerimizi arz etmeye çalışacağım, dinleme lütfunda
bulunan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum.
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298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri Hakkındaki Yasanın 11, 12, 52, 64,
65 ve 66 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve
Bu Yasaya Bir Ek, (Bir Geçici Madde Eklenmesi
Hakkında 25.12.1986 tarih ve 3328 sayılı Yasanın
ve Anayasanın 89 uncu 'Maddesi Gereğince sayın
Cumhur'başkanınıızîca Bir Dana Görüşülmek Üzere Ge
ri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru üzerinde, D!SP
Grubunun görüşlerini arz
etmek üzere söz almış bulunuyorum. Hepinizi sayıgtyla selamlarım.
Saygıdeğer arkadaşlarım, seçimlere ilişkin bu ya
salarda yaptığımız değişikler, dana önce de ifade
ettiğim gilbi, Sayın Cumhurbaşkanı 'tarafından (geri
çevrilmiştir. Bulgun bu konuyu yüce Meclisimizde
yeniden ıgörüşüyoruz.
Öncelikle arz etmek isterim ki, seçim yasaları
ve siyasî partiler yasası gibi, rejimimizi, siyasal ya
şamı ve tüm partileri yakından ilgilendiren yasalar
hazırlanıp görüşülürken veya
bunlarda değişiklik
yapılırken, iktidar ve muhalefet partilerinin, konu
daha parlamentoya gelmeden önce ortak çalışma
yapmaları ve bir ortak metinde birleşmeleri imkâ
nını araştırmaları gerekirdi. Parlamentomuzun sağ
lıklı çalışma geleneği bu ışekilde idi. Bu gelenek
son yıllarda maalesef bozulmuştur. İktidar men
supları, söz konusu yasalardaki olumlu değişiklik
önerilerini muhalefetle diyalog kurmaksızın hazır
layıp (Meclise sunmakta, bunları, katı bir disiplin an
layışı içinde, muhalefet partilerinin görüşlerine hiç
değer vermeksizin oylamaya koyup yürürlüğe sokmaktadır.
Sonuç oltadadır : İktidarın, muhalefete danışma
gereğini duymaksızın, kendi başına hazırlayıp Mec
lîsten geçirdiği bu ıgilhi yasa değişiklikleri daha uy
gulamaya konur konmaz yeni yeni sorunlar ortaya
çıkarmaktadır. O kadar ki, kendi yaptığı değişiklik
lerden, iktidarın kendisi dahi rahatsız olmaktadır.
Nitekim o yüzden, bir yıldan kısa bir ısüre içinde,
bu yasalar, birbiriyle çelişen değişikliklere uğramış
tır. İşte isimdi bu yasa, daha bir yıl dolmadan dör
düncü defa Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemi
ne gelmiştir.
Siyasal yaşamla iligili yasalar, böylesine, yaz boz
tahtasına dönüştürülecek olursa; toplumun gerçek
lerine, demokrasinin gereklerine ve siyasetin kural
larına uygun olmayan bir yaklaşımla ve bazı önyar
gılarla, sık sık, kendi yararına değişiklik yapmayı
İtiyat haline (getirmenin sonucu, alelacele hazırla
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nırsa, bu ülkede istikrarı sağlamak mümkün olma
yacaktır.
Muhterem arkadaşlarım, dikkat edilirse, bundan
bir müddet önce bu konuda ve konuyla ilgili ola
rak, sırasıyla, 15 Nisan 1986'da, 6 Temmuz 1986'
da ve 25 Aralık 1986'da yapılan değişiklikler, ikti
dar mensuplarının aceleyle ve bazı
önyargılarla,
önümüzdeki seçim döneminde kendi yararlarına ola
bilecek kuralları getirmek amacına matuf olarak ka
bul edilen bu yasa maddeleri, haklı olarak Sayın
Cumhurbaşkanımızca uygun ıgörülmeyerek iade edil
miştir.
298 sayılı Kanunun Yüksek Seçim Kurulu üye
lerinin seçimiyle ilgili 11 ve 12 nci maddelerinde
değişiklik yapılması bahanesiyle, aynı kanunun 52,
64, 65, 66 ncı maddelerinde iktidar lehine ayrıcalık
lar getirilmesi düşünülmüşJtür.
Her ne kadar 25.1<2.1986 tarih ve 3328 sayılı
Yasanın '3 ve 8 İnci maddelerinin Anayasaya aykırı
olduğu belirtilerek iade olunmuş ise de, kanaatimize
ıgöre, üzerinde durulup, düzenlenmesi icap eden mad
deler arasında, 64, 65 ve 66 ncı maddeler ile, 298
sayılı Kanuna ilave edilen ek maddeler de, oldukça
önemli bir yer almaktadır.
öncelikle üzerinde durulmasını istediğimiz bir
konu var: Sayın Cumhurbaşkanımızın geri gönder
me gerekçesine uymuş olmakla, (3 üncü maddenin
değiştirilmesi ve kaldırılmasıyla) eski (d) bendinin
yürürlükteki şekliyle kalması sonucu doğmaktadır.
Burada, şunu hemen arz etmek isterim ki, bu mad
delerin bu eski şekli dahi, antidemokratik muhteva
sını devam ettirmekte ve yeniden düzenlenmesini
gerektirmektedir.
özelikle üzerinde durulması
gereken husus,
25.1(2.1986 tarih ve 3328 sayılı Kanunun 3 üncü mad
desiyle 298 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin ikin
ci fıkrasının (d) bendinde yapılan değişiklik olmuş
tur. Bilindiği üzere bu bent, 28.3.1986 tarih ve
3270 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle daha önce
değiştirilmiş ve ülkemizde ilk defa paralı ve görün
tülü propaganda yöntemi kabul edilmiş ve beş daki
kadan az, onbeş dakikadan çok olmamak üzere üç
konuşma hakkı tanınmıştır.
Sayın Cumhurbaşkanımızın geri çevirmesinden
önce (kabul edildiği .şekilde) 52 nci maddenin ikinci
fıkrasının (d) bendi dah'a da genişletilerek aşağıdaki
şekle dönüştürülmüştü:
«d) Yukarıdaki bentlerde belirtilen konuşmala
rın yapıldığı günlerin dışında seçimlere katılan si-
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yasî partiler, TRT kurumunca usulüne ıgöre tespit
edilen reklam tarifelerine göre bedelini peşin öde
mek şartıyla birinci fıkrada belirtilen tarihler ara
sında üçten az 'altıdan çok olmayan ilave konuş
ma yapabilirler. Bu konuşmaların
toplam süresi
onbeş dakikadan az ve kırklbeş dakikadan çok olamaz.
SDyalsî partiler !bu bent gereğince yayımlanacak pro
paganda konuşmalarında yaptıkları ve yapacakları
icraatı, görüntülü alarak da verebilirler. Ancak,
bu görüntülerde diğer partilere sataşma ve hakaret
kasdı bulunamaz.»
Görüldüğü üzere, 28.3.1986 tarih ve 3270 sayılı
Kanunla değiştirilmiş olan 298 sayılı Kanunun 52
nci maddesinin ikinci fıkrasının ı(d) bendinde önemli
bir değişiklik. yapılmadığı, aynı esasların başka bir
şekilde düzenlenmiş olduğu görünümü verilmekle
beralber; gerçekte bu konuda, partiler
arasındaki
eşitsizlik daha da ağırlaştırılmıştır. Zira, malî ba
kımdan güçsüz lodan bir parti, imkânına göre, ücrete
tabi tek bir konuşma yapmak ve bununla yetinmek
hakkına sahip iken, bu olanak, son değişiklikle
elinden alınmış ve en az üç ilave konuşma yapma
zorunluğu belirtilmiştir.
Anayasanın 133 ündü maddesinde, radyo ve tele
vizyon istasyonlarının ancak devlet elliyle kurula
cağı ve idaresinin tarafsız bir kamu tüzelkişiliği
halinde düzenleneceği kabul edilmiş, bu maddede
belirtilen İlkelere uygun olarak çıkarılan 2954 sayılı
Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda, bu ilke
ler ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.
Devlet tekeli ve işletmeciliği düzeni içerisinde
kurulan radyo ve televizyon kuruluşlarında, Ana
yasanın 68 inci maddesine göre demokratik -siyasî
hayatın vazgeçilmez unsurları olan siyasî partilere,
paralı ve görüntülü propaganda yapma olanağı ta
nınmıştır. Nitekim, 2954 sayılı Yasanın 26 ncı mad
desinde, reklam
yayınları
düzenlenirken, siyasî
partilerin yukarıda belirtilen özelliklerinden 'hareket
le, reklam yayınlarından yararlanacaklarınla ilişkin bir
büküm .getirilmemiş; aksine, reklam yayınlarında siya
sî propaganda yapılamayacağı aynı maddede kabul
edilmiştir.
Diğer taraftan, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Yasanın
52 nci maddesinde, siyasî partilerin propaganda ko
nuşmalarında, Türk (Bayrağı ve parti bayrakların
dan başka bir görüntüye yer veremeyecekleri ilkesi
kabul edilerek, tam bir tarafsızlık ve objektiflik esas
alınarak hareket edilmiş ve kanun koyucu bu konu-
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da daha ileri giderek, konuşmacıların kıyafetlerini
dahi, kanunla düzenlemiştir. Bu düzenlemelerde gü
dülen amacın, konuşmacıların ileri sürdükleri gö
rüşler dışında, seçmenlerin herhangi bir etki altında
kalmalarını önlemek olduğu açıktır.
298 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin ikinci fık
rasının (d) bendi uyarınca, siyasî partilerin Türkiye
Radyo ve Televizyonlarındaki paralı propaganda
konuşmalarında, yaptıkları ve yapacakları icraatla
rını görüntülü olarak vermeleri, aynı anda seçime
katılan siyasî partiler arasında eşitsizlik yaratacak
ve muhtemel bazı uygulamalar, tartışmalara ve hu
zursuzluklara yol açacak, en önemlisi, tarafsız bir
kuruluş olan Radyo ve Televizyon. Kurumunun ta
rafsızlığı zedelenmiş olacaktır.
Kaldı ki Anayasanın, kamu tüzelkişilerinin elin
deki, basın dışı kitle haberleşme araçlarından yararlanıma hakkını düzenleyen 31 inci maddesi, «Kişi
ler ve siyasî partiler, kamu tüzelkişilerinin elindeki
basın dışı haberleşme ve yayım araçlarından yarar
lanma hakkına sahiptir. Bu yararlanmanın şartlan
ve usulleri kanunla düzenlenir.
Kanun, 13 üncü maddede yer alan genel sınır
lamalar dışında bir sebebe dayanarak, halkın bu
araçlarla haber almasını, düşünce ve kanaatlere ulaş
masını ve kamuoyunun serbestçe oluşmasını engel
leyici kayıtlar koyamaz.» diyerek, hükümler sevk
etmiştir.
Kanunun 11 inci maddesinde yapılmak istenen
değişiklikle, Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin gö
rev sürelerinin altı yıla çıkarıldığı ve aynı yasanın
12 nci maddesinde yapılan değişikliklerle de, Yük
sek Seçim Kurulu üyelerinden, görev süresi biten
üyeler yerine yenilerinin seçilmesi için üç yılda bir
ocak ayının ikinci yarısında seçim yapılacağı yo
lunda bir değişiklik öngörmüştür. Kanuna eklen
mek istenen geçici 18 inci maddeyle, Yüksek Seçim
Kuruluna 1985 Ocak ayında seçilen üyelerin görev
sürelerinin Ocak 1992 tarihinde yapılacak yenileme
seçimine kadar devam edeceği yolunda bir hüküm
getirilmektedir. Seçimle gelen ve belli bir süreyle
seçilen üyelerin sürelerinin, sonradan çıkacak kanun
la, Anayasanın gösterdiği beş senelik süreden fazla
uzatılmasını, Anayasamıza uygun görmemekteyiz.
Seçilmiş olan üyelerin süreleri, , geçici 18 inci
maddede olduğu ıgibi, Ocak 1992 tarihine kadar
uzatıldığı takdirde, 1993 tarihlinde yapılacak genel
seçimlerde Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin 11'i de
değişeceğinden, 1993 seçimlerinin tamamen tecrübe458 —
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©ütün bunların yanında millî bayramlar, kur
siz, yeni bir kurul 'tarafından yapılması durumuna I
tuluş günleri ve Cumhurîbaşkanının
karşılanması,
gelinecektir. Bu mahzunları gidermek için Yüksek
uğurlanması gibi, bazı şehirlerde arka arkaya yapı
Seçim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin 5 yıl
lan kutlamalarda, 'devletin her türlü imkânını
olması ve 12 nci maddede ise, Yüksek Seçim Kuru
seferber eden iktidar mensupları, bu yasayla, kolay
lunun görev «üresi hiten üyelerinin yerine yenileri
ca istismara yönelebilirler.
nin seçimi ikibuçuk yılda bir (ilkinde aralık ayında,
ikincisinde haziran ayının ikinci yarısında) yapılabi
Muhterem arkadaşlarım, seçim yasaklarının uy
lir. Bu şekilde bir düzenleme getirildiğinde, 1993
gulama «ürelerini kısaltan değişiklikler, sonuç itiba
yılında yapılacak genel seçimlerde de tecrübeli bir
riyle, iktidarın seçim kazanma imkânlarını yapay
kadronun işbaşında bulunması ve kanunun devam
olarak artırma amacını gütmektedir. Bu iktidar, ne
lılığının sağlanması da temin edilmiş olacaktır.
pahasına olursa olsun, iktidarını sürdürmek istemek
Muhterem arkadaşlar, bu yasanın çıkarılmasının
tedir. Bu yol oldukça yanlıştır. Bir politikacının,
asıl amacı, TPRT'den yararlanma olanakları muha
bir devlet adamının ve ülkesinin siyasî istikrarını
lefette oranla sınırsız olan iktidar sesinin daha çok,
düşünen bir iktidarın, siyasal yaşamın sağlıklı işle
muhalefetin sesinin - bu yolla - daha az duyurulmesi için elinden gelen gayreti göstermesi icap etrmasidır.
J tiği halde, her şeyde kendi çıkarına göre hizmet
I ediyorsa, bu ülkede siyasal istikran temin etmesi
iDiğer bir amaç, tören yasaklarının uygulanması
oldukça güç olacaktır.
süresini kısaltmaktır. Böylece, iktidar, açılış ve
©u nedenle, bu yasaya ret oyu vereceğimizi be
temel atma .törenleriyle her türlü vasıtadan yararla
lirtir; beni dinlediğiniz için hepinize sevgi ve say
narak propaganda yapma İmkânlarını - bulmak, bu
gılarımı sunarım. \QDSP sıralarından alkışlar)
imkânları kısıtlayan hükmün
uygulanma süresini
kısaltmak ve kendisini avantajlı duruma getirmek
BAŞKAN — Sayın Coşkun Bayram, SHP Gruistemektedir. Tören yasağını, ara seçimlerde, sadece I bu adına yapacağınız konuşma süreniz şüphesiz 20
seçim yapılan çevre ile sınırlamak suretiyle, bir çe
dakikadır. 10 dakika içine sığdırabilirseniz zatı âli
şit göz açıklık yapmaktadır. Çünkü, «Seçim böl
nize söz vereyim; şayet sığdıramazsanız, birleşimi
gesi» yerine «Seçim çevresi» demek .suretiyle, büyük
sona erdirmek durumunda kalacağız.
kentlerde, diğer partiler aleyhinde adaletsiz bir üs
COŞKUN BAYRAM (Adana) — Ancak 20 da
tünlük kurmaya çalışmaktadır.
kikada tamamlayabilirim Sayın Başkan.
BAŞKAN — Çalışma süremizin dolmasına çok
Bu teklifle yapılmak istenen diğer bir değişiklik
kısa bir zaman kalması sebebiyle, gündemde bulu
ise, -Başbakan ve bakanların yapacakları gezilerde
nan konuları sırası ile görüşmek ve 17 Şubat 1987
devlet memurlarının refakatini önleyen hükmün uy
Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi
gulanma süresini kısaltmaktır. Böylece, iktidar
kapatıyorum.
mensupları, seçim kazanmak için devlet memurlarını
devreye koyma imkânlarını bularak, seçim yasakla
rına bazı istisnalar gelinmektedir.
Kapanına Saati : 18.48
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devamı)
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
1. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in,
işkence suçuna karşı alınacak tedbirlere ilişkin sorusu
ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı
(7/1499)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıda yazılı sorularımın içişleri Sayın Bakanı
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığı
nızı saygıyla dilerim.
23.12.1986
Halil İbrahim Şahin
Deriizli
1. İşkenceye karşı, «'Birleşmiş Milletler Sözleşmeisini» Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçirmek is
tiyor musunuz, bu hususta çalışmalarınız var mıdır
ve hangi aşamadadır?
2. İşkence ve kötü muamele ile ilgili suçlarda za
manaşımı hakkında çalışmalarınız var mıdır? Bu suç
larda zamanaşımının ortadan kaldırılmasına ne dersli
niz?
3. İşkence ve kötü muamele suçlarında, cezaları
artırmayı düşünüyor musunuz? Böyle bir çalışmanız
var mı?
4. Hazırlık soruşturmalarının, cumhuriyet sav
cıları tarafından yapılmasını sağlayacak bir öneriyi
Adalet Bakanlığına sunar mısınız? Adlî zabıta konu
sunda ne düşünüyorsunuz?
5. İnsan haklan izleme komisyonu adı altında
Türkiye Büyük Millet Meclisi ihtisas komisyonlarına
yeni bir kömlisyonun katılmasını düşünüyor musunuz?
Düşünüyor iseniz çalışmalarınız hangi safhada?
6. Cezaî tedbirlerin yasa İle konulması Anayasa
emri olduğuna göre güvenlik soruşturması ve fişle
meyi müessese 'haline getirdiğinizden, böylece Üş bul
ma özgürlüğü dahi kişinin ortadan kaldırılmakla hak
kında bir noktada ceza uygulandığından, bu İki ko
nu hakkında (Fişleme ve güvenlik soruşturması hak
kında) yasal bir düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet
'Meclisine getirecek misiniz?
7. Gizce Süleymancılık, Nakşjiik, Nur Medrese
leri, Işıkçılık tarikatları nedir? Bunlar hakkında istih
barat örgütleri tarafından verilen raporlar var mıdır?
Bu ögütleşmeleri Atatürk ilke ve devrimlerine uygun
buluyor musunuz? Hükümet içinde ve Devletin üst
yönetidi kadrolarında bu tarikatlara mensup kişiler ve
"bakanlar var mıdır?

8. Kurs ve okul talebelerine yardım dernekleri
pansiyonlarının Millî Eğitim Bakanlığına devri ve bağ
lanması hususunda düşünceleriniz var mıdır? Çalışma
ve uygulama alanına dönüşmüş müdür?
9. Jandarmayı, vali ve kaymakamların emrine
verici yasal düzenlemeyi ne zaman Türkiye Büyük
Millet Meclisine getirmeyi düşünüyor musunuz?
TC.
İçişleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Daire : TER. M'ÜC. ve
HARK, DAİ. BŞK.
Şube : Hab. Koor. A - 2/cd - 059937

12J2.1987

Konu : Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in
Önergesi.
Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi :. Türkiye Büyük Mjiüet Meclisi Başkanlığının
30.12.1986 tarih ve Genel Sekreterlik 7/1499-7508/
29693 sayılı yazısı.
Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin tarafın
dan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına su
nulan ve Bakanlığımıza 'intiifcal ettirilen yazılı soru
Önergesinde öne sürülen hususlarla ilgili 'bilgiler aşa
ğıya çıkarılmıştır.
1. Sanfransisco'da imzalanan «Birleşmiş Millet
ler Sözleşmesi» Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ka
bul edilerek 15.8.1948 tarih ve 4801 sayılı Kanunla
onaylanmıştır. Bu itibarla, sözleşmenin yeniden Bü
yük Millet Meclisi gündemine getirilmesi bahiskonu-,
su değildir.
2. Hangi 'hallerde zaman aşımının kesileceği ko
nusu Türk, Ceza Kanununun 102 ve müteakip mad
delerinde dercedilmiş ve suçlar için bir ayırım yapılımamıştır.
Esasen bazı suçlar için istisnaî hukuk kuralı geti
rilmesi ceza kanununun sistematiğini bozacaktır.
Bu li'ti'barla, işkence ve kötü muamele ile ilgili suç
larda zamanaşımı hakkında çalışma yapılması dü
şünülmemekte olup, Türk Ceza Kanununun ilgili mad
deleri uygulamada yeterli görülmektedir.
3. İşkence ve kötü muamele yaptıkları gerekçe
siyle mahkemeye verilen sanıklar, diğer suçlardan yar
gı önüne çıkarılan şahıslar gibi, Türk Ceza Kanunu
nun ilgili maddelerine göre 'bağımsız mahkemeleri-.
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mizde muhakeme edilmekte ve ağır cezalara çarptırıl
maktadırlar.
•Bu görevlilerimiz hakkında mahkemelerin vermiş
olduğu hapis cezasından ayrı olarak idarece disiplin
soruşturması da açılmaktadır. Hem hapis, hemde su
çun mahiyetine göre meslekten atılmaya kadar varan
cezaya maruz kalmakta ve bir daha Devlet memuri
yetine girmeleri de önlenen bu kişilere verilen ceza
ların yeterli olduğu düşünüldüğünden cezaların artı
rılması hususunda bir çalışma bulunmamaktadır.
4. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 154 ün
cü maddesine göre, bütün zabıta makam ve memur
ları savcılığın adliyeye müteallik işlerinde emirlerini
yerine getirmekle yükümlü olup, polis; 'hazırlık soruş
turmalarını, Cumhuriyet (Savcılarına n i ya be ten yap
maktadır.
Kanunlarımızda Cumhuriyet Savcılarının hazırlık
soruşturmasını bizzat yapmasını engelleyen herhangi
'bir hüküm bulunmamakta olduğundan, bazı önemli
olayların hazırlık tahkikatları bizzat savcılarımız ta
rafından yürütülmektedir.

O : 1

Güvenlik Soruşturma Yönergesi :
Anayasamızın 70 ve 128 inci maddelerinde, gö
reve alınmada, görevin gerektirdiği nitel itelerden 'bah
sedilmekte, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
48/A-B maddesinde ise, Devlet memurluğuna alınma
da, bazı genel ve özel şartlardan söz edilmektedir.
Anayasa ve Kanunlarda belirtilen bazı şartların
mevcudiyetinin tespiti de ancak, yapılacak inceleme
ye araştırma ile anlaşılabilecektir.
Kanunlarımızda yer alan bu husus için yeni yasal
düzenlemeye gidilmesi söz konusu değildir.
7. Nakşibendilik, t ilam felsefesinde bir tasavvufi
yolu dile getiren tarikat olup, Süleymancılik, Nurcu
luk ve Işıkçılık gi'bi akımlar ise, bu tarikat içerisinde
dinî konularda aşırı muhafazakâr ve mutaassıp bir
davranış içinde, bulunan kollarıdır.
Hükümetimiz, demokratik rejiımimize ve Atatürk
ilke ve inkılaplarına karşı her türlü eylem ve davranış
larda bulunanlar ile amansız 'bir mücadele vermekte
olup bu mücadelesine devam edecektir.
Ülkemizi bölerek başkalarının uydusu haline ge
tirmek isteyen yıkıcı mihraklarla, mücadelede tabiî
ki istihbarat kaynaklarından bilgiler alınmaktadır. Ak
si takdirde, -mücadelede beklenen sonuç alınamaya
caktır. Güvenlik teşkilatlarımız bu gibi faaliyetleri
yakınen takip etmekte olup, faaliyetleri görülenler ad
lî makamlara intikal ettirilmektedir.
•Devletin üst kadrolarına getirilen kişiler; güveni
len^ Devletten yana olan kişilerdir. Bu şahıslardan hiç
birisinin şu veya 'bu örgütlenme içinde yer alması söz
konusu değildir.
8. Kurs ve okul talebelerine yardım .dernekleri,
Türk Medenî Kanununun 47 nci 2908 sayılı Dernek
ler Kanununun 9 uncu maddesi hükümlerine göre tü-.
zelkişilıiği haiz kuruluşlardır.

Adalet Bakanlığımız yeterli sayıda Cumhuriyet
savcısı verebildiği takdirde, bugün savcılarımıza niya'beten polis tarafından yerine getirilen bu görev, savcılıklarca yapılacağından bu hususta Adalet Bakanlı
ğına herhangi bir teklif yapılmasına gerek görülme
mektedir.
Esasen zabıta kadrosunun bir bölümü adlî işlerde
çalıştırıldığından ayrı veya da!ha geniş ikinci bir za'bıta kuruluşuna gerek görülmemektedir.
5. Türkiye Büyük Millet Meclüsinde, hangi ihti
sas komisyonlarının kurulacağı Meclis İçtüzüğünde
belirtilmiştir.
Meclis 'İçtüzüğünde belirtilmeyen ve herhangi bir
çalışması da olmayan insan hakları ihtisas komisyo
nu adı altındaki yeni bir komisyona ihtiyaç olup ol
madığı hususu Türkiye Büyük Millet Meclisi Yöneti
minin takdirindedir.
6. Hükümetimiz, 30.3.1964 tarihinden beri uygu
lanmakta olan ve gecikmeler sebebiyle vatandaşların
şikayetlerine yol açan güvenlik soruşturma yönergesi
günümüz şartlarına gör& değiştirilmiş ve 1986 yılında
güvenlik soruşturma yönetmeliğini uygulamaya koy
muştur.
Yeni yönetmelikle hürokrasi asgarî seviyeye indi
rilerek vatandaşların işlerinlin .süratlendirilmesi sağlan
mış, arşîv araştırmalarının en fazla 15 günde güven
lik soruşturmalarının ise en geç iki ayda tamamlanma
sı esası getirilmiştir.

Dernekler- Kanununun 41 inci maddesine göre,
dernekler, tüzüklerinde gösterilen amaçlan gerçekleştir
mek üzere, kanunların dernekler tarafından yapılma
sını yasaklamadığı eğitim ve öğretim faaliyetleri için
31.7. İ 984 tarlih ve 18475 sayılı Resmî Gazetede ya
yımlanan «Derneklerin izinle kurabileceği tesisler hak
kında Yönetmelik» hükümlerine uymak ve Valilikten
izin almak kaydıyla yurt ve pansiyon açabilmektedir
ler.
Yine aynı Kanunun 45 indi maddesine göre, der
neklerin yönetim yerleri, müesseseleri ve her çeşit ek
lentileri Bakanlığımızca veya bulundukları yerin mül
kî amirleri tarafından denetlenmektedirler.
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Ayrıca dernekler, amaç ve faaliyetleri ile ilgili 'bu
lunan Bakanlıklar tarafından da denetlenebilmekte
dir.
Dernekler Kanununun 45 inci maddesinden de an
laşılacağı üzere kurs ve okul talebelerine yardım der
neklerinin 'bu kanuna uygun olarak açmış oldukları
yurt ve pansiyonlar, amaç ve faaliyetleri Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanlığımızın konuları (içine
girdiğinden bu bakanlıkça devamlı olarak denetlen
mektedirler.
Tüzelkişilik kazanmasında, faaliyetlerinin durdu
rulmasına veya kapatılmasından feshedilmesine ka
dar bütün işlemleri Bakanlığımızca takip edilen der
neklerin yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre aç
mış oldukları yurt ve pansiyonların 'başka bir 'bakan
lığa devri söz konusu değildir.
9. Jandarma Genel Komutanlığı, Silahlı Kuv
vetlerimizin bir parçası olup, silahlı kuvvetlerle ilgili
görevleri eğitim ve öğrenim bakımından Genelkurmay
Başkanlığına bağlıdır.
Emniyet ve asayiş işleriyle diğer görev ve hiz
metlerin ifası yönünden Jandarma Teşkilatı Bakanlığı
ma 'bağlı 'bulunmaktadır. Bu itibarla hu konuda yapı
lacak yeni bir işlem düşünülmemektedir.
Arz ederim.
Yıldırım Akbulüt
İçişleri Bakanı
2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun,
emekli işçi ve memurlara ödenen sosyal yardım zam
mının eşit duruma getirilmesine ilişkin sorusu ve Ma
liye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/1505)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı
arz ederim.
Saygılarımla.
Hilmi Nalbantoğlu
Erzurum
Soru 1. Emeikli işçilere dul ve yetimlerine veril
mekte olan (taksitle ödenmek üzere) 2 ton kömür ye
rine 1 ton kök veya ithal kömür verilemez mi?
Soru 2. Emekli işçilere dul ve yetimlerine verilen
sosyal yardım zammı memur emeklileri ile eşit duru
ma getirilemez mi?

O : 1

T.C.
Maliye ve Gümrük Bakanlığı
Bütçe ve Mail Kontrol
Genel Müdürlüğü
Sayı : BÜMKO-KY-16115619-200
Konu : Yazılı soru önergesi.

10.2.1987

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesli Başkanlığı Ka
nunlar ve Kararlar Müdürlüğü ifadeli 13.1.1987 gün
ve 7/1505-7550/30017 sayılı yazınız.
İlgi yazınız ekinde alınan Erzurum Milletvekili
Hilmi Nalbantoğlu'nun emekli işçi ve memurlara öde
nen sosyal yardım zammının eşit duruma getirilme
sine ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 1985-1989 dönemini kapsayan Be
şinci Beş Yıllık Kalkınma Planının «Sosyal Güvenlik»
ile ilgili kısmının 630 numaralı ilke ve politikasın- *
da, Sosyal Sigorta Kurumlarının Sigorta Hizmetlerin'in nimet-külfet dengesi içinde kendii yapısı dahilin
de karşılamasının esas olacağı belirtilmiş ve 641 nu- maralı ilke ve politikasında ise Sosyal Sigorta Kuru
luşlarına, Devlet tarafından sübvansiyon yapılmaya
cağı açıklanmıştır.
Sosyal Sigorta kuruluşlarının kendi malî imkân
ları ile vecibelerini yerine getirmeleri •vurgulandığın
dan aralarındaki farklılıkların nimet-külfet dengesi
dikkate alınarak giderilmesi ve alınan primlerle ya
pılan yardımlar arasında uyum sağlanması hedef alın
mıştır.
Diğer taraftan, 1987 yılı programının «Sosyal Gü
venlik» ile ilgili kısmında, T.C. Emekli Sandığı ve
Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen sosyal yardım
zammının bu kurumların aktuarya dengeleri dikkate
alınarak Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı tespit edilece
ği belirtilmiştir.
T.C. Emekli Sandığı iştirakçilerine 2363 sayılı Ka
nun gereğince ödenen sosyal yardım zammı hazine
den karşılanmakta ancak, 3284 sayılı Kanun ve bıi
Kanuna dayanılarak çıkartılan 10.7.1986 gün ve
86/10807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Türkiye
Radyo Televizyon Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti
Merkez Bankası, Millî Piyango İdaresi ile 233 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname kapsamına güren teşek
kül ve kuruluşlarla bunların müessese, bağlı ortak
lık ve iştiraklerinden emeikli olanlara ödenen sosyal
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yardım zammının en son emekli oldukları kuruluş
lar tarafından Sandığa ödeneceği hükme bağlanmış
tır, Bu suretle Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında
yer alan hedefe yaklaşılmak istenilmiştir.

12 . 2 . 1987

Soru 1. Anadolu ve fen liselerinde görev yapan
yabancı uyruklu öğretmen sayısı aşağıdaki cetvele
göre 31.12.1986 tarihi itibariyle nedir?
Okulun bulunduğu il

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2422 sa
yılı Kanunla eklenen ve 3251 sayılı Kanunla değiştik
ek 5 ineli maddesi gereğince hak sahiplerine öden
mekte olan sosyal yardım zammı ise Sosyal Sigorta
lar Kurumunun gelirlerinden karşılanmakta ve bura
da Devletin sosyal yardım zammına katkısı •bulun
mamaktadır.
T.C. Emekli Sandığı ile Sosyal Sigortalar Kurumu
tarafından ödenen sosyal yardım zamları arasındaki
farkların yukarıdaki açıklamaların ışığında ve nimetküifet dengesi de göz önünde 'bulundurularak zaman
içinde ve tedricen giderilmesine gayret gösterilmekte
dir.
Bilgilerine arz ederim.
A. Kurtcöbe Alptemoçin
MaLiye ve Gümrük Bakam
3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Ar ikan'
m, Anadolu ve fen liselerinde görev yapan yabancı
uyruklu öğretmenlere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emifoğlu'nun yazılı
cevabı (7/1550)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığina
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanı Sayın Metin Emiroğlu tarafından yazılı
olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz
ederim,
Doç. Dr. Türkân T. Arıkan
Edirne

O : 1

Yalbancı uyruklu
öğrermen sayısı

Okulun adı

Uyruğu olduğu yabancı ülkenin adı

Soru 2. Yabancı uyruklu bu öğretmenlere, sos
yal yardımlar dahil öğretmen başına ödenen aylık
ortalama brüt (veya net) ücret nedir?
T. C.
Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanlığı
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Sayı : 230-EÖÖİŞ-PBN-87-3688
Konu : Yazılı Soru önergesi

10.2.1987

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının
28.1.1987 gün ve Kan. Kar. Md. 7/1550-7697/30496
sayılı yazısı. •
Edirne Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan
tarafından Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru öner
gesine ait cevap ekte sunulmuştur.
Arz ederim.
Metin Emiroğlu
Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakam
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31.12.1986 tarihi itibariyle Anadolu Liselerimiz de görev yapan yabancı uyruklu öğretmenler :
Okulun bulunduğu il :
tSTANİBUL
»
»
»
»
»
»
İZMİR
İÇEL
ANKARA
»
GAZİANTEP
KARS
TRABZON
AMASYA
SAMSUN
ERZURUM
DİYARBAKIR
GÜMÜŞHANE
ORDU
NiİĞDE
'BİNGÖL
ÇORUM
ELAZIĞ
SİVAS
KAYSERİ
NİĞDE
'ERZİNCAN
TOKAT

Yabancı uyruklu
^öğretmen sayısı :

Okulun adı :

GALATASARAY LİSESİ
İSTANBUL LİSESİ
ÜSKÜDAR ANADOLU LİSESİ
ÇAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ
BEYOĞLU ANADOLU LİSESİ
NİŞANTAŞI ANADOLU LİSESİ
BAKIRKÖY ORTAOKULU
NAMIK KEMAL LİSESİ
SİLİFKE LİSESİ
DENEME LİSESİ
ANADOLU LİSESİ
ANADOLU LİSESİ
ANADOLU LİSESİ
ANADOLU LİSESİ
ANADOLU LİSESİ
ANADOLU LİSESİ
ANADOLU LİSESİ
ANADOLU LİSESİ
ANADOLU LİSESİ
ANADOLU LİSESİ
ANADOLU LİSESİ
ANADOLU LİSESİ
ANADOLU LİSESİ
ANADOLU LİSESİ
SELÇUK ANADOLU LİSESİ
N. MEHMET KÜÇÜKÇALIK
ANADOLU LİSESİ
ANADOLU LİSESİ
ANADOLU LİSESİ
ANADOLU LİSESİ
TOPLAM

28
28
4
6
2
3

2
2
2
2
2
2
2

2

FRANSA
ALMANYA
ALMANYA
ALMANYA
İNGİLTERE
İNGİLTERE
K. K. TÜRK CUM.
K. K. TÜRK CUM.
K. K. TÜRK CUM.
K. K. TÜRK CUM.
ALMANYA
PAKİSTAN
PAKİSTAN
PAKİSTAN
PAKİSTAN
PAKİSTAN
PAKİSTAN
PAKİSTAN
PAKİSTAN
PAKİSTAN
PAKİSTAN
PAKİSTAN
BANGLADEŞ
BANGLADEŞ
BANGLADEŞ
BANGLADEŞ
BANGLADEŞ
BANGLADEŞ
BANGLADEŞ

104

NOT : Fen Liselerimizde görev yapan yabancı uyruklu öğretmen bulunmamaktadır.

— 464

Uyruğu olduğu yabancı
Ülkenin adı :

T.B.M.M.

B : 64

12.2.1987

O-.l

Fransız, Alman, İngiliz ve Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti uyruklu öğretmenlere 1986 malî yılında
ödenen brüt ücretler aşağıda belirtilmiştir.
Yabancı uyruklu öğretmenin
kıdemi ^Yıl olarak)

1986 malî yılı
Brüt aylığı

1
57 540
58 800
2
60 060
3
61 320
"4
5
62 580
63 840
6
7
6.5 100
66 780
8
9
68 420
73 658
10
104 000
22
Alman, Fransız ve ingiliz uyruklu öğretmenlerden
9 yıldan fazla kıdemi olan öğretmen bulunmamaktadır.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu iki öğ
retmen 22 yıldır yurdumuzda görev yapmaktadır.
Pakistan ve Bangladeş uyruklu öğretmenlere o
günkü kur sistemi üzerinden" 400 Amerikan Doları
karşılığı Türk Lirası her ayın l'inde net olarak öden
mektedir.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi
GÜNDEMİ
64 ÜNCÜ (BİRLEŞİM
12 . 2 . 1987 Perşembe
Saat : 15.00
1

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA
SUNUŞLARI
1. — Meclis araştırması önergesi (10/41)
2
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER
1. — Ankara Milletvekili Mehmet Seyfi Oktay ve
35 arkadaşının, yabancılara mülk satışıyla ilgili ka
nunların Anayasa Mahkemesince iptal edilmesine rağ
men mülk satışlarına devam ederek ulusal çıkarları ve
Anayasayı ihlal ettikleri iddiasıyla Bakanlar Kurulu
üyeleri hakkında Anayasanın 99 uncu, içtüzüğün 107
nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin
önergesi (11/3) (GÖRÜŞME GÜNÜ: 17.2.1987)
3
SEÇİM
4
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
5
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR
ÖNGÖRÜŞMELER
1. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin
ve 23 arkadaşının, güvenlik soruşturması ve fişleme
ile ilgili uygulamanın gerçek amacını tespit etmek ve
alınacak yasal ve idarî tedbirlere ış.k tutmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/40)

öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/598)
3. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in,
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610)
4. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas
tli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631)
5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavyera Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696)
6. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742)
7. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın,
işkence sonucunda Öldüğü iddia edilen bir vatandaşın
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1)
8. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, davası
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767)
9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yurt
dışına giden üst düzey görevlilerine ilişkin Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi
(6/833) (1)
10. — İstanbul Milletvelküi Günseli Özkaya'nın,
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778)

6
SÖZLÜ SORULAR
1. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın,
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan södü soru önergesi (6/596)
2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve

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

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

12. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1)

13. — TeMrdağ Milletvekili Salih Aican'ın, Te
kirdağ Hinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıldı
ğı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789)
14. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, YolIş Sendikası Kayseri Şubesinin Olağan genel kuruluna
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/797)
15. — Denizli Milletvekili Halil* tbrahım Şahin'in,
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/800)
16. — Tunceli Mİlletvekii Ali Rıdvan YıMırım'ın,
Tunceli tünde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876) (1)
17. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, YİB1TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından
sözlü soru önergesi (6/810)
18. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın,
Kırkpmar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812)
19. — Hakkâri M'illetveMli Mehmet Sait Erol'un,
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/813)
20. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un,
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru Önergesi (6/817)
21. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın,
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821)
22. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan
Bayezit'in, Onur Işhanında çıkan yangının sebebine ve
bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824)
23. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, bele
diyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1)
24. — Tekirdağ Milletvekili Salih Aican'ın, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Millî
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/838)
25. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Afşin İlçesi Arıtaş
Kasabası Çatakderesi Göletinin fizibilite ve proje ça

lışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/842)
26. — Kahramanmaraş, Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde kaliteli pamuk
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/844)
27. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/845)
28. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf
Yücel'in, Zonguldak - Bartın özel tip cezaevindeki
mahkûmlarla ilgili bazı uygulamalara ilişkin Adalet
Bakanından sözlü soru önergesi (6/847)
29. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Andırın Orman İş
letme Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların
üretici köylüye ve müteahhitlere tahsisine ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/879)
30. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, terör
olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881)
31. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın,
Kayseri İlinde yapılması düşünülen raylı sistem için
Devlet Plânlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/883)
32. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in,
Denizli-Tavas İlçesi Kızılcabölük Kasabasındaki Kurs
ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyonu ile
ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faaliyetlerine
ve denetimlerine üişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/885)
33. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'm, ÇUKOBİRLİK Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı
basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/886)
34. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldı
rıcın, İstanbul'daki Patrikhane binasının ihyası için
inşaat izni verildiği iddiasına il'işıkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/902) (1)
35. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın, olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/890)
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36. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın, Diyarbaku: İlinde turizmin geliştirilmesi için
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/891)
37. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Devlet
Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görevli
bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddia*
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892)
38. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in; Di
yarbakır İlinde faaliyet gösteren yabancı bir firmada
çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği iddiasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893)
39. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın,
Mardin İli İdil İlçesi Jandarma Bölük Komutanı ile
Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla
rı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/894)
40. — Şanlıurfa Milletvekilli Vecihi Atakh'nın,
Şanlıurfa İline bağlı köylerin yol sorununa ilişkin
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/895)
41. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, lüks otellerde ve turistik bölgelerde
açılan kumarhanelerin toplumumuzda yol açtığı tah
ribata ve buna karşı alınacak tedbirlere ilişkin Kül
tür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi
(6/913) (1)
42. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Fatih
Yetiştirme Yurdu'nun boşaltılması için Bakanlar Ku
rulunca karar alınıp alınmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/897)
43. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan*
in, video kaset doldurtulan küçük çocukların istismar
edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/917) (1)
44. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, ülkemize iltica ederek Bursa'ya yerleşen ve
çocuklarından ayrı kalan ailelere bir Bulgar Konso
losu tarafından baskı yapıldığı iddiasına ve bu hu
susta ne gibi tedbir alındığına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/918) (1)
45. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu'nun,
yurdumuza iltica eden Naim Süleymanoğlu'nun Lond
ra'dan Ankara'ya getirilişinin TRT dışında özel bir
şirketin kameramanlarınca görüntülendiği iddiasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/919) (1)
46. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇUKOBİRLİK ile ilgili olarak güney basınında yer alan

iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/898)
47. — Diyarbakır Milletveküi Kadir Narin'in, Gi
resun - Tirebolu İlçesi Güce Bucağı Belediye Başka
nının rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/899)
48. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, tu
rist olarak İngiltere'ye gitmek isteyen bir grup va
tandaşımıza İngiliz makamlarınca giriş izni verilme
diği iddiasına ve Hükümetin bu olay karşısındaki
tavrına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/901)
49. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, okul
lara tavsiye edilen İslam adlı dergide yer alan bazı
görüşlere ilişkin 'Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/903)
50. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Ege
yöresindeki bazı ilk ve orta dereceli okullarda din
kültürü ve ahlak derslerinin imamlar tarafından oku
tulduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/904)
51. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Ceylan'ın, Anadolu Bankası tarafından bir şirkete provisyon alınmadan çek mukabilinde ödeme yapıldığı
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/905)
52. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın Asi Nehri'nin taşması sonucu Amik Ovasındaki arazileri su
"altında kalan çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi
için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/906)
53. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler'
in, yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski bir milletve
kili hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/907)
54. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Kara
deniz Ereğlisi'nde görevli bir müftünün bağışta bu
lunmaları için imamlara baskı yapıp yapmadığına
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/908)
55. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke'nin,
A.B.D. tarafından 1986 yılında ülkemize yapılan yar
dımların önceki yıllara göre azalmasının nedenlerine
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/909)
56. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke'nin,
NATO Taktik Silahları Eğitim Merkezi projesine iliş
kin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi
(6/910)
57. — Zonguldak Milletvekili İsa VardaFın, Alman
ya'da ülkemiz aleyhine faaliyette bulunduğu ve ül-

kenıizdeki işçi şirketlerinin hisse sencHerini topladığı
iddia edilen bir şahsın bu faaliyetlerine karşı ne gibi
tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/911)
58. — Zonguldak Milletvekili îsa Vardal'ın, sağlık
kurumlarında ^kullanılan enjektörlere ilişkin Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/912)
7
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
1. — 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Ka
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu
Raporu (1/797) (S. Sayısı: 522) (Dağıtma tarihi:
29.1.1987)
2. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balıbey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve
Balıkesir Milletvekili Fenni Islimyeli'nin, Türkiye
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum
Milletvekili İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci
Ek) (Dağıtma tarihleri : 11.6.1985 - 21.11.1986)
. 3 . — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin,
25.8.1971 Tarih ve 1475 Sayılı İş Kanununun 25 inci
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu
(2/330) (S. Sayısı 512) (Dağıtma tarihi : 23.12.1986)
4. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, Arıcılık Ka
nunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komis
yonu Raporu'(2/348) (S. Sayısı: 514) (Dağıtma ta
rihi: 12.1.1987)
5. — İçel Milletvekili Edip_ özgenç'in, Ipekböcekçiliği Kanunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri
Komisyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı: 515) (Dağıtma
tarihi: 12.1.1987)
X 6. — Diplomasi ve Konsolosluk Memurlarınca
Düzenlenen Belgelerde Onay İşleminin Kaldırılmasına
Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/781) (S. Sayısı: 516) (Dağıtma
tarihi: 12.1.1987)

7. — 26.4.1961 Günlü ve 298 Sayılı Seçimlerin
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında
Kanunun 11, 12, 52, 64, 65 ve 66 ncı Maddelerinde
Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Bir FJk, Bir Ge
çici Madide Eklenmesi Hakkında 25.12.1986 Tarih ve
3328 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Madıdesi
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek
Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa Komis
yonu Raporu (1/819) (S. Sayısı: 519) (Dağıtma tari
hi: 22.1.1987)
8. — Nevşehir Milletvekili Ali Babaoğlu ve 2 Ar
kadaşının, 26 Kişi Hakkında Özel Af Kanunu Teklifi
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/371) (S. Sayısı : 520)
(Dağıtma tarihi : 26.1.1987)
9. — 2659 Sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununu»
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1^810)
(S. Sayısı: 521) (Dağıtma tarihi: 27.1.1987)
10. — Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Ku
rulması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/812) (S. Sayısı : 525)
(Dağıtma tarihi : 6.2.1987)
X I I . — Sermaye Piyasasının Teşviki, Sınaî Mül
kiyetin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Dü
zenlemede Alınacak Tedbirler ile 5422 Sayılı Kurum
lar Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
ve 3182 Sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu (1/817) (S. Sayısı : 523) (Dağıt
ma tarihi : 6.2.1987)
X 12. — Kayseri Milletvekili Cengiz Tuncer'in,
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve
Bütçe Komisyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı : 524)
(Dağıtma tarihi : 6.2.1987)
13. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve
3 Arkadaşının, 17.10.1983 Tarihli ve 2926 Sayılı Ta
rımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal
Sigortalar Kanununun 2 nci Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonu Raporu (2/319) (S. Sayısı : 526) (Da
ğıtma tarihi : 6.2.1987)
(X)

Açık oylamaya tabi işleri gösterir.

Dönem : 17

Yasama Yılı : 4

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

S. Sayısı : 519

2 6 . 4 . 1961 Günlü ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri
ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 11, 12, 52, 64, 65 ve
66 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Bir Ek,
Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 2 5 . 1 2 . 1986 Tarih ve
3328 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme
Tezkeresi ve Anayasa Komisyonu Raporu ( 1 / 8 1 9 )

Türkiye Cumhurbaşkanlığı
Kan. Kar. : 39-18/Al-87-1

„ , .„„
6.1.1987

TÜRKİYE BÜY1ÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
İlgi : 26 Aralık 1986 tarih ve 7393-29147 sayılı yazınız.
İlgideki yazınıza ekli olarak gönderilen ve Türkiye Büyük Millet Meclisince 25.12.1986 tarihinde kabul
edilen 3328 sayılı «26.4.1961 günlü ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanunun 11,12,52,64,65 İve 66 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Bir Ek, Bir Ge
çici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun» incelendi.
1. öncelikle üzerinde durulması gereken husus 25.12.1986 tarih ve 3328 sayılı Kanunun 3 üncü mad
desi ile 298 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin 2 nci fıkrasının (d) bendinde yapılan değişikliktir.
Bilindiği üzere bu bent, 28.3.1986 tarih ve 3270 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ile daha önce değiştiril
miş ve ülkemizde ilk defa «paralı» ve «görüntülü propaganda» yöntemi kabul edilmiş ve beş dakikadan az,
onbeş dakikadan çok olmamak üzere Uç konuşma hakkı tanınmıştır.
Bu defa, 52 nçi maddenin ikinci fıkrasının (d) bendi daha da genişletilerek aşağıdaki şekle dönüştürül
müştür.
«d) Yukandaki bentlerde belirtilen konuşmaların yapıldığı günlerin dışında seçimlere katılan siyasî par
tiler, TRT kurumunca usulüne göre tespit edilen reklam tarifelerine göre bedelini peşin ödemek şartı ile
birinci fıkrada belirtilen tarihler arasında üçten az altıdan çok olmayan ilave konuşma yapabilirler. Bu ko
nuşmaların toplam süresi onbeş dakikadan az ve kırk beş dakikadan /çok olamaz. Siyasî partiler bu bent ge
reğince yayımlanacak propaganda konuşmalarında yaptıkları ve yapacakları icraatı, görüntülü olarak da vere
bilirler. Ancak, bu görüntülerde diğer partilere sataşma ve hakaret kasdı bulunamaz.»
Görüldüğü üzere, 28.3.1986 tarih ve 3270 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 298 sayılı Kanunun 52 nci mad
desinin 2 nci fıkrasının (d) bendinde, önemli bir değişiklik yapılmadığı; aynı esasların başka bir şekilde dü
zenlenmiş olduğu görünümü verilmekle beraber, gerçekte bu konuda partilerarasındaki eşitsizlik daha da
ağırlaştırılmıştır. Zira, malî bakımdan güçsüz olan bir parti imkanına göre, ücrete tabi tek bir konuşma
yapmak ve bununla yetinmek hakkına sahip iken, bu olanak son değişiklikle elinden alınmış ve en az üç
ilave konuşma yapma zorunluluğu getirilmiştir.
Anayasanın 133 üncü maddesinde; radyo ve televizyon istasyonlarının ancak, Devlet eli ile kurulacağı ve
idaresinin tarafsız bir kamu tüzelkişiliği halinde düzenleneceği kabul edilmiş, bu maddede belirtilen ilkelere
uygun olarak çıkarılan 2954 sayılı «Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu»nda da bu ilkeler ayrıntılı olarak
düzenlenmiştir.
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Devlet tekeli ve işletmeciliği düzeni içerisinde kurulan radyo ve televizyon kuruluşlarında, Anayasanın 68
inci maddesine göre demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurları olan siyasî partilere paralı ve görün
tülü propaganda yapma olanağı tanınmamıştır. Nitekim 2954 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde «Reklam Ya
yınları» düzenlenirken, siyasî partilerin yukarıda belirtilen özelliklerinden hareketle reklam yayınlarından ya
rarlanacaklarına ilişkin bîr hüküm getirilmemiş, aksine reklam yayınlarında «siyasî propaganda» yapılamaya
cağı aynı maddede kabul edilmiştir.
Diğer taraftan, 298 sayıh Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 52 nci
maddesinde; siyasî partilerin propaganda konuşmalarında, Türk Bayrağı ve parti bayraklarından başka, bir
görüntüye yer veremeyecekleri ilkesi kabul edilerek, tam bir tarafsızlık ve objektiflik esasları üzerinde hareket
edilmiş ve Kanlın koyucu bu konuda daha da ileri giderek konuşmacıların kıyafetlerini dahi kanunda dü
zenlemiştir.
Bu düzenlemelerde güdülen amacın; konuşmacıların ileri sürdükleri görüşler dışında, seçmenlerin herhangi
bir etki altında kalmalarını önlemek olduğu açıktır.
298 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi uyarınca, siyasî partilerin Türkiye Rad
yo ve Televizyonlarındaki paralı propaganda konuşmalarında yaptıkları ve yapacakları icraatlarını görüntülü
olarak vermeleri, aynı anda seçime katılan siyasî partiler arasında eşitsizlik yaratacak ve muhtemel bazı uy
gulamalar, tartışmalara ve huzursuzluklara yol açacak, en önemlisi tarafsız bir kuruluş olan Radyo ve Televiz
yon Kurumunun tarafsızlığı zedelenmiş olacaktır.
Kaldı ki, Anayasanın (Kamu tüzelkişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme araçlarından yararlanma
hakkı) m düzenleyen 31 inci maddesinde;
«Kişiler ve siyasî partiler, kamu tüzelkişilerinin elindeki basın dışı haberleşme ve yayım araçlarından yarar
lanma hakkına sahiptir. Bu yararlanmanın şartları ve usulleri kanunla düzenlenir.
Kanun, 13 üncü maddede yer alan genel sınırlamalar dışında bir sebebe dayanarak, halkın bu araçlarla
haber almasını, düşünce ve kanaatlere ulaşmasını ve kamuoyunun serbestçe oluşmasını engelleyici kayıtlar
koyamaz.»
Hükmü yer almaktadır.
2. 25.12.1986 tarih ve 3328 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile;
«Madde 8. — 24 Eylül 1982 tarih ve 2707 sayılı Anayasanın Halk Oylamasma Sunulması Hakkında Ka
nunun 12 nci maddesi ile 5.4.1983 tarih ve 2812 sayılı Kanunla 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve
ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna eklenen Ek Geçici 3 üncü madde yürürlükten kaldırılmıştır.»
Hükmü getirilmiştir.
Madde, Kanun Teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesi sırasında verilen bir
önerge üzerine kabul edilmiştir.
Maddenin «Gerekçe»si aynen şöyledir;
«önergemizde yürürlükten kaldırılması öngörülen 2707 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile 298 sayılı Ka
nunun Ek Geçici 3 üncü maddesinde Anayasanın halk oylamasına, mazeretsiz olarak iştirak etmemiş olanlara
beş yıllık seçme ve seçilme yasağı getirilmiştir.
Anayasada seçme ve seçilme konuları temel haklar arasında yer almakta olup, yapılmış ve bitmiş bulu
nan halk oylaması ile ilgili olarak bu temel hakkın kısıtlanmasına devam olunmasında bir fayda mülahaza
etmediğimiz için bu yasaklarla ilgili her iki maddenin yürürlükten kaldırılması amacı ile bu önerge verilmiş
tir.»
Gerekçeler, madde metninden sayılmamakla beraber, maddenin yorumlanmasında başvurulan en önemli kay
naklardan biridir.
Yukarıya aynen alınan gerekçeden anlaşılacağı üzere; Anayasanın halk oylamasına ilişkin oy verme kü
tüğünde ve sandık listesinde kaydı ve oy kullanma yeterliği bulunduğu halde, hukukî ve fiilî herhangi bir
Türkiye Büyük Millet Meclisli
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— 3 mazereti olmaksızın halk oylamasına katılmayanlar için
yapılacak genel ve ara seçimleri ile mahallî seçimlere
aday olamama şeklinde düzenlenen «yasaklılık hali»nin
Sözü edilen konu; 24 Eylül 1982 tarih ve 2707 sayılı
Geçici 3 üncü maddesinin dışında, 7.11.1982 tarih ve
çici 16 ncı maddesinde de düzenlenmiştir.

Anayasanın halk oylamasını takibeden beş yıl içinde
ve diğer halk oylamasına katılmama ve seçimlerde
kaldırılması amaçlanmıştır.
Kanunun 12 nci maddesi ile 298 sayılı Kanunun Ek
2709 sayılı «Türkiye Cumhuriyeti Anayasası»nm Ge

Kanunlarda düzenlenen, daha sonra da Anayasa kuralı haline dönüştürülen bir hükmün, yukarıda açık
lanan gerekçe doğrultusunda kanunlarda değişiklik yapılmak suretiyle yürürlükten kaldırılması; Anayasanın
doğrudan veya herhangi bir duraksamaya gerek olmaksızın uygulanabilirliği yönünden tereddütlere yol açacak
nitelikte görülmektedir.
Zira (Kanun Koyucu, olumsuz düzenleme İşlemi ile yani yasaları kaldırmakla Anayasaya aykırı bir irade
izharında bulunmuş olmaktadır.
Sonuç olarak; 25.12.1986 tarih ve 3328 sayılı Kanunun 3 üncü ve 8 inci maddelerinin, Anayasanın 89 un
cu maddesi gereğince bir defa daha görüşülmek üzere iade edilmiştir.
Arz olunur.
Kenan Evren
Cumhurbaşkanı

Anayasa Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Anayasa Komisyonu
Esas No. : 1/819
Karar No. : 6

19,1.1987

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Başkanlığınızca 9.1.1987 tarihinde Komisyonu'muza gönderilen, 26.4.1961 günlü ve 298 sayılı Seçimlerin
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 11, 12, 52, 64, 65 ve 66 ncı maddelerinde De
ğişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Bir Ek, Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 25.12.1986 tarih ve 3328
sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi gereğince Cumhurbaşkanınca B'ir Daha Görüşülmek Üzere
Geri Gönderme Tezkeresi, Komisyonumuzun 14.1.1987 tarihli toplantısında Adalet ve İçişleri Bakanlıkları tem
silcilerinin de katılmasıyla incelenmiştir.
*
Komisyonumuzun 17.12.1986 tarihli ve 5 sayılı Kararı ile sonuçlandırdığı, 21.4.1961 günlü ve 298 sayılı
seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 11, 12, 52, 64, 65 ve 66 ncı Maddele
rinde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Bir Ek, Îkİ Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
Türkiye Büyük 'Millet Meclisinin 25.12.1986 tarihli 52 nci Birleşim'inde görüşülmüş ve değiştirilerek kabul
edilmiştir.
Anayasanın 89 uncu maddesine göre kanun yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilmiş, ancak
Sayın Cumhurbaşkam Kanunun 3 üncü ve 8 indi maddelerini, Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince bir de
fa daha görüşülmek üzere geri göndermiştin
Komisyonumuz, geri gönderme gerekçesini uygun bulmuş ve bir daha görüşülmesi istenen maddelerin in
celenmesini kararlaştırmış, diğer maddeleri aynen 'benimsemiştir.
25.12.1986 tarihli 3328 sayılı Kanunun 3 üncü maddeci, 26.4.1961 tarMi 298 sayılı ıSeçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 3270 sayılı Kanunla değişik 52 inci maddesinin ikinci fık
rasının (d) 'bendi ile son fıkrasını değiştirmektedir. Teklif ve Komisyonumuzun kabul ettiği metinde 'bulunma
yan 52 nci maddenin ikindi fıkrasının (d) bendinin değiştirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel KurulunTürkiye Büyük Millet Meclisi
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da görüşmeler sırasında verilen bir önerge ile kabul edilmiştir. Yapılan bu değişiklik, Sayın Cumhurbaşkanı
nın geri gönderme nedenlerinden bir tanesidür. Komisyonumuz, geri gönderme gerekçesi doğrultusunda ko
nuyu tekrar incelemiş, (d) bendinin yeniden düzenlenmesi 'için verilen önerge reddedilmiş, geri gönderme ge
rekçesi yerinde görülerek (d) 'bendinin yürürlükteki şekliyle kalmasının daha uygun olacağı görüşünde birleşımüş ve madde metinlinden çıkartılmasını kabul etmiştir.
Kanunun geri gönderilmesi nedenlerinden diğeri ise 25.12.1986 tarihli 3328 sayılı Kanuna göre Türkiye
Büyük Millet Meclisi görüşmeleri sırasında eklenen 8 inci maddedir. Bu maddenin geri gönderme gerekçesi
de Komisyonumuzca uygun (bulunmuş, 'bu maddeyi de yeniden düzenlemek (içlin verilen önerge kalbul edilme
miş ve maddenin Kanundan çıkartılması ka'bul edilmiştir^
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Başkan
Kâmil T. Coskunoğlu
Ankara
Muhalifim

Başkanvekıiıli
Münir Fuat Yazıcı
İMianlisa
3 ve 8 Muhalifim

Üye
Mustafa Çakaloğlu
Anlüalya

Üye
İhsan Tombuş
Çorum
Bu raporda sözdü

Üye
Halil İbrahim Şahin
Denizli

Üye
Cevdet Karslı
GÜresun

Üye
Mustafa Çelebi
Haitay

Üye
Namık Kemal Şentürk
îs'tiaralbul
Üye
Fahrettin Uluç
Saımsiun

Üye
Mustafa Sabri Güvenç
Niğde
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ANAYASANIN 89. UNCU MADDESİ GEREĞİNCE CUMHURBAŞKANINCA BİR DAHA GÖRÜŞÜL
MEK ÜZERE GERİ GÖNDERİLEN KANUN
26.4.1961 Günlü ve 298 Sayıb Seçimleııin Teme] Hükümler] ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 11, 12,
52, 64, 65 ve 66 ncı Maddelerinde Değişiktik Yapılması ve Bu Kanuna Bk Ek, Bir Geçici Madde Eklenmesi
Hakkında Kanun
Kanun No.
3328

Kajbful tarihi :
25,12,1986

MADDE 1. — 26.4.1961 günlü ve 298 sayılı. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında
Kanunun 2234 sayılı Kanunla değişik 11 indi maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmişi
Yüksek Seçim Kurulu
Madde 11. — Yüksek .Seçim Kurulu yedi asıl ve dört
Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından
seçilir. Bu üyeler salt çoğunluk ve gizi oyla aralarından
Yüksek 'Seçim Kurulu üyelerinin görev süresi altı
Yeni üyelerin tamamının seçilmelerine kadar eski

yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi
üye tamsayılarının 'salt çoğunluğunun gizli oyu lile
bir başkan ve bir başkanvekli seçerler,
yıldır. Süresi 'biten üyeler yeniden seçilebilir^
üyeler görevlerine devam ederler.

Başkanvekil'i, başkanlık görevlerinin yapılmasında başkana yardım ve bulunmadığı zaman ona vekillik eder.
Başkanvdkilinlin de engelli hainde, asıl üyelerin en yaşlısı başkanlık görevini yerine getirir,
Her yenileme seçiminden sonra, Yüksek Seçim Kuruluna Yargıtay ve Danıştaydan seçilmiş üyeler ara-.
sından ad çökme 'ile ikişer yedek üye ayrılır. Başkan ve başkanveklili ad çekmeye girmezler.,
Başkan veya başkanvekilinin bu görevli bırakması halinde, 'boşalan yer için Yüksek Seçim Kurulunca ye
niden seçim yapılır; başkan veya başkanvefcilliğinden ayrılan üye, hu göreve yeni seçilen üyenin yerini alır.
MADDE 12. — 26.4.1961 günlü ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında
Kanunun 2234 'sayılı Kanunla değişik 12 nci maddesi aşağıdaki sekilide değiştirilmişitür.
Üye seçimi zamanı
iMadde 12. — Yüksek Seçim Kurulunun görev süresi biten üyeleri yerine yenilerinin belirlenmesi için üç
yılda bir (ocak ayının ikinci yanışında seçim yapılır.
ıBu süre içinde üye sayısında azalma olursa, eksiklik yukarıdaki madde gereğince tamamlanır. Bu yoldan se
çilen kimse, yerine seçildiği üyenin süresini tamamlar. Seçitn, (başkan veya başjkanıvekJlinfin kuruldan ayrılmış
olması nedeniyle yapılmış ise, yeni üyenin de katılmasıyla başkan veya başkanvtekili seçimli yapıldıktan sonra,
bu seçimin sonucuna ve 11 indi maddenin son fıkrasında belirtilen esasa göre yeni üyenin yeri belirlenir.
MADDE 3. — 26.4.1961 (günlü ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanunun 3270 sayılı Kanunla değişik 52 nci maddesinin ikindi fıkrasının (d) bendi ile son fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
d) Yukarıldaki bentlerde belirtilen (konuşmaların yapıldığı günlerin dışında seçimlere katılan siyasî partiler,
TRT kurumunca usulüne göre tespit edilen reklâm tarifelerine (göne bedelini peşin Ödemek şartıyla birin
di fıkrada belirtilen tarihler arasında üçten az altıdan çok olmayan ilave konuşma yapabilirler. Bu konuşma
ların toplam süresi lonbeş dakikadan az ve kırkbeş dakikadan çok olamaz. Siyâsî partiler bu bent gereğince
yayımlanacak propaganda konuşmalarında yaptıkları, ve yapacakları icraatı, (görüntülü olarak da verebilirler.
Ancak, bu görüntülerde diğer partilere sataşma ve hakaret kasdı Ibulunamaz.
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ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

26.4.1961 Günlü ve 298 Saydı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkmda Kanunun 11, 12,
52, 64, 65 ve 66 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapdması ve Bu Kanuna Bir Ek, Bir Geçici Madde Eklenmesi
Hakkında Kanun

MADDE 1. — Kanunun 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Kanunun 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — 26.4.1961 günlü ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında
Kanunun 3270 sayılı Kanunla değişik 52 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Oy verme gününden önceki yirmibirinci günden itibaren oy verme gününden önceki gün saat 18.00'e kadar
TRT haber bültenlerinin siyasî partilerin seçim çalışmalarıyla ilgili bölümünde, Yüksek Seçim Kurulunun eşit
lik esasları dairesinde tespit edeceği süre ve kelime sayısı sınırları içinde kalmak kaydı ile seçime katılan si
yasî partiler tarafından verilecek metinler yayınlanır.
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(Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Göriderİlen
Kanun)
Öy verme gününden önceki yirm'ibirinci (günden itibaren oy verme gününden önceki ©ün 'saat 18.00*e kadar
TRT haber bültenlerinin Siyası partilerin seçim çalışmalarıyla ıügffi bölümünde, Yüksek Seçim Kurulunun eşit
lik esasları dairelinde tespit edeceği süre ve kellime sayısı şuurları içlinde kalmak kaydı ile seçime katılan siyasî
partUer tarafından verilecek metinler yayınlanır.
MADDE 4. — 26.4.1961 günlü ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında
Kanunun 64 üncü maddesi aşağıdaki şekilde' değiştirilmiştir.
Törenlere ait yasaklar
Madde 64. — Seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden (güne kadar olan
süre içinde, 62 nci maddede sayılı bütün daire, teşekkül ve müesseselerle Bankalar Kanununa tabi tteşekküUerte
ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmettiler dolayısıyla, (açılış ve temel atma dahil) törenler tertiplemek, nu
tuklar söylemek, demeçler vermek ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda ıbulunmak yasaktır. Bu
maddedeki yasaklar, ara seçimlerde 'seçim çevresiyle sınırlıdır.
MADDE 5. — 26.4.1961 günlü ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında
Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar olan süre içinde Baş
bakan ve hakanlarla, milletvekilleri, yurt içinde yapacakları seçim propagandası ile ilgili gezileri makam oto
mobilleri ve resmî hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamazlar. Bu maksatla yapacakları gezilerde, protokol
icabı olan karşılama ve uğurlamalarla törenler yapılamaz ve resmî ziyafet verilemez.
MADDE 6. — 26.4,1961 (günlü ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında
Kanunun 66 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmişti ı\
Memurların gezilere katılma yasağı
Madde 66. — Seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip ©den güne kadar geçen
süre içinde Başbakan, balkanlar, milletvekilleri ve adayların seçim propagandası ile ilgili olarak yapacakları ge
zilere hiç bir memur katılamaz.
MADDE 7. — 26.4.1961 günlü ve 298 saydı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında
Kanuna aşağıdaki Ek Madde eklenmiştir.
EK MADDDE 6. — Millî Bayramlar, kurtuluş günleri, Cumhurbaşkanının karşılanması ve uğurlanması ile
yabancı Devlet ve Hükümet Başkanlarının ve Bakanların resmen ülkemizi ziyaretleri sebebiyle yapılacak kar
şılama, ağırlama ve uğurlama, adlü yıl ile üniversitelerin, uluslararası toplantı ve fuarların açılış törenlerinde ve
tabiî afet hallerinde bu Kanunda yer alan yasaklar uygulanmaz,
Seçim propagandasının başlangıç tarihinden öy verme gününü takip eden güne kadar olan süre içinde 62
nci maddede sayılan bütün daire, teşekkül ve müesseselerle Bankalar Kanununa tabi teşekküllerin Kanun ve
ya bir idarî tasarruf gereği yapacakları mutad ticarî, iktisadî ve pazarlama faaliyetleri, vatandaşın oyuna tesiir etmek maksadına müteveccih olmadıkça, 63 ve 64 üncü maddelerde belirtilen yasak hükümleri uygulan
maz.
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MADDE 4. — Kanunun 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Kanunun 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

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

MADDE 7. — Kanunun 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Mület Meclisi
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(Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Göriişülmök Üzere Geri Gönderilen
Kanun)
MADDE 8.
24 Eylül 1982 tarih ve 2707 sayılı Anayasanın Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanunun
12 nci maddesi ite 5.4.1983 tarih ve 2812 sayılı Kanunla 298 ısayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen
Kütükleri Hakkında Kanuna eklenen Ek Geçici 3 üncü madde yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 9. — 26.4.1961- günlü ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında
Kanuna aşağıidaki geçici madide eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 18. — Bu Kanunun 28 inci maddesfinde tanımlanan seçmen kütüğü tam olarak oluşturu
lup işlerlik kıazamncaya kadar yapılacak seçimlerde ve ıhalk oylamalarında kullanılacak seçmen kütüklerinin
düzenlenmesi; kütüğe yazılma, muhtarlık bölgesi askı listelerin'in düzenlenmesi, askıya çıkarılması, askı süresi,
sandık seçmen listelerinin ayrılması, kesinleşmesi ve kütüğün güncel'leştirilmesi esas ve ilkeler ile listelere
itiraz yöntemleri ve süreleri, seçimlerin özellikleri gözetilmek suretiyle, Yüksek Seçim Kurulunca tespit ve ilan
edilir.
MADDE 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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MADDE 8.

Kanunun 9 uncu maddesi 8 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

MADDE 9. ----- Kanunun 10 uncu maddesi 9 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir.
MADDE 10. - - Kanunun 11 inci maddesi 10 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir.
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