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Sayfa Sayfa 

alınan helikopterler için SAGEB 
tarafından ödeme yapıldığı iddi
asına ilişkin sorusu ve Millî Sa
vunma Bakanı Ercan Vuralhan'-
m yazılı cevabı (7/480) 168:170 

2. — İzmir Milletvekili M. 
Turan Bayazıtm, Libya Tripoli 

Medine Kadime Belediyesinde 
çalışan Türk işçilerinin maaş ala
madıkları iddiasına ve bu husus
ta ne gibi önlemler alındığına iliş
kin sorusu ve Dışişleri Bakanı A. 
Mesut Yılmaz'm yazılı cevabı 
(7/485) 170:171 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

Antalya Milletvekili İbrahim Demir'-
in, yazılı basın ve hükümet ilişkileri ko
nusunda yaptığı gündem dışı konuşmaya, 
Devlet Bakanı Mehmet Yazar cevap verdi. 

İtalya'ya gidecek olan: 
Devlet Bakanı Ali Bozer'in dönüşü

ne kadar Devlet bakanlığına, Devlet Ba
kanı Mehmet Yazar'm, 

İçişleri Bakanı Mustafa Kalemli'nin 
dönüşüne kadar İçişleri Bakanlığına, Millî 
Savunma Bakanı Ercan Vuralhan'ın, 

Mısır Arap Cumhuriyeti, Pakistan, 
Malezya ve Hindistan'a gidecek olan Dı
şişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'm dönü
şüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet 
Bakanı Ali Bozer'in, 

Fas'a gidecek olan Devlet Bakanı Yu
suf Bozkurt Özal'm dönüşüne kadar Dev
let Bakanlığına, Devlet Bakanı Adnan 
Kahveci'nin, 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Bir
liğine gidecek olan Maliye ve Gümrük Ba
kanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in dö
nüşüne kadar Maliye ve Gümrük Bakan
lığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü 
Yürür'ün, 

Vekillik etmelerinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Bazı milletvekillerine, belirtilen sebep 
ve sürelerle izin verilmesine ve 

Vaki resmî davet üzerine, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanının, refaka
tinde bir heyetle Mısır'ı ziyaret etmesinin 
Başkanlık Divanınca uygun görüldüğüne, 

İlişkin Başkanlık tezkereleri kabul 
edildiler. 

Zonguldak Milletvekili Koksal Top
tan ve 21 arkadaşının, Türkiye Cumhuri
yeti Devlet Demiryollarınca Güney Afri
ka'nın İzcor Limited Firmasından satın 
alınan rayların, kusurlu olmasına rağmen 
kullanıldığı iddiasını ve bu olayın sorum
lularını tespit etmek amacıyla Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesinin 
(10/28) yapılan görüşmelerden sonra, ka
bul edilmediği açıklandı. 

Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertü-
zün ve 14 arkadaşının, ülkemizdeki haya
lî ihracat iddialarının boyutlarını, sonuç
larını ve bu konuda alınması gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyla (10/29), 

Ankara Milletvekili Yaşar Yılmaz ve 
20 arkadaşının, Türkiye'ye ithal edilen 
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hormonlu et, hayvan ve ilaçlann insan 
sağlığı üzerindeki etkilerini ve bu konuda 
bugüne kadar alınan önlemleri tespit et
mek amacıyla (10/30); 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergelerinin ön görüşmeleri, Hükümet 
temsilcisi Genel Kurulda hazır bulunma
dığından, içtüzüğün 63 üncü maddesi ge
reğince bir defaya mahsus olmak üzere er
telendi. f. 

Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 20 ar
kadaşının, İSDEMİR Müessesesi ile bu
na benzer başka iş alanlarındaki çalışma 
koşullarını tespit etmek ve bu konuya ka
lıcı bir çözüm getirmek amacıyla Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/31) üzerinde bir süre görüşüldü. 

Araştırma önergesi üzerindeki grup
lar adına konuşmalar kalan süre içerisin
de gerçekleşemeyeceğinden, konunun bö
lünmemesi bakımından, 15 Şubat 1989 
Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere birleşime saat 18.01'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Âbdulhalim Araş 
Kâtip Üye 

Sakarya 
Mümtaz Ozkok 

Kâtip Üye 
Bursa 

Mustafa Ertuğrul Ünlü 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Âbdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Mümtaz özkök (Sakarya), Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 59 uncu Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle BAŞKAN — toplantı yetersayımız 
yoklama yapılacaktır. yoktur; 1 saat sonra toplanmak üzere 

birleşime ara veriyorum. 
Kapanma Saati : 15.18 

(Yoklama yapıldı) 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16.45 

BAŞKAN : Başkanvekili Âbdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Mümtaz Özkök (Sakarya) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 59 uncu Birleşiminin İkinci Oturumu
nu açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN - Ad okunmak suretiyle BAŞKAN - Toplantı yetersayımız 
yoklama yapılacaktır. ^ ^ gsnişjmdere başlıyoruz. 

(Yoklama yapıldı) Gündeme geçiyoruz. 
— 141 — 
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III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNER- 1 9 -# 5 " ° * 1 9 8 9 tarihlerinde Malezya'yı, 
GELER Hindistan Cumhurbaşkanı Venkatara-

man'm davetlisi olarak da 22-26 Şubat 
1989 tarihlerinde Hindistan'ı resmen zi
yaret edeceğimden, dönüşüme kadar, 
Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuri
yeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarın
ca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başka
nı Yıldırım Akbulut vekâlet edecektir. 

1. — Pakistan, Malezya ve Hindistan'ı res
men ziyaret edecek dan Cumhurbaşkanı Kenan Ev 
ren'in dönüsüne kadar Cumhurbaskanltğtna, 
TBMM Başkam YtUtnm Akbului'un vekillik ede
ceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/764) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tez
keresi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Pakistan Cumhurbaşkanı Ghulam Is-
hak Khan'ın davetlisi olarak 16-19 Şubat 
1989 tarihlerinde Pakistan'ı, Malezya 
Kralı Sultan İskender'in davetlisi olarak 

Bilgilerinize sunarım. 
Kenan Evren 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklif

leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler" kısmına geçiyoruz. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1567 Sayût Türk Farasvun Kıyme
tini Koruma Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde Değişiklik Yapdmasma Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/493) (S. Sa
yısı : 118) (1) 

BAŞKAN.— 1567 Sayılı Türk Para
sının Kıymetini Koruma Hakkında Ka
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısının görüş
melerine kaldığımız yerden devam 
ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Tasarının geçici maddesinin oylama
sında kalmıştık. 

Geçici maddeyi tekrar oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Geçici madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

(1) 118 S. Sayılı Basmayazı 1,2.1989 tarihli 
56 ncı Birleşim Tutanağına eklidir. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer. 

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

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

4 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümle
rini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
Soru sormak istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ)— 
Efendim, şunu sormak istiyorum : Geçici 
maddede; "bir bankaya satılması halinde 
cari alış kurumdan..." 

BAŞKAN — Sayın Gürseler, geçici 
maddeyi oyladık. 
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GÜNEŞ GÜRSELER.CIkkirdağ) — 
lamam efendim de, müphem kalan bir 
hususta Hükümetin görüsünü alacağım. 

BAŞKAN -r- Buyurun. 
GÜNEŞ GÜRŞELER (Tekirdağ)— 

Geçici maddede, "Bir bankaya satılması 
halinde cari alış kurundan alımları 
yapılır" diye bir hüküm var. Aynca 
86/11282 sayılı Bakanlar Kurulu karan var. 
destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ile ilgili 
geçici maddenin (b) bendinde Türk Para
sının Kıymetini Koruma Mevzuatına gö
re ihracat işlemlerinde tahsil edilecek kur 
farklan da bu fonun gelirleri arasında. 
Şimdi geçici 3 üncü maddede şuradaki or
taya çıkacak kur farkı, buradaki kur far
kını içeriyor, mu? Yani aradaki fark fona 
gelir olarak aktanlacak mı? 

BAŞKAN — Sayın Gürseler, komis
yondan mı soruyorsunuz, hükümetten mi 
soruyorsunuz? 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
Hükümete soruyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
DEVLET BAKANI ADNAN 

KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Gürseler, 
bundan önceki birleşimde de bazı sorular 
sorulmuştu; onlarla birlikte size de yazılı 
cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Tefekkür ederim. 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 

Sayın Başkan, aleyhte söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Demir, zatı âli

nize aleyhte söz vereceğim efendim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

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

Tasannın tümü üzerindeki müzake
reler tamamlanmıştır. 

Oyunun rengini belli etmek üzere, 
aleyhte, Sayın ibrahim Demir söz istemiş
lerdir, kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Demir. (DYP sırala-
nndan alkışlar) 

Sayın Demir, kısa, öz ve konu dahi
linde olmak üzere sözlerinize başlayınız. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, Sayın milletvekilleri, 
1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Ko
ruma Hakkındaki Kanunu Değiştiren Tk-
sanyla ilgili olarak, müzakerelerin sonun
da, oyumun rengini belli etmek üzere hu-
zurlannıza gelmiş bulunuyorum. Bu ve
sileyle, Yüce Heyeti saygılanmla selam
lıyorum. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; bize göre, daha doğrusu bana göre bu 
tasan yasalaşmamalıdır. Çünkü tasan me
tin olarak pek çok hata içermektedir. Biz 
bunlan burada yapılan müzakereler süre
since size ifade etmeye çalıştık. Burada ifa
de edebildiklerimiz, tasan metninde ilk 
bakışta görülebilecek kadar bariz, açık ha
talardır, yoksa, aslında tasan metninde dil 
ve hukuk tekniği metodolojisi açısından da 
pek çok hata vardır. Özellikle usul ve şe
kil açısından, bu tasannın madde gerek
çeleri eksik olarak Genel Kurula getiril
miş olması, Plan ve Bütçe Komisyonun
dan geçmeden Genel Kurula getirilmiş ol
ması çok ağır hatalardır. Gerçekte tasan 
akçeli bir konuyu düzenlemektedir, Türk 
parasının kıymetİyle ilgili bir tasarıdır. O 
bakımdan, Adalet Komisyonundan sonra, 
konusu itibariyle, mutlaka Plan ve Bütçe, 
Komisyonundan da geçmesi gereken bir 
taşandır. 

Onun ötesinde, bu tasan kendi mak
sadına muhalif bir durum da arz etmek
tedir. Bunu size kısaca ifade edeyim : Ne
dir tasannın maksadı? Gerekçesinde ifa
de edildiğine göre, altın, döviz ve servet 
kaçakçılığını, bu fiillere uygulanan ceza
yı artırarak önlemeye çalışmak. Ancak, ta
san bu haliyle, bu maksadını gerçekleştir-
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mekten çok uzaktır değerli arkadaşlanm. 
Sebebi de gayet açıktır. Çünkü, tasanda 
daha önceden 100 bin liradan başlayan pa
ra cezalan 5 milyon liraya çıkarılmakta
dır ve bu önemli bir artıştır; ancak, 5 mil
yon lira, bu tür suçlara verilebilecek aza
mî cezadır. Takdir edersiniz ki, 5 milyon 
lira ceza vererek bir ülkede, altın, döviz 
ve servet kaçakçılığını önleyebileceğini 
sanmak gibi bir düşünce -bir deyimi kul
lanmak istemiyorum- takdir edersiniz ki, 
çok yanlış bir yaklaşım tarzıdır. 

Gerçi, metindeki bu 5 milyon lira, 
uygulanabilecek para cezasının asgarî 
haddidir ama, verilebilecek ceza bu asga
rî haddir. Niye? Çünkü burada bir para 
cezası öngörülmektedir ve Türk Ceza Ka
nununun 119 uncu maddesine göre, bir ön 
ödeme ile suçlunun ceza takibatından kur
tulma şansı vardır. Tabiîdir ki, Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma Kanununu ih
lal eden her kişi, bu haktan yararlanabi
lecektir. O bakımdan, biz bu düzenleme
yi maksadına uygun bulmuyoruz. 

Diğer taraftan, bu düzenleme ile ay
nı zamanda, başka ve bana göre çok ağır 
bir hata islenmektedir değerli arkadaşla
nm. Bu da sudur: Türk parasının kıyme
tine muhalefet, her zaman, altın, döviz ya 
da servet kaçakçılığı seklinde olmaz; çok 
komplike ticarî ilişkiler içerisinde, çok 
komplike kambiyo muameleleri içerisin
de v£ çok sık rastladığımız görülmeyen 
muameleler dahilinde, herhangi bir kişi
nin kastı ağır olmaksızın, Türk Parasının 
Kıymetini Koruma Kanununu ihlal etme
si mümkündür. Yine aynca, kabahat tü
ründe, daha doğrusu, hafif hapis cezası
nı, hafif para cezasını ya da işyerinin ka
patılmasını gerektirecek türde suçlann is
lenmesi de mümkündür. Bunlara verebi
leceğiniz cezanın asgarî haddi 5 milyon li
ra olduğuna göre, mesela 10 marklık bir 
meblağı, Süresi içerisinde Türkiye'ye ge
tirip bankada bozdurmayan kişilere vere-
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bileceğiniz ceza da 5 milyon liradır ki, bu, 
hukuk mantığına, ceza politikasına uygun 
değildir. 

Daha evvelki görüşmeler sırasında, 
biz burada Sayın Komisyona ve Sayın hü
kümet temsilcisine buna benzer, bu kabil
den pek çok soru yönelttik; ama, bunlara 
nedense cevap verilmedi. Eğer bizim ge
tirdiğimiz bu yorum yanlışsa, lütfen ce
vaplasınlar. 

Aynı şekilde, bugün bir Türk vatan
daşı yurt dışına çıkarken, mevcut merî 
kambiyo mevzuatımız muvacehesinde, ya
nında 1 000 Amerikan Doları karşılığın
da Türk Parasıyla çıkma hakkına sahip
tir, kendisine bu yetki verilmiş, bu imkân 
sağlanmıştır. Peki, 1 001 Amerikan Dola
rı karşılığında Türk Parasıyla çıkarsa ne 
olacaktır? Burada, Türk Parasının Kıyme
tini Koruma Kanununun ihlali hali söz 
konusudur; bu 1 dolar fazlalık karşısında 
kişiye ne ceza vereceksiniz? Verebileceği
niz ceza 5 milyon liradır, ki, işte bu yan
lıştır. Buna benzer binlerce hal, buna ben
zer binlerce durumla karşılaşabilirsiniz. O 
bakımdan da bu tasarı hem maksadını 
gerçekleştirmekten uzak ve hem de mak
sadını aşan birtakım düzenlemeler içer
mektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu duruma, bu 
çıkmaza nasıl gelinmiştir? Bunu çok kısa 
olarak izah etmek istiyorum : 1985 yılın
da Türk parasının Kıymetini Koruma Ka
nununda "Ekonomik suça ekonomik 
ceza" sloganıyla bir değişiklik yapıldı. Bu
gün karsı karsıya bulunduğumuz bütün 
bu kargaşalann sebebi, bu sloganın yan
lış anlaşılması, yanlış uygulanmasıdır. 
Hiçbir memlekette, altın, döviz ve servet 
kaçakçılığı, hayalî ihracat ekonomik suç 
değildir. Dolayısıyla "Bunlar ekonomik 
suçtur, cezalan da sadece ekonomik 
olmalıdır" yaklaşımı, bakınız Türkiye'yi 
dış ekonomik ilişkilerinde ne noktaya ge-
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tirmistir! Bu tasannm kaynağı ve çarpık 
mantığı da bu yaklaşımdan meydana gel
mektedir. 

Peki çare nedir : Bize göre çare, bu 
konunun farklı şekilde düzenlenmesidir. 
Buna göre faile, fiili sebebiyle, ekonomi
ye, kamuya, kamu düzenine verdiği zarar 
sebebiyle ve zararın ağırlığı dikkate alına
rak, nispî bir para cezası uygulanması ve 
aynı zamanda bu para cezalarının, duru
ma göre uygulanmak üzere, hürriyeti bağ
layıcı cezalarla da takviye edilmesi gere
kir. Bu durumlarda, para cezalan artı hür
riyeti bağlayıcı cezalar birlikte düşünülme
li ve birlikte uygulanmalıdır. 

Dolayısıyla, ön ödeme hakkından is
tifade ederek bu memleketin milyonları
nı, milyarlannı yurt dışına kaçıran, hayalî 
ihracat, ithalat dalavereleriyle, -ki bunlar 
ekonomik suç değildir, aslında dolandırı
cılıktır, adi suçtur bu ayrıma göre- bu va
sıtaları kullanarak ekonomiyi, devleti, mil
leti çok büyük zararlara sokan kişilerin, 
hukukun himayesinde, iktidarın himaye
sinde ve Meclisteki çoğunluğun himaye
sinde olmaması gerekir. Biz böyle düşü
nüyor ve böyle söylüyoruz, 

Değerli arkadaşlarım, bu bakımdan, 
bu gerekçelerle ve burada ifadeye imkân 
bulamadığım başka sebeplerle, bu tasan-
ya beyaz oy veremeyeceğimi ve oyumun 
renginin kırmızı olduğunu ifade ediyor, 
saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Demir. 

İksannın tümünü oylannıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Tasan kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 

2. — Sosyal Sigortalar Kanununun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ge

çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı üe 
Sosyal Sigortalar Kanununun Bir Maddesinin De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesi, 308 saydı Kanun Hükmünde Kararna
menin Geçici Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Hükmünde Kararname ve Sağlık ve Sos
yal İsler ve Man ve Bütçe Komişyonlart raporları 
(1/530, 1/533) (S. Sayısı : 218) (1) 

BAŞKAN — Sosyal Sigortalar Kanu
nunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenme
sine Dair Kanun Tasan sı ile Sosyal Sigor
talar Kanununun Bir Maddesinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna bir Geçici Mad
de Eklenmesi, 308 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Geçici Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde 
Kararname ve Sağlık ve Sosyal İşler ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporlannın 
müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet burada. 

Komisyon raporlarının okunup 
okunmanfasını oylannıza sunuyorum : 
Komisyon raporlannın okunmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Komisyon rapor
lannın okunması kabul edilmemiştir. 

İksannın tümü üzerindeki müzake
relere geçiyoruz. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Güneş Müftüoğlu'na söz veriyorum; 
buyurun. 

Sayın Müftüoğlu, ben buradaki ale
ti çalıştırmıyorum; bu itibarla, saate ba
kıyorum. O nedenle, bu aleti kullanma 
imkânını vermemenizi rica ediyorum. 

DYP GRUBU ADINA GÜNEŞ 
MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Teşek
kür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 

(1) 218 S. Sayılı Basmayazt tutanağa eklidir. 
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Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine; 308; 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Geçici Maddesinin Değiştirilmesine ve 
352 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Yürürlükten Kaldırılmasına dair 
Yasa, Tasarısı üzerinde, Doğru Yol Parti
sinin görüşlerini sunmak üzere söz almış 
bulunuyorum. Sözlerime başlamadan ev
vel Yüce Meclisi saygı ile selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, getirilen tasarı, 
kamuoyunda süper emekliler olarak bili
nen ve 506 sayılı Kanunun geçici 70 inci 
maddesine göre malullük, yaşlılık ve ölüm 
aylıklarına hak kazanan kişilere aylık 
ödenmesine dair 3395 sayılı Kanunun uy
gulamasını durdurmakta; bilinen tabiri ile 
dondurmaktadır. Bunun en basit anlamı, 
3395 sayılı Yasanın getirdiği imkânlarla 
emekli olanlar, 1989 Malî Yılı Bütçesinde 
öngörülen katsayı artışından faydalanama
yacaklar demektir. Ancak bu tasarıya ge
linceye kadar iktidar, 3395 sayılı Yasanın 
Anayasa Mahkemesince iptal edilen kara
rının 11.12.1988 tarihli Resmi Gazetede ya
yınlanması üzerine büyük bir kararsızlı
ğa düşmüş, Meclise sunulacak yasanın yıl 
sonuna kadar yasalaşmasınla güçlüğü ne
deniyle, yetki kanununa dayanılmadan ve 
Anayasaya aykırı olarak 352 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname 29.12.1988 tarih
li Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlü
ğe konulmuş ve süper emeklilerin katsa
yıdan yararlanmaları böylece önlenmiştir. 
352 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile yapılan işlem Anayasaya aykırıdır. Ka
rarnameye dayanak yapılan 3268 ve 3347 
sayılı yetki kanunları, 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununda değişiklik yapılma
sına yetki vermemektedir. Buna karşın yet
ki kanunları yorum ile zorlanmış ve ka
rarname çıkarılmıştır. Kararnamenin 
Anayasaya aykırılık taşıması Hükümetçe 
fark edilmiş ve 11 Ocak 1989 tarihinde bu 
kanun tasarısı sevk edilmiş ve komisyon

da birleştirilerek bugün Meclis gündemi
ne girmiştir. Ancak yine komisyonda ya
pılan bir değişiklikle, kanunun 29.12.19Q8 
tarihinden geçerli olmak üzere yayımı ta
rihinde yürürlüğe gireceği hükmü ekleni
lerek, yasal boşluklar giderilmek isten
miştir. 

Süper emeklilere katsayı artışını ön
leyen ve onları meçhul bir tarihe kadar 
katsayı artışından yararlandırmayacak 
olan gerek 352 sayılı Kanun hükmünde 
Kararname ve gerekse bu kararnamenin 
yasal boşluklarını güya gidermeye matuf 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Tasan da, iktidarın istediği sonucu, yani 
katsayı artışını önleyici bir düzenleme ola
mayacaktır. Bu durumun bu aşamada ik
tidarca düzeltilmesi de mümkün görülme
mektedir. Zira gerek kararname ve gerekse 
bu tasarı yasalaştığı takdirde yine Anaya
saya aykırı olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, esasında, yan
lışlıklar 20.6.1987 tarih ve 3395 sayılı Ya
sanın çıkarılmasıyla başlamıştır. Bu yasa 
ile emekliler arasında göz göre göre ayrı
calıklar yaratılıyordu. Ancak yetkililer 
"Bu bir devrimdir, yeni ücret sistemidir, 
eski yeni farkı kalkıyor" seklinde demeç
ler vermelerine rağmen, birçok kişi bu im
kândan yararlanamıyor, Sosyal Sigortalar 
Kurumu istekleri geri çeviriyordu. Böyle
ce, süper emeklilik uygulaması tüm yan
lışlıkları ile başlıyordu. Toplum, sanatkâr
lar arasında starlar yaratırken, iktidar da, 
emekliler arasında süperleri yaratıyordu. 
3395 sayılı Yasadan yararlanamayanların 
açtığı dava sonunda, Anayasa Mahkeme
sine kadar giden süper emeklili^ uygula
ması, sonuçta iptale uğramış ve toplumun 
büyük bir kesiminde panik başlamıştır. 
1987 yılında, düşünülmeden, iyi hesaplan
madan başlatılan uygulamanın faturası 
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da, emeklilere çıkarılmıştır. Aslında, bu fa
tura, Hükümetin büyük gaflarından 
biridir. 

Sayın milletvekilleri, Anayasa Mah
kemesi kararında, 3395 sayılı Yasanın, 
Anayasanın 2, 10 ve 60 mcı maddelerine 
aykırı olduğu ve iptal hükmünün, kararın 
Resmî Gazetede yayımlandığı günden 
başlayarak, 6 ay sonra yürürlüğe gireceği 
belirtilmiştir. Ancak, Anayasa Mahkemesi 
kararında, "En üst göstergede bulunan
larla, diğer göstergelerde bulunanlar ara
sında sosyal güvenlik hakkı yönünden çok 
farklı hak durumları yaratılmıştır. Aynı 
hakkın dengeli ve makul ölçülerde, diğer 
göstergelerde bulunanlara da tanınması 
gerekir" denmek suretiyle, esasen, sefa
lette eşitliğin değil, refahta eşitliğin sağ
lanmasını öngörmüştür, ancak, Hükümet, 
bu eşitliği refahta değil, sefalette gerçek
leştirmenin peşindedir. 

Sayın Bakan bir söyleşisinde, yıllık 
enflasyonun yüzde 30 olarak gerçekleşmesi 
halinde ve bunun üç yıl devam etmesi du
rumunda; normal emeklilerin üç yıl son
ra süperler seviyesine geleceğini ve ancak 
ondan sonra süper emeklilere, katsayı ar
tısı sağlanacağını belirtmişlerdir. Yıllık 
enflasyonun yüzde 75'lerde seyrettiği ül
kemizde, yüzde 30 enflasyon bir hayaldir. 
Hele hele üç yıl yüzde 30'da kalması 
mümkün değildir. Bu nedenle, süper 
emeklilerin katsayı artısı, bir diğer ifadeyle 
maaş artısı, basta da belirttiğim gibi, bir 
meçhul tarihe atılmıştır. Süper emekliler 
için 29.12.1988 tarihinde başlayan durak
lama devri, bu tasanyla da, süper emek
liler için bir gerileme devri olarak devam 
edecektir. 

Sayın milletvekilleri, burada iki ko
nuya daha değinmek istiyorum. Birinci
si; halen isçi olup süper prim ödeyenlerin 
durumları ne olacaktır? Bu hususun ay
dınlanması gerekir. 

Bir diğer konu ise; prim noksanlığı 
nedeniyle, yasanın yürürlüğe girdiği tarih
te uygulamadan yararlanamayanların du
rumudur. İstanbul İkinci İs Mahkemesi
nin 1987 yılında açılan bir davada verdiği 
karar, Yargıtayca 1988 yılı sonunda onan
mıştır. Davacının, eksik gösterilen prim 
gün sayısı tespit edilmiş ve süper emekli
likten yararlanabilir duruma gelmiştir. Bu 
tür birçok dava vardır. Bu kişilerin, 3395 
sayılı Yasadan yararlanabilecekleri yargı 
kararıyla sabit olduğuna göre, durumları 
ne olacaktır? Bu konulann da aydınlan
ması gerektiği kanaatindeyiz. 

Sayın milletvekilleri, Anayasa Mah
kemesinin kararıyla ortaya çıkan durum, 
gerek 29.12.1988 tarihli ve 352 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve gerekse bu 
tasarıyla giderilmek istenmektedir, acaba 
bu çözüm doğru mudur? Anayasa Mah
kemesinin denetimine gideceği belli olan 
bu yasa, sorunu halledecek midir? 

Bu yasa ile süper emeklilere katsayı 
artısının verilmediğini belirtmiştim. Kat
sayı artısı ve dolayısıyla ücret zammı, her 
yıl malî bütçede öngörülen bir imkândır. 
Bu imkân, tasarının ikinci maddesiyle, 
506 sayılı Yasaya eklenen Geçici 71 inci 
maddenin (a) bendinde önlenmekte; "Bu 
aylıklarda, katsayı, gösterge, tablosu ve 
sosyal yardım zammındaki değişiklikler 
nedeniyle herhangi bir artış yapılamaz" 
hükmü getirilmek suretiyle, artış, âdeta 
gasp edilmektedir. Bu, kazanılmış hakla
ra vurulan en büyük darbedir. Hükümet, 
Anayasa mahkemesi karannı, âdeta süper 
emeklilerin maaşını dondurmak için fır
sat bilmiştir. Sunulan çözüm tarzı da, yi
ne yanlıştır, yine hukuka aykırıdır ve yi
ne iptale mahkûmdur. 

Anayasa Mahkemesinin kararlarının 
geriye yürüyümeyeceği, artık herkesçe bi
linen bir Anayasa kuralıdır. Keza, kaza
nılmış hakların geriye alınamayacağı, bi-
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linen, uygulanan genel bir hukuk prensi
bidir. Anayasa mahkemesince tanınan 6 
aylık süre, bu kurallara, bu prensiplere uy
gun düşen bir çözüm tarzının bulunup, 
uygulamaya konulması içindir. Ancak, yi
ne yanılgıya düşülmüş ve sorun halledile
memiştir. 

Yabancıların ülkemizde mülk edin
melerine ilişkin hukuksal rejimde değişik
lik yapan 21.6.1984 tarih ve 3029 sayılı Ya
sa, Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş
tir. Bu kere hükümet, yeniden bir tasarı 
hazırlayarak Meclise sevk etmiş ve bu ta
sarı Türkiye Büyük Millet Meclisince ka
bul edilerek, 3278 sayılı Yasa olarak yasa
laşıp yürürlüğe girmiştir. Bu yasa hakkın
da da, 83 sayın üye tarafından Anayasa 
Mahkemesine iptal davası açılmış ve da
va dilekçesinde ayrıca, iptal kararı veril
diği takdirde, bu kararın, 3029 sayılı, ya
ni ilk yasanın iptaline ilişkin kararın yü
rürlüğe girdiği 24.8.1985 tarihinden geçerli-
olduğunun hüküm altına alınması da is
tenmiştir. Ancak, Anayasa Mahkemesinin 
kararında, gerek Anayasada ve gerekse 
2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuru
luşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nunda, Anayasa Mahkemesine böyle bir 
yetkinin tanınmamış olması ve Anayasa
nın 153 üncü maddesinin beşinci fıkrasın
da, iptal kararlarının geriye yürüyemeye-
ceği hükmünün getirilmiş bulunması kar
şısında, istem reddedilmiştir. Anayasa 
Mahkemesinin 9.10.1986 tarih ve 86/18-24 
esas karar sayılı kararı canlı bir örnektir. 
Yasanın çıkarılışıyla, iki kez iptali arasın
da yapılan satışlar geçerliliğini korumuş
tur. Anayasa Mahkemesi, kararının geri
ye yürüyemeyeceğini hüküm altına almış
tır. Geriye yürümeme yanında, kazanılmış 
haklara da dokunulmamıştır; satışlar ge
çerliliğini korumuştur. 

Bu somut örnek karşısında, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin kabul ettiği bir 

yasa gereğince ve Meclise inanarak, gü
venerek süper emeklilik statüsüne kavu
şanların bu inançlarını, bu güvenlerini 
sarsmaya kimsenin hakkı yoktur. Kaldı ki, 
60 binin üstündeki emeklinin yandan faz
lası bu yasadan yararlanabilmek için, bu
gün piyasa değerleri 15-20 milyonlarla ifa
de edilen otolarını, evlerini veya tarlala
rını satmışlar ve devletin getirdiği,imkân
lardan yararlanmak istemişler ve fakat bu
gün büyük bir haksızlığın, büyük bir hu
kuk ihlalinin içine düşürülmüşlerdir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
ifade edilen odur ki, meçhul bir tarihte 
506 sayılı Yasaya tabi tüm emekliler aynı 
düzeye gelecekler ve eşitlik, sosyal adalet 
bu şekilde gerçekleşecek ve Anayasa Mah
kemesinin kararına uygunluk sağlanacak
tır. Bunun küçücük bir şartı da, enflasyo
nun üç yıl süreyle yüzde 30 oranında ger
çekleşmesidir. Şu anda "süper emekliler" 
dediğimiz kesim 450-500 bin lira civarın
da emekli maaşı almaktadırlar. 1988 yılı 
kasım ayında 4 kişilik bir ailenin gıda mas
rafı aylık 204 508 TL/aydı. Bu rakam, 
1989 yılı ocak ayında 240 bin TL/ay ol
muştur. Bu 240 bin lira, sadece ve sadece 
gıda harcamalarının yekûnudur; giyim, 
ulaşım, sağlık, eğitim, kültür, konut gider
leri bu rakamın içinde değildir. Kasım-
ocak aylan arasında yaşanan artış, bu hız
la devam ettiği takdirde -ki edecektir- 4 ki
şilik bir ailenin sadece gıda masraflan, yıl 
sonunda, yani, 1989 Aralık ayında, kaba
ca bir hesapla, 400 bin lira sınırına daya
nacaktır. Siz "Sosyal adaleti, eşitliği 
gerçekleştirdim" derken, süper emeklile
ri de yoksulluk sınırının ucuna getirmiş 
olacaksınız. 

Onun için, başta "Refahta değil, se
falette eşitliği sağlıyorsunuz" demiştim. 
Maaşları dondurulan süper emekliler, çok 
yakın gelecekte, tüm işçi ve memurlar gi
bi, yoksulluk sınırının akına düşecekler-
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dir. " Sefalette eşitlik' derken, bu hususu 
rakamlarla ifade etmeye çalışıyorum. Ba
kınız, Aralık 1987-Aralık 1988 arasında, 
sadece gıda harcamalarındaki artış yüzde 
65 olarak gerçekleşmiştir. Aralık 1987'de 
128 bin lira olan aylık gıda harcamaları tu
tan, Aralık 1988'de 211 bin lira olmuştur. 
Demin de belirttiğim .gibi, Ocak 1989'da 
bu rakam 240 bin TL/aydır. Nerede ko
nut harcaması, nerede giyim, sağlık har
caması, nerede eğitim, kültür harcamala
rı?.. Sağlıksız, eğitimsiz, kültürsüz bir top
lum yaratılmıştır, yaratılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bugün toplumu
muzda emekliler arasında birçok farklılık
lar olduğu inkâr edilemez. Daha açık'bir 
ifadeyle, iki tür emekli statüsü olmaz. 
Anayasa Mahkemesi kararında da zımnen 
bu husus belirtilmiş ve iptal sebebinde de, 
diğer emeklilerin de süper emekliler sevi
yesine getirilmesi esası vurgulanmıştır. 
Burada esas olan, devletin katılımıdır. Sos
yal Sigortalar Kurumunun aktüeryası, is
teneni, ideali gerçekleştirmeye yetmeyebi
lir. Ancak, devlet, ne gün için vardır? 
"Kazanılmış hakların geriye alınması ye
rine, devletin katılımı sağlanmalıdır; sos
yal güvenlik yasaları kalıcı olmalıdır ve 
sosyal güvenlik yasalarından herkes fayda
lanmalıdır, bu faydalanma, eşitlik ilkesi 
doğrultusunda ve en üst refah düzeyinde 
sağlanmalıdır" diyoruz. 

3395 sayılı Yasanın, fazla incelenme
den, ilerisi düşünülmeden çıkarıldığını be
lirtmiştim. Gerçekten de bugün, mahzur
ları açıkça ortaya çıkmıştır. 3395 sayılı Ya
sa, iş kazaları ve meslek hastalıklarından 
malul olanlara imkân tanımamıştır. 3395 
sayılı Yasa, tanıdığı kısa sürelerle, haktan 
yararlanmayı önlemiştir. 3395 sayılı Yasa, 
ayrıcalıkların yasası olmuştur. Ancak, 
3395 sayılı Yasa, özlenen, beklenen emek
lilik statüsünü de ortaya çıkarmıştır. Ta
şıdığı mahzurlara karşın, olması gerekeni 

Türk kamuoyunun gözleri önüne sermiş 
ve en önemlisi, 3395 sayılı Yasa, esas ola
nın, ideal olanın, bu statünün devlet ka
tılımıyla ve kalıcı olarak tüm emeklilere 
teşmil edilmesi gerçeğini gözler önüne ser
miş olmasıdır. Ancak, Hükümet, devam
lı surette bu gerçeklerden kaçmakta, re
fahı bir kenara itip, yoksullukta eşitliği 
sağlamayı yeğlemektedir. Sosyal Sigorta
lar Kurumunun aktüeryası müsait değil
dir; Sosyal Sigortalar Kurumu, prim ala
caktan yönünden ne yapmaktadır? 

Sayın milletvekilleri, 1.7.1988 tarihi 
itibariyle Sosyal Sigortalar Kurumunun 
alacaklarını kapsayan rakamlan dikkatle
rinize sunmak istiyorum. 1.7.1988 tarihi 
itibariyle SSK'nın, özel kesimden 183 mil
yar, kamu kesiminden 120 milyar, Hazi
neden emeklilere vergi iadesinden 125 mil
yar, tecil olunan alacak, 2974 sayılı Tah
kim Kanunu gereğince 123 milyar, emek
liler için konut edinme 29 milyar, kamu 
kesiminden sosyal yardım zammı 340 mil
yar ve diğer sosyal güvenlik kuruluşlann-
dan 37 milyar; ki, toplam 957 milyar lira 
kurumun alacağı bulunmaktadır. Çok bü
yük kısmı kamu kesimi ve Hazineden kay-. 
naklanan bu alacağını tahsil edemeyen ku
rum, Anayasaya, hukukun genel prensip
lerine, kazanılmış haklara, sosyal adalete, 
sosyal güvenlik kavramına aykın olarak, 
tereddütsüz, süper emeklilerin maaşları
nı dondurabilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, "Bu sorunun 
çözümü için ne yapılmalıdır?" derseniz, 
biz Doğru Yol Partisi Grubu olarak, 
"Tüm sosyal güvenlik kuruluşlan bir ça
tı altında toplanmalıdır, devletin katılımıy
la tüm emekliler aynı refah düzeyinde bir-
leştirilmelidir, süper emeklilerin maaşla
rını donduran bu tasarı geri çekilmelidir, 
sosyal güvenlik yasalarının kalıcı olması 
sağlanmalıdır, sefalette değil, refahta eşit
lik gerçekleştirilmelidir" diyoruz. 

— 149 — 



T.B.M.M. B : 59 15 . 2 . 1989 O : 2 

Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce He
yetinize saygılarımı sunuyorum. (DYP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Müftüoğlu. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Fehmi Işıklar, buyurun. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

» 
SHP GRUBU ADINA FEHMİ 

IŞIKLAR (Bursa) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununa yeni bir madde eklen
mesi ve bir maddenin değiştirilmesine iliş
kin yasa tasarısı üzerinde Sosyaldemokrat 
Halkçı Partinin görüşlerini sunmak üze
re söz aldım. Hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Uzun zamandan beri birçok yasa, 
Mecliste çok incelenmeden, yeteri kadar 
tartışılmadan benimsenmekte, ancak Ana
yasa Mahkemesinden geri çevrilmektedir. 
Oysa, muhalefetin görüşleri dikkate alın
sa, bu anlamda ciddî incelemeler yapılsa, 
Anayasa Mahkemesi bir senato işlevi yap
mamış olacak ve bu kadar yük yüklenme
miş olacaktır. Doğal olarak, bu konuda 
Sayın Cumhurbaşkanının da büyük so
rumluluğu vardır. Köşkte çok değerli hu
kukçuların çalıştiğını biliyoruz; ama bir
çok kararname ve yasalar ya yeteri kadar 
incelenmeden imzalanmaktadır ya da bu 
hukukçuların görüşüne itibar edilmemek
tedir. Burada, bu konunun da altını çiz
mek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, 12 Eylülle bir
likte yeni bir dönem başladı. Eşitsizlik, ka
zanılmış hakların geri alınması, devlete 
güvensizlik, yanıltma, aldatma, emeği ile 
geçinenleri birbirine düşürme, tuzak kur
ma, hep bu dönemde başladı. Bu konu
da, Sayın Başbakan önemli telkinlerde bu
lunuyor. Sayın Başbakanı bu konuda kut
lamak gerekli; yeterinden de fazla bece

rikli. Daha ilk zamanda, Millî Güvenlik 
Konseyi Başkanına, "Bir garsonun, bir 
metrdotelin ücretinin, orgeneralin maa
şından fazla olduğu" telkin edildi ve mu
kayese böylece yapıldı; işçi ücretleri düşü-
rülürken, dondurulurken, işçi haklarına el 
konurken bu mantıkla hareket edildi. Şim
di yeni bir tuzak söz konusu; yüksek de
receden ücret alan bürokratlar, hâkimler 
ve savcılar etkilenmek isteniyor ve onlara 
deniyor ki, "Süper emeklilikten ücret alan 
bir işçi, sizden fazla emekli ücreti alıyor." 
Şimdi böylece kamuoyu oluşturulmak is
teniyor. O, emeği ile geçinenlerle, ücret 
alan yüksek bürokratlarla, işçi emeklileri 
karşı karşıya getiriliyor. 

"12 Eylülde başladı" demiştim. 1980 
Ekim ayında kıdem tazminatlarının ver
gilendirileceği belirtildi, ifade edildi, ka
muoyuna mesaj verildi; "Aman, kıdem 
tazminatım vergilendirilmesin" diye )>ir-
çok insan emeklilik istedi. Ekimde çıkarı
lan kanun, 12 Eylül 1980 tarihinden iti
baren uygulandı; geçmişe götürüldü. Son
ra, vergi ile ilgili mahkemeler lehte karar 
verince (insanlar lehine) bu sefer "Üçte 
dördünü ödeyin, bir bolü dördünü 
almayacağız" dediler; üçte dördünü öde
yenleri bir bolü dördü ödemeye mecbur 
tuttular ve mahkemeler önledi. Yani, hü
kümetin ve parlamentonun ya da o dö
nemde parlamento adına görev yapan 
Millî Güvenlik Konseyinin yaptığı haksız
lığı, mahkemelerimiz sürekli önlemeye 
çalıştı. 

Şimdi, arkadaşım anlattı; süper 
emekliler nasıl süper emekli oldu?.. Evle
rini sattılar, altınları varsa sattılar, borç
landılar. Şimdi, o sattığı evi almak için pa
ra bulmaya çalışsa, ölünceye kadar verdi
ğiniz süper emeklilik maaşı yetmeyecek
tir belki. 

Bunlar, kıdem tazminatını da eksik 
aldı. Biliyorsunuz, kıdem tazminatı tava-
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m arttı. 7,5 milyon lira alan, simdi emek
li olsa, 14 milyon lira alacaktı. " Bir an 
evvel emekli olayım" diye ayrıldılar isle
rinden. Bir de öylece kayıpları var ve simdi 
belirsizlik içindeler; 62 bin süper emekli, 
durumlarının ne olacağını merak ediyor, 
tasarının Parlamentodan ne şekilde geçe
ceğini, kanunun nasıl çıkacağını merak 
ediyorlar. Umarım, muhalefetin görüşle
ri dikkate alınır ve bu 62 bin kişi mağdur 
edilmez. 

Değerli arkadaşlarım, "Enflasyon 
yükselir" gerekçesiyle 1 milyon 350 bin 
emekli işçi, bugün, açlık ve sefalet içeri
sinde inlemektedir. Enflasyonun bütün ve
bali ve yükü, sorumluluğu işçi ve emekli
lerin ücretine yüklenmiştir; ancak, ücret
ler dondurulduğu halde, enflasyonun ge
risinde tutulduğu halde, enflasyon önlene
memiştir. Enflasyonun nedeni, ücrederin 
çok ötesinde, daha derinlerde yatmakta
dır; bunun üzerinde durmak ve ekonomik 
politikayı gözden geçirmek gerekir. 

Batı'da, Federal- Almanya'da ve İs
kandinav ülkelerinde, enflasyon oranını 
devlet sübvanse etmekte, emeklilerin za
rar görmesini önlemektedir. Bu ülkelerde 
devlet, "Bu yıl yüzde 3 enflasyon oldu. 
Bunda işçi ve işverenlerin kusuru yoktur. 
Bu nedenle ben, bu enflasyon farkını 
ödüyorum'' demektedir. Bizde, yüzde 70, 
yüzde 80, yüzde 90 olan enflasyonun, işçi 
ve emeklilere, yani emekçi ve emeklilere 
yansımasını bir düşünün... 

Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı, "Süper emekli olacaklardan 243 
milyar lira alındı; ama, kendilerine 345 
milyar lira ödendi" diye bir açıklamada 
bulundu. Klasik bir tüccar gibi bakama-, 
yız bu işe. Şu kadar verildi, şu kadar alın
dı, arada bu kadar fark var, o günden bu 
güne köprünün altından da epeyi su geç
ti, paramız pul oldu. Geçenlerde Ameri
kalılar açıklıyordu; 1992 yılında dolar 
6 bin, lira olacakmış. 

Anayasa Mahkemesi iptal kararının, 
"Anayasanın 10 uncu Maddesi Yönünde 
İnceleme" başlıklı bölümünde, Anayasa
ya aykırılık saptandıktan sonra, yol gös
terici biçimde, "Ayrıca, en üst göstergede 
bulunanlarla diğer göstergelerde bulunan
lar arasında sosyal güvenlik hakkı yönün
den çok farklı hak durumları yaratılmış
tır. Aynı hakkın dengeli ve makul ölçüler
de, diğer göstergelerde bulunanlara da ta
nınması gerekir" anlatımına yer verilmiş
tir, "Bu gerekçe ile açıkça iptale neden 
olan eşitsizliği ortadan kaldırmak için, di
ğer göstergelerden emekli olanların da, sü
per emeklilerin durumuna getirilmesi 
gerektiği" ortaya konulmuştur. 

İptal kararının Resmî Gazetede ya
yımlanmasından sonra yapılan yeni dü
zenleme, başlangıçta 352 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname yoluyla olmuştur. 
Bu düzenlemenin esasını, diğer gösterge
lerden emekli olanların aylıkları gelip ye-
tişinceye kadar, süper emeklilerin aylıkla
rını olduğu yerde dondurmak düşüncesi 
oluşturmaktadır. Böylece, 3395 sayılı Ya
sanın verdiği olanakla emekli olanların ka
zanılmış haklan bozulmak ve ellerinden 
alınmak istenmiştir. Kanun hükmünde 
kararname ile devletin sürekliliği ve dev
lete güven ilkelerinde böylece büyük ge
dikler açılmıştır, ancak, 352 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin yasal dayanağı 
bulunmamaktadır. Kanun hükmünde ka
rarnameye yasal dayanak olarak gösteri
len 3268 sayılı Yasada da, 3347 sayılı Ya
sada da, Bakanlar Kuruluna, 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Yasası ile ilgili olmak 
üzere kanun hükmünde kararname çıkar
ma yetkisi verilmemiştir. Bu nedenle, ip
tal kararından sonra, güya emekli işçiler 
arasındaki eşitsizliği gidermek amacıyla 
çıkarılan 352 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin hukuken yok sayılması ge
rekeceğinden ve Anayasa Mahkemesince 
iptali kesin bulunduğundan, Hükümetçe 
alelacele bu son yasa tasarısı hazırlanarak 
Yüce Meclise sunulmuştur. 
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Bu yeni düzenleme, amaç ve içeriği 
bakımından, 352 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin bir tekran niteliğinde
dir. Bu düzenleme, Anayasa Mahkemesi
nin iptaline neden olan sosyal güvenlik 
hakkı yönünden yaratılmış eşitsizliği or
tadan kaldırabilecek hiçbir özelliğe sahip 
değildir. Huzurdaki yasa tasarısı ile geti
rilen, kazanılmış haklan yok eden, yasa 
önünde eşit sosyal güvenlik haklarına sa
hip olması gereken vatandaşları birbirine 
karşı durumlara getiren, konuyu daha da 
büyük açmazlara sürükleyen bir düzenle
me olmuştur. Eşitlik, kazanılmış hakların 
geri alınmasıyla sağlanamaz. Emekliliğin 
dondurulması, kazanılmış hakların geri 
alınmasıdır; yani, reel ölçülerde gerileme 
sağlanmasıdır. Oysa, Anayasanın 153 ün
cü maddesine göre, iptal kararı geriye iş
letilemez. 

Anayasa Mahkemesinin karan Hü
kümetçe Resmî Gazetede ilan edilirken, 
altında bir not var ve aynen şöyle diyor; 
"Anayasanın 153 üncü maddesi gereğin
ce iş bu kararlann hemen yaymlanabilme-
si için Anayasa Mahkemesinin gönderdi
ği metnin filmi çekilmek suretiyle basıl
mıştır." Değerli arkadaşlarım, oysa, Arap
lara arsa satımı ile ilgili yasa iptal edildi
ğinde, böyle bir aceleciliğe başvurulma
mış, bir ay sonra Resmî Gazetede yayım
lanmıştır. 

Gene, milletvekili aylığı ile ilgili uy
gulama geriye doğru işlet Umemiştir. Söz 
konusu işçilerin emekliliği olunca, hem 
makabline şamil olacak, hem de geriye 
doğru işletilecek ve onlar mağdur edilecek
tir. Bu çifte standarttan vazgeçmek zo
rundayız. 

Çalışma Bakanının ifadesine göre, 
enflasyon yüzde 30 olursa, -tabiî Ameri
kalılar ne kadar olacağını daha iyi biliyor-
1991 yılının ikinci yarısında, diğer emek
liler süper emeklilerin düzeyine yetişecek

tir. Oysa, Anayasa Mahkemesi diyor ki, 
"Eşitsizlik yüzünden bu yasanın bu mad
desini bozuyorum, eşitleştir ve 6 ayda bu 
işi çöz." Eğer Anayasa Mahkemesinin asıl 
maksadı, yüksek olanı durdurmak ve aşa
ğıya doğru çekmek olsaydı, o zaman 6 ay 
süre vermezdi. Şimdi, Sayın Hükümet, 
Sayın Çalışma Bakanı ve Sayın Komisyon 
diyor ki; "1991 yılının ikinci yansına ka
dar eşitsizliği sürdürebilirsin" Oysa Ana
yasa mahkemesi, "Eşitsizliği derhal ve 6 
ayda önlemelisin" demiştir. Bu mantıkla, 
1991'e kadar eşitsizliği sürdüreceksiniz... 
Bu bile, bu yasanın Anayasa Mahkeme
since bozulmasının nedeni olacaktır. Bu 
gerekçe bile, bu yasanın geriye çevrilme
sini beraberinde getirecektir. 

Değerli arkadaşlarım, aslında 3395 
sayılı Yasanın birçok maddesi eşitsizlik 
içindedir. Örneğin, 1 inci maddesi, el ha
lıcılığında çalışanlar isteğe bağlı sigortalı 
olacak. El halıcılığında çalışan köylü ka
dın, gelecek şehire, formalitelerini yerine 
getirecek, işçi ve işveren primlerini öde
yecek ve emekliliğe hak kazanacak... Ge
çenlerde de sordum, "Kaç tane el halıcı
lığında çalışan kadınımız bu emekliliğe 
hak kazanabilmiştir?" Kaç köylü tarım iş
çisi gelmiştir, bu emekliliğe hak kazanmış
tır ve emekli maaşı bağlanmıştır? 

13 üncü madde ile ağır ve yıpratıcı iş
lerde çalışanlar, gazetede çalışanlar için 
geçici bir uygulama yapıldı. Eski Sosyal 
Güvenlik Bakanı Sadık Side içimizden çık
mış -hep ne oluyorsa zaten bizim içimiz
den çıkanlar tarafından yapılıyor; o da çok 
ilginç- şeker iş kolunu ağır, tehlikeli ve yıp
ratıcı işlere sokuyor, demir çelikte, aküde, 
kurşunda çalışanlar ağır ve yıpratıcı işler
de çalışmıyorlar ya da itibarî hizmetten sa
yılmıyor bunlar... 

15 inci maddeye göre; kamu kuruluş-
lannda, KİT'lerde çalışan süper emekli
lerin sosyal yardım zammı KİT'ler tara-
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fmdan karşılanıyor; özel sektör ise böyle 
bir yükümlülük içinde değil. 

Özel sektörcü, özel girişimci, hür te-
şebbüscü Özal, KİT'lerin yeteri kadar kâr 
etmediğini söylüyor. Her hal ve şartta 
KİT'leri batırmaya çalışırsanız, özel sek
töre tanınan ayrıcalıkları KİT'lere tanı
mazsanız, elbette KİT'ler yeteri kadar kâr 
etmez. Bu madde de eşitlik ilkesine aykırı. 

Gene ek madde 2 ile ilk defa kaza
nılmış haklar geri alındı. Emekli maaşı 
oranı yüzde 70 iken, gene Sayın Side za
manında yüzde 60'a düşürüldü; bu yasay
la da yüzde 50'ye düşürüldü. Hem de na
sıl yüzde 50'ye düşürüldü? Eskiden, 
emekli maaşını belirlemek için son beş ça
lışma yılının ortalaması alınıyordu, şim
di bütün çalışma yıllarının ortalaması alı
nıyor. 1950 yılında yevmiye 2 lira, şimdi 
ise günde 12 600 lira. Bu enflasyon karşı
sında, geçmişteki bütün hizmetleri birleş
tirip ortalamasını alırsanız, işçiler her za
man zarar edecektir ve sıkıntıya düşe
cektir. 

30.6.1987 yılında prim tavanı 116 400 
liraydı, şimdi 819 210 lira; yani 1,5 yılda 
7 misli artmış. Kesinti bu kadar artabili
yor; ama, emekli ücretleri bu kadar art
mıyor. Daha birçok aksaklığı var. 

Şimdi getirilen yasada, 1989 yılı kat
sayısı değil de, 1988 yılı katsayısı esas alı
nıyor. Oysa, biz şimdi 1989 yılındayız, bu
nu şimdi görüşüyoruz, iki ay gün aldı; ha
yır; Aralık 1988 ayındaki katsayı esas tu
tuluyor. Böylece bir haksızlık daha; yani, 
bu şekliyle de haksızlık, öbür şekliyle de 
haksızlık. Bu, bir anlamda, deyim yerin
deyse -hep kullanmaktan kaçınıyorum-
devlet, vatandaşı dolandırmış; böyle yo
rumlanıyor. (SHP sıralarından alkış
lar) 

NEGCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Doğru laf. 

FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — 
Muhalefet olarak, "506 Sayılı Sosyal Si
gortalar Yasasının genel esprisi 
benimsenmelidir" diyoruz. Çeşitli neden
lerle yapılan değişikliklerin hepsi gözden 
geçirilmeli, bu, günümüze göre değerlen
dirilmeli ve emeklilerimizin gereksinme
lerini karşılayacak ve onları insanca yaşa
yacak duruma getirilmelidir. Birlikte ça
lışmaya biz varız, hazırız. Bunun siyasî 
polemik konusu yapılmasından yana da 
değiliz; çünkü bu, çok tehlikeli-bir konu. 
İnsanın ömrünün sonunda, bugüne kadar 
verdiği emeğinin karşılığı olarak ve sade
ce yaşamak için aldığı bir ücret, siyasî po
lemik konusu da yapılmamalıdır. 

Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanına daha önce arz ettik; "Bir araya 
gelerek bu konuda size elimizden geldiği 
kadar yardımcı olalım, iyi niyetinize ina
nıyoruz. Sizden evvel Çalışma Bakanlığı 
yapmış arkadaşlarınızın başımza iş açtığı 
bir olay bu, sizin fazlaca kusurunuz yok, 
kabak sizin başınıza patladı, yardımcı 
olalım'' dedik ve bu ana kadar da yardım
cı olabileceğimiz bir ortam yaratüamadı. 
Oysa, ANAP, SHP ve Doğru Yol Partisi 
bir araya gelir, konuyu ciddi bir biçimde 
inceler, aktüeryal durumlar değerlendiri
lir, devletin ne kadar katkı yapması gerek
tiği konusu incelenir ve o olanaklar zor
lanır, böylece, köklü çözümle ciddi bir ya
sa ortaya konmuş olur. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığı bütçe müzakereleri sırasında da dile 
getirdiğim gibi, böyle bir çalışmada baz 
alınacak kriterler şunlar olmalıdır : 

Sosyal güvenlik sistemi, çalışan kişi
nin iradesi dışında karşılaştığı tehlikelerin 
zararlarını karşılamalıdır, 

Yine sosyal güvenlik sistemi, asgari 
insan onuruna yaraşan bir düzeyde yar
dım sağlamalıdır, 
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Yasal temele dayanmalı, isteğe bağlı 
olma yerine, zorunluluk ilkesine bağlı ol
malıdır ve tüm ulusu kapsamalıdır, 

Devletçe-ya da devletçe güvence al
tına alman kurumlar tarafından sağlan
malıdır, 

Gerçekten yardıma muhtaç olanlara 
ulaşmayan ve sadaka biçiminde algılanan 
"Fak-Fuk-Fonu" gibi uyduruk uygulama
lar terk edilmeli; yardıma muhtaç olanla
ra daha Onurlu ve ulusumuza yakışır dü
zeyde yardımı temel almalıdır, 

Sosyal yardım, güvenlik yardımı, to
to, loto ya da çeşidi piyangolar gibi, kimi
lerine süper astronomik, kimilerine ise gü
lünç denilecek ölçülerde yapılmamalı; bu 
yardımlar, ülkenin üretimine eşit emekle 
katılıp, terlemiş insanlara, yorgun ve muh
taç günlerinde insan onuruna yaraşır bir 
düzeyde yapılmalıdır. 

Süper emekliliğe göre maaş alan 
emekli arkadaşlarımız, inanın ki, diğer 
emeklilerden birkaç gün sonra ücretleri
ni almaktadırlar. 

BAŞKAN — Sayın Işıklar, toparla
yınız efendim, rica ediyorum. 

FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — 
Hay hay efendim. 

Çünkü, onlann da içine sinmemek-
tedir. Bugün en az alan, 150 bin lira civa
rında ücret almaktadır. Bunun 60 bin kü
suru ücret, 91 bin lirası da sosyal yardım
dır. Dünyanın hiçbir yerinde sosyal yar
dım, asıl ücreti geçemez. Buradan da an
laşılmaktadır ki, bu sistem çökmüştür. Bu 
sistemi ciddi olarak yeniden ele almalıyız. 

Bu konuda gelecek olan ciddi öneri
leri tartışmaya hazır olduğumuzu belirtir: 
adaletsizliği gidermeyecek, eşitsizliği gi-
dermeyecek, huzursuzluğu daha da artı
racak olan bu yasa tasarısına olumlu oy 
vermeyeceğimizi belirterek, hepinize say

gılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Işıklar. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Mehmet Akdemir; buyurun. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA MEH
MET AKDEMİR (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; Sosyal Sigor
talar Kanununun Bir Maddesinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile 
Sosyal Sigortalar Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesi, 308 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Geçici Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Hükmünde Kararname Hakkında Anava
tan Partisi Grubunun görüşlerini arz et
mek üzere huzurlarınızdayım. Bu vesiley
le, Yüce heyetinizi derin saygılarla selam
lıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
sosyal güvenlik, herkesin ekonomik ihti
yaçlarını da kapsayacak biçimde, bugün 
ve yarınlarını güvence altına alan bir sis
temdir. Sosyal politikanın ana unsurunu 
teşkil eden sosyal güvenlik, herkes için 
hak, devlet için de görevdir. Sosyal güven
lik, yaşayan bir kavramdır, ülkelerin eko
nomisi ve sosyal yaşantıları İle yakından 
ilgisi vardır. Onun içindir ki, sosyal sigorta 
kanunları, en çok gündeme gelen, üzerin
de en çok konuşulan ve dolayısıyla geniş 
halk kitlelerini ilgilendiren kanunlardır. 

Hak vermek, çalışanı, mutlu etmek, 
emekli, dul ve yetime daha iyi hayat stan
dardı sağlamak, hepimizin gayesi ve he
defidir. İşte bu hedefledir ki, 20 Haziran 
1987 tarihinde bu Yüce Meclis, 3395 sa
yılı Kanunu kabul ederek, 9.7.1987 tari
hinde yürürlüğe koymuştur. Kanun, sos
yal güvenlik alanında çok önemli haklar 
ve yenilikler getirmiştir; ancak ne yazık ki, 
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sadece bir geçici maddesi hatırlanmakta, 
diğer maddeler üzerinde durulmamakta-
dır, Bakınız, bu kanun ile hangi yeni hak
lar getirilmiştir, bunları bir kere daha ha
tırlatmakta fayda görüyoruz. 

1. El halıcılığını teşvik etmek ama
cıyla; bu sanatın özelliği de dikkate alına
rak, el halıcılığı işlerinde çalışanlar, iş ka
zası, meslek hastalığı bakımından isteğe 
bağlı sigorta sistemine tabi kılınmışlardır. 

Bir işyerinde çalışan sigortalı, işvere
nin kastı veya suçu sayılabilecek ortam so
nucu iş kazası veya meslek hastalığına ma
ruz kalmış ise, kurumca sigortalıya yapı
lan tıbbî tedavi veya aylık bağlama gider
lerine karşılık, işveren aleyhine açılacak 
tazminat davalarına sınırlama getiril
miştir. 

'Yurt içinde tedavi imkânı olmadığı 
anlaşılan hastalıklar yönünden, sigortalı
nın yurt dışında tedavisine olanak sağlan
mıştır. Önceki yıllarda sadece iş kazası ve 
meslek hastalıklarına uğrayanlar yurt dı
şına tedavi amacıyla gönderilebiliyorlardı. 

Prime esas kazanç sisteminde, reform 
denilecek bir düzenleme yapılarak, göster
ge tablosuna ek olarak üst gösterge tablo
su sistemine geçilmiştir. \apılan bu düzen
lemeyle, sigortalılara kazançları üzerinden 
prim ödeme imkanı sağlanarak, emekli ol
maları durumunda çalışırken aldıkları üc
rete eş değerde bir yaşlılık aylığı alabilme 
imkânı sağlanmıştır. 

Küçük esnaf yönünden, büyük bir 
problem olan ölçümleme konusu kaldırı
larak, bu sistem yerine, çalıştığı halde ku
ruma bildirilmeyen sigortalıların kurum
ca tespiti durumunda, bunlara ait belge
lerin kurumca resen düzenlenmesi ve 
muhteviyatı, sigorta primlerinin işveren
den istenilmesi, dolayısıyla, doğacak sos
yal güvenlik hakkından sigortalıların fay
dalanması esası getirilmiştir. 

Primlerle ilgili hukukî ihtilafların çö
zümünde kolaylık sağlamak üzere, prim 
itiraz komisyonları kaldırılmıştır. 

Prim tahsilatına etkinlik sağlamak 
üzere, resmî dairelerden iş alan müteah
hit firmaların Sosyal Sigorta Kurumuna 
bildirilmesi zorunluluğu getirilerek, prim
lerin, hak edişlerden kesilmesi sistemi ön
görülmüştür. 

İsteğe bağlı sigortalılık sistemi uygu
laması kolaylaştırılarak, sigorta kapsamı 
dışında kalanların, sosyal güvenliklerine 
devam hakkı verilmiştir. 

Geçici iş görmezlik ödeneğinde eşit
lik sistemi getirilerek, yatarak tedavilerde 
günlük kazancın 1/2'sinin, ayakta tedavi
lerde ise, 2/3'ünün ödenmesi esası benim
senmiştir. 

Sosyal sigorta vecibelerini yerine ge
tirmeyenler hakkında uygulanan para ce
zası sisteminde, idarî para cezası uygula
masına geçilerek, kanunî yükümlülükle
re etkinlik getirilmiştir. 

Tehlikeli ve ağır işlerde çalışanlara 
uygulanan itibarî hizmet zammı kapsamı 
genişletilmiştir. 

Sigortalının, 12 yaşına kadar çocukla
rının hastalığında, tıbben lüzum görülme
si halinde, sağlık tesislerinde hasta çocu
ğun yanında kalan refakatçinin masrafla
rının da ödenmesi bir hak olarak veril
miştir. 

Getirilen bu sosyal amaçlı haklar ve 
uygulamalar yanında, sigorta işlemleri açı
sından bürokrasinin azaltılması amaçlan
mıştır. 

3395 sayılı Kanun, yürürlüğe girdi
ği tarihten bu yana geçen 18 aylık uygu
lama döneminde çok faydalı sonuçlar el
de edilmiştir. 

Kanunda, bir kısım emeklilere borç
lanma hakkı verilmiştir. Nedir bu borçlan
ma hakları?.. 
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Prime esas kazancın yıllardır düşük 
tutulmasından dolayı, yüksek ücret alma
sına rağmen, yasanın kısıtlayıcı hüküm
leri dolayısıyla, ücreti üzerinden prim öde
yemeyen; ancak 1400 göstergeden aylık 
alan emeklilere, borçlanmak suretiyle da
ha yüksek emekli aylığı alma hakkı veril
miştir. 

Kamuoyunda "Süper emeklilik" di
ye nitelendirilen bu haktan yararlanan 62 
bin dolayında emeklinin aldığı yaşlılık ay-
lığıyla, diğer normal emekliler yaşlılık ay
lığı arasındaki farkın büyük olması, emek
liler bakımından bazı hak arayışlarına se
bebiyet vermiştir. Konu, Yargıtaym tale
bi üzerine Anayasa Mahkemesine intikal 
etmiş ve Anayasa Mahkemesinin, hepini
zin malumu olduğu üzere, 11 Aralık 1988 
tarihli Resmî Gazetede yayımlanan gerek
çeli karanyla, ilgili madde iptal edilmiştir. 

Yüce Meclisin gündeminde görüşül
mekte olan yasa tasarısına doğru bir yak
laşım sağlamak üzere, Anayasa Mahke
mesinin iptal kararı gerekçesini iyi ince
lemek gerekmektedir. Bakınız, Anayasa 
Mahkemesi iptal kararında;' 'Aynı sosyal 
güvenlik kurumu içerisinde yer alarak bü
tünleşmiş, kaynaşmış ve aynı amaçlar için 
riziko ortaklığına girmiş sigortalılardan, 
derecesi ne olursa olsun, bir grubun di
ğerlerinden ayrılarak, kendilerine özel de
nebilecek bir güvenliğin sağlanması ve te
melde birbirinden çok farklı olmayan ya
kın derece ve göstergelerde bulunanlar için 
çok farklı boyutlarda sosyal güvence ön
görülerek, kurumun kaynaklarının denge
siz bir biçimde tahsisi, sosyal güvenliğin 
dayandığı ilkelerle bağdaşamaz" görüşü
ne yer vermiştir. 

Anayasa Mahkemesi, konuyu sosyal 
güvenlik ve eşitlik ilkesinden değerlendi
rerek, belirli haksızlıkların giderilmesi 
amaçlansa dahi, birkısım emekliye özel 
hak verilmesini, Anayasanın 2, 10 ve 

60 inci maddelerine aykırı bulmuştur; an
cak, ortada bir müktesep hak mevcudiye
ti bulunmakta, kişilerin müktesep hakla
rı, borçlanmak suretiyle oluşan bir geçim 
standardı bulunmaktadır. Konuya bu şe
kilde bakarsanız, bu kazanılmış haklardan 
oluşan fiilî durum, diğer yandan sosyal gü
venlik ve eşitlik ilkesi; işte, bütün bunla
rın bir sistem içinde birleştirilerek, kişile
ri memnun edecek bir yasa hükmünün 
doğması amacımız bu olmalıydı. Bu amaç 
doğrultusunda ne yapılabilir? Konuyu bu 
yönüyle değerlendirirsek, iki seçeneği or
taya koymak gerekecektir. 

1. Borçlanma hakkını iptal etmek, 
kişileri eski müktesep haklarına; yani 1400 
göstergeye indirmek ve aylıklarını 1400 
göstergeden ödemeye devam etmek. 
ANAP Grubu olarak, bu tür bir görüşün 
adil olmadığı, kişilerin devlete olan güve
nini sarsacağı düşüncesini Yüce Meclise 
arz etmek istiyorum. 

2. Kişiler, aylıklarını almaya devam 
etsinler, zaman içinde bir grup emekli na
sıl olsa tasfiye olur... Bu görüşün de, Sa
yın Bakanın açıklayacağını umduğum ra
kamsal veriler karşısında adil olmayacağı 
kanısındayız. 

Tabiî, burada göz önüne alınacak di
ğer önemli bir nokta da, hukukun üstün
lüğü prensibidir. Anayasa Mahkemesin
ce verilen bir iptal kararı karşısında bu tür 
bir düşünceyi yasalaştırmak, kanımca hu
kukî bir hata olur. 

Bu gerekçeler doğrultusunda Hükü
met ne yapmıştır?.. Tasarıda, kişilerin ka
zanılmış haklarına herhangi bir dokunma 
soz konusu olmadan, 100 katsayı uygula
narak ve 53 bin liralık sosyal yardım zam
mı eklenerek bulunacak aylık sabitleştiril
miştir. Ne zamana kadar durdurulmuş
tur?.. Emsalleri bu aylığa ulaşıncaya kadar. 

ANAP Grubu olarak bu konudaki 
görüşümüzü özedersem; "Müktesep hak-
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ların korunması, eşitlik ilkesinin sağlan
ması, hukukun üstünlüğü kavramının ger
çekleştirilmesi, kişilerin gelirlerinde bir 
düşmenin söz konusu olmaması yönleriyle 
en adil çözüm bulunmuştur" diyoruz. Bu 
itibarla, Sayın Bakanı candan kutlamayı 
bir görev addediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
görüşülmekte olan kanun tasarısı, Anaya
sa Mahkemesinin iptal kararı çerçevesin
de doğan hukukî boşluğun doldurulması 
amacıyla hazırlanmıştır. Muhteviyat ba
kımından kazanılmış olan hakları koru
yan, devlet güvenini temin eden ve kişile
rin yaşam koşullarının devamına imkân 
sağlayan hükümler ihtiva etmektedir. 

Konuya, sure bakımından bakarsak; 
Anayasa Mahkemesinin iptal, kararının 
yürürlüğe girmesinden önce yasal olarak 
sonuçlandırılması da, kamuoyundaki spe
külasyonları, emeklilerin tedirginliğini gi
derici yönden olumlu görülmektedir. 

Sayın Başkan, Değerli milletvekille
ri; borçlanma yapma hakkının, Sosyal Si
gortalar Kurumundan aylık alanların ta
mamına teşmil edilmesi halinde, Sosyal Si
gortalar Kurumuna getireceği malî yükü, 
çok özet olarak size arz etmek istiyorum. 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
na 3395 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 
70 inci maddesiyle, Sosyal Sigortalar Ku
rumunda 9.7.1987 tarihi itibariyle 1 inci 
derecenin 9 uncu kademesinden aylık al
makta olanlarla, 9.7.1987 tarihinden ön
ce kuruma emeklilik talebinde bulunmuş 
olup da, 1 inci derecenin 9 uncu kademe
sinden aylık almaya hak kazanmış olan
lara, söz konusu maddede öngörülen esas
lar dahilinde, borçlanma yapma hakkı ta
nınmıştır. Bu borçlanma hakkından 62 
579 kişi istifade etmiştir. Bu borçlanma 
hakkının, aynı esas ve oranlar dahilinde, 
kurumdan aylık alan diğer emeklilere de 
teşmil edilmesi halinde, tahsil edilecek 

borçlanma primleri ve bu borçlanma ne
deniyle emekli, dul ve yetimlere ödenme
si gerekecek ek aylıkları sizlere sırayla arz 
etmek istiyorum. 

Sigorta kolları itibariyle ödenecek ge
çici gösterge aylıkları ve tahsil edilecek 
borçlanma primlerinin; yaşlılık aylığı alan
lara 51 milyar 270 milyon; ölüm aylığı 
alanlara 10 milyar 866 milyon; malulat ay
lığı alanlara 2 milyar 94 milyon; askerî 
fabrikalar ve Devlet Demiryolları sandık
ları mevzuatına, göre aylık alanlara 772 
milyon; sosyal güvenlik sözleşmeleri uya
rınca, hizmet birleştirilmesi nedeniyle ay
lık alanlara 724 437 805 Türk Lirası öden
mesi gerekmektedir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; sonuç 
olarak, eğer dul ve yetimlere, süper emek
lilere bugünkü ödenen primler üzerinden 
aylık ödenmiş olsaydı, 1989'dan 1992'ye 
kadar ne miktar aylık ödenmesi gerekti
ğini ve bunlardan ne kadar prim toplana
cağını sizlere özetle arz etmek istiyorum. 
1989 yılı itibariyle, borçlanma nedeniyle 
ödenmesi gerekecek geçici gösterge aylık
larının toplamı 4 trilyon 208 milyar 634 
milyon; 1990 yılında 5 trilyon 444 milyar 
246 milyon; 1991 yılı itibariyle 7 trilyon 
665 milyar 682 milyon; 1992 yılında da 10 
trilyon 138 milyar 34 milyon lira ödenmesi 
gerekecektir. Şimdi, bu 4 sene içerisinde 
ne kadar prim tahsil edilecekti; onu rakam 
olarak arz etmek istiyorum; 5 trilyon 436 
milyar 652 milyon liradır. 

Şimdi, değerli üyeler, 4 yılda toplam 
27 trilyon 256 milyar 596 milyon ödene
cek; 5 trilyon 436 milyar 652 milyon tah
sil edilecek aradaki fark 5 katıdır. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Kanu
nu siz çıkardınız. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Aradaki farkı kapatın. 

MEHMET AKDEMİR (Devamla) 
— Şimdi, diyeceksiniz; nitekim biraz ön-
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çeki konuşmacı arkadaşlarımız gibi, "Sos
yal Devlet kavramının gereklerini yerine 
getiıin, dolayısıyla da, bu kadar bozula
cak bir sistemde, bu aktüeryal dengeyi ye
rine getirin". Ancak, Sosyal Sigortalar Ku-
rumu,aradaki bu farkı, Sosyal Sigortala
rın sigortacılık sistemi itibariyle, kendisi 
şu anda, şu aşamada kapatacak durum
da değildir. Dolayısıyla, böyle bir sosyal 
güvenceli kurum tamamen ortadan kalk
mış olacaktır. Kaldı ki, zaman içerisinde, 
bugüne kadar "Süper emekli" diye adlan
dırılan 62 bin kişinin, toplam vermiş ol
dukları primin karşılığı, 1989'un 5 inci 
ayında aşağı yukarı bitmiş oluyor; bunla
rı zaten alıyorlar, yani bu yıl içinde hep
sini almış olacaklar. Ayrıca, yine 1989 yı
lının 1 inci ayında, normal emeklilerle sü
per emekliler arasındaki bir aylık fark 353 
680 liradır; altı ayda da 2 122 080 lira fark 
almaktadırlar, dolayısıyla, esasen Anaya
sa Mahkemesinin de belirttiği gibi, zaten 
bu nevi emekliler arasında eşitsizlik ilkesi 
getiren bu hususun düzeltilmesi ve bunun 
da ilk altı ay içerisinde olması gerekiyor
du. Anavatan Grubu olarak, getirilen sis
temin, adil olması gerekenin en adil oldu
ğu kanısındayız. Kaldı ki, bu kanunlar 
1987 yılında Meclislerde görüşülürken -
Özellikle Plan ve Bütçe Komisyonunda 
görüşülürken- SHP grubu adına önerge 
veren arkadaşlarımız var, bunlar tutanak
larda mevcut. Gene 1987 yılında bu ka
nun görüşülürken, Doğru Yol Partisi Gru
bu adına konuşan sayın üye, bu kanunun 
gerçekten eşitsizlik getireceğini söylerken, 
bugün, biraz önce, değerli arkadaşımız bu 
kanunu övmüştür. Biz, bu ikilem arasın
da da kaldığımızı zannediyoruz... 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Övme yok, yanlış anlıyorsunuz. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Olay 
saptırılıyor. 

MEHMET AKDEMİR (Devamla) — 
Bu vesileyle, tasarının memleketimize, 
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milletimize, emekli işçi camiamıza hayır
lı ve uğurlu olmasını diler, hepinize say
gılar sunarım. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Şahsı adına, Sayın Hı
ran Bayazıt; buyurun efendim. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; ön
ce, birkaç konuyu vurgulamak istiyorum. 
Biz, bu tasarının Plan ve Bütçe Komisyo
nunda görüşülmesi sırasında fikirlerimizi 
arz ederken, çok yüksek düzeyde bir ar
kadaşımız, kendisine has zarif üslubu ve 
zarif tebessümü içinde, "Bakıyorum, Sos-
yaldemokratlar zenginden yana oldular" 
dedi. Önce, buna bir değinmek ve açıklık 
getirmek istiyorum. 

Biz, haklı ve adil konularda herkesin 
yanındayız. Zengin, fakir tefriki yapmak, 
bizce, hukukî bir çizgi ölçü alındığı tak
dirde bahis konusu değildir. Bizim, ezilen
den, bizim emekten yana olmamız, hakkı 
beraberinde taşıyan kişilerden yana olma
mamızı gerektirmez; ama, biz Plan ve 
Bütçe Komisyonunda, o çok yetkili, değer
li arkadaşımıza ve Anavatanlı milletvekil
lerine bir şeyi anlatamadık arkadaşlarım. 
Eğer bir toplumda müktesep hak çiğne-
niyorsa, eğer bir toplumda müktesep hak 
göz ardı ediliyorsa, o toplumun, bırakın 
hukuk devleti olmasını, devlet dahi olması 
bahis konusu edilemez; bunu anlatama
dık. Yine, getirilecek düzenlemenin, Ana
yasa Mahkemesinin kararlan ışığında, ile
ride daha büyük sorunlar çıkarmayacak 
bir formülle ele alınmış olması gerektiği
ni anlatamadık. 

ikinci konu şu : biraz önce Anavatan 
Grubu adına konuşan arkadaşım da bu
na değindi; bu öyle mevhum bir isnat ki, 
bir yandan bu konuyu Plan ve bütçe Ko
misyonunda ortaya atan sayın üye, "Bütçe 
Komisyonu tutanakları deşifre edilemedi, 
edilmemişti" diye konuştu, arkasındanda 
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"İki SHP milletvekili, beş yıl sonra yürür
lüğe girecek borçlanma konusunun, der
hal yürürlüğe girecek şekilde değiştirilmesi 
gerektiğini ileri sürdüler" dedi O iki mil
letvekili arkadaşımız bugün maalesef ara
mızda yok; ama, ben o komisyonda mev
cut olduğum halde böyle bir konuşmayı 
-yanılabilirim- hatırlayamadım ve bizim o 
arkadaşlarımızın bu uyarısı, bu telkini 
üzerine, Anavatanlı milletvekili arkadaş
larımız hakkı görmüşler, bu önergeyi ver
mişler ve Anavatan Grubuna mensup di
ğer üyeler de bu önergeyi kabul etmişler. 
Yuü özetle, suçluyu buldular arkadaşlar. 
Şimdi bugün burada aramızda olmasını 
çok isterdim, görüşme başlarken dışan 
çıktı, şu anda yok; bunun babası olduğu
nu övünerek söyleyen zamanın bakanı -
hatırlayacaksınız- bu kanun hakkında 
"Devrim" sözünü kullandı. Bunu kulla* 
nan bir ANAP bakanı; ama ANAP'm si
yasî literatüründe "Devrim" yoktur, çün
kü onlara göre "Devrim" sözcüğü tehli
kelidir. Onlar eğer, büyük bir iş başarıl
mış olduğunu vurgulamak isterlerse 
"Reform" derler veya biraz daha ileri gi
derler ve "İnkılap" derler, ama sayın ba
kan "devrim" dedi. İşte, devrim dediği 
bir düzenlemenin -suçu kimin üstüne 
atarsanız atın, hiç önemi yoktur-, devrim 
diye nitelendirilen bir düzenlemenin bu
gün toplumda yarattığı kaosu hep birlik
te yaşıyoruz; ama ne çare ki, getirilen ted
bir bu kaosu önlemeye yetmeyecektir, de
min de söylediğim gibi, yeni problemlere 
gebedir. 

Sayın Başkan, üçüncü önemli konu; 
hükümet bir mal varlığının miktarını, de
ğerini, maddî ölçüsünü bilmeyen bir mi
rasyedi gibi, kanun hükmünde kararna
me çıkarma yetkisi konusunda, Meclisin 
kendisine her zaman bu yetkiyi vermeye 
hazır ve amade olduğu inancından hare
ket ederek, kendisini yetkili kabul ederek 
bir kararname çıkarttı. Demin grubumuz 
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adına konuşan arkadaşımız da bunu be
lirtti; dayanılan kanun, bu şekliyle bir dü
zenlemeyi Hükümete bir yetki olarak ver
memişti. 

Burada iki nokta önemli. Buna göre 
Hükümet ya bu konuyu bilmeden yetkim 
var diye çıkardı -büyük hatadır, çok bü
yük hatadır- veya Hükümet 28 Aralık ta
rihini bir hukukî nokta olarak çalışma 
mevzuatına sokabilmek amacıyla kasten, 
yetkisi olmadığını bildiği halde bu karar
nameyi çıkardı. İkisi de birbirinden teh
likeli ve ikisi de birbirinden ağır, birbirin
den vahim hukukî eksikliklerdir. 

Bu üç konuyu vurguladıktan sonra, 
bir iki teknik noktaya gelmek istiyorum. 
1 inci maddede Hükümet, kendisinin 
bundan önceki bir düzenlemede yaptığı 
anlayışın gerisine düşmüştür. Değiştirilen 
maddede, yani sosyal yardım zammıyla il
gili maddede, bu iktidar zamanında ya
pılan ilk düzenlemede bir taban vardı. O 
tabana dayanılarak bunu artırabilme ve
ya tespit edebilme yetkisi Hükümete ve
rilmişti. Bugün bu taban da kaldırılmış
tır ve daha tehlikelisi, daha ağın bunu gös
tergelerin derecelerine ve kademelerine 
göre değişik takdir etme yetkisi Hükümete 
verilmiştir. Bugün siz bir işçi emeklisi için 
diyeceksiniz ki, "İleride 1 inci derecede-
kine 53 bin lira vereceğim, 2 nci derece-
dekine 45 bin lira vereceğim ve 3 üncü de-
recedekine de 40 bin lira vereceğim." Ve
remezsiniz; çünkü bunun adı sosyal yar
dım-zammıdır. Siz sosyal yardım zammı
nı Sayın Bakanın komisyonda izah ettiği 
şekliyle anlayamazsınız. Kaldı ki, bir nok
tada devlet, memuruna, müsteşarından 
odacısına aynı miktarda bu zammı verir
ken, işçi emeklisine bunu değişik bir ra
kamla, değişik bir miktarla vermeye sizin 
hakkınız yoktur. 

Sayın Başkan, konunun özünü teşkil 
eden 2 nci maddeye, yasaya geçici 71 inci 
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madde olarak eklenen maddeye gelince : 
Söylendi herkes biliyor, fazla izahatta bu
lunmayacağım; ama burada şunu vurgu
lamakta yarar görüyorum. Hükümet bir 
açmazın içine düştü. O açmazdan kurtu
labilmek için bir çaba gösterdi; fakat 
ANAP Grubunu temsilen konuşan arka
daşımızın söylediğinin aksine, getirdiği 
tedbir Hükümeti bu açmazdan çıkarma
ya yetecek bir nitelik taşımamaktadır. 

Özellikle dondurma keyfiyetini, ya
ni 62 bin veya 84 bin civannda yüksek 
emekli aylığı alan kişilerin -Bunun ilk mü
zakeresinde o zamanki sayın bakan 84 bin 
rakamını kullanmış- bu ücretlerinin don
durulmasını bir ölçüde doğru bulmuyo
ruz. Kaldı ki, maddenin (B) fıkrası, ileri
de büyük bir adaletsizlik getirmeye mü
sait bir şekildedir. Düşününüz ki, örneğin 
bunların eşitleneceği bir tarih 1993'ün 
başlangıcı olsun, bugün çalışıp da o tarihte 
emekli olan bir işçimiz 5 000 + 1 400 gös
terge üzerinden emekli maaşı alacaktır; 
ama bugün maaşı dondurulmuş olan bir 
süper emekli, o tarihte 1 400 üzerinden 
emekli maaşı alacaktır. 

İşte Anayasa Mahkemesinin kararı
nın özünü, ruhunu teşkil eden, Anayasa
nın 10 uncu maddesinden kaynaklanan 
eşitlik ilkesi, ileride, bunların nazarî ola
rak maaşlarının aynı seviyeye geleceği var
sayılan o tarihte, bugünkü süper emekli
ler aleyhine bir eşitsizlik yaratacaktır ve 
sanırım ki bu nokta, bu Kanunun bu 
maddesinin Anayasa Mahkemesince iptali 
için geçerli bir konudur. 

Sayın Başkan, bu konuda bir öner
gemiz var. Anavatan Grubu sözcüsü ar
kadaşım konuşurken ben bir başka konuy
la -okuyordum- ilgiliydim; cümlesinin ba
şını yakalayamadım; ama, sonunda buna 
değindi gibi bir intiba bende uyandı. Eğer 
değindiyse çok mutluyum. Önergeyi bu 
şekilde değerlendirmenize o zaman sun
mak istiyorum. 

Tasarının 3 üncü maddesi, kalkmış 
olan bir kararname maddesini Mecliste 
değiştirmektedir. Bence 3 üncü ve 4 üncü 
maddeler, Anayasaya saygı, hukuk devle
ti esaslarını benimseme açısından 2 nci 
madde kadar önemli. Konuları birbirin
den değişik; ama söylediğim bu iki açıdan 
2 nci madde kadar önemli. 

Bu 3 üncü maddeyle değiştirilen 308 
sayılı Kanun hükmünde Kararnamenin 
iki tarihi, kararnamenin muayyen madde
sinde yer almakta. 308 sayılı Kanun Hük
münde Kararname, 233 sayılı KİT'ler 
hakkındaki ana kanun hükmünde karar
nameyi değiştiren bir kararname. Yani, 
Meclis öyle bir durumla karşı karşıya ge
tiriliyor ki, siz, 233 sayılı Kanun Hük
münde Kararnameyi Meclisten geçirme-
mişsiniz; siz, onu değiştiren 308 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnameyi Meclisten 
geçirmemişsiniz; bunun içinden bir mad
deyi alıyorsunuz ve bunu bir yasa tasansı 
içerisinde, konusuyla hiç ilişkisi olmayan 
bir yasa tasarısı içinde Meclisten geçiri
yorsunuz. 

Bugünkü ekonomik düzenin sonucu, 
hayatımızda taksit her noktaya girdi. Siz 
yasamaya da taksit getiriyorsunuz. Takside 
tedvin yapıyorsunuz. Meclisin buna hak
kı yoktur arkadaşlarım. Meclis, kendisi
ne sunulan bu tek maddeyi değil -bizim 
komisyonda talep ettiğimiz gibi-, kararna
menin tümünü müzakere ederek bir ka
rara bağlamak mecburiyetindedir. Kaldı 
ki, 4 üncü madde -aynı açıdan 
değerlendirdiğimizde- aynı sakatlığı daha 
yoğun bir şekilde taşıyor. Bu maddeyle 
Yüce Meclis, hükümetin kanun hükmün
de kararname tasarrufunu ortadan kaldı
rıyor. Bu, yetki gaspıdır. Bilinçle kullanı
yorum. Nasıl hükümet, Meclisin yetkisi
ni gaspetmeyi kendisine itiyat edinmişse, 
bununla Meclise, hükümetin yetkisi gas-
pettirilmektedir. 

Yüce Meclisin, hükümetin çıkardığı 
bir kararnameyi yürürlükten kaldırma 
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yetkisi yoktur. Anayasanın 91 inci madde
sine göre, ya kararnameyi aynen kabul 
eder, ya değiştirerek kabul eder veya gö
rüşür, reddeder. 91 inci madde gayet sa
rih. Siz, reddedilme kelimesinin hukuk! 
manasının etkisinde kalmadınız, kullanı
mındaki itici etkinin tesirine düştünüz ve 
burada "reddedilmiştir" diye bir tabir 
kullanmadınız; ama, hukukî bakımdan bir 
yanlış ifade kullanmış oldunuz. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, toparla
yınız efendim. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Toparlıyorum Sayın Başkanım. 

Sayın Başkan, bizim inanışımız ne
dir Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak : 
Biz, çalışanların; emeklisiyle, duluyla, ye
timiyle, fiilen çalışanlarıyla tüm •çalışan
ların millî gelirden alın terlerinin, emek
lerinin karşılığının verilmesi gerektiğine 
inanan ve bunu savunan bir partiyiz. Biz, 
tüm çalışanların bir sosyal sigorta şemsi
yesi altında vcbugün, yarınki bütün ikti
sadî şartlar içerisinde, kimseye muhtaç ol
madan, gününü ve yarmını bir teminat al
tında görerek, kendisine bir ücret, bir 
emekli maaşı verilmesi gerektiğine inanan 
bir partiyiz. Biz, böyle palyatif tedbirler
le, içinde yarın doğacak mahzurlar taşı
yan ve aceleye getirilmiş hukukî bazı sis
tem -oyun demeyeceğim, çok çok ağır 
ölür- dolambaçlarından dönülerek ortaya 
sürülmüş böyle uygulamalarla sorunun ve 
konunun halledileceğine inanmıyoruz. 

Bu itibarla, Hükümeti, bütün çalı
şanların (emeklisiyle, duluyla, yetimiyle) 
ekonomik sorunlarına köklü tedbir getir
meye, Hükümeti, vatandasın devlete gü
venini sarsmayacak tedbirlerin peşinde 
koşmaya, Hükümeti, müktesep haklara 
saygılı olmaya davet ediyorum ve Yüce 
Heyete saygılar sunuyorum. (SHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bayazıt. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Sayın Başkan, aleyhte söz istiyorum.. 

BAŞKAN — Efendim, söz sırasına 
kaydettik, zatı âlinize sıra gelirse söz ve
receğim. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Tümü üzerinde Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Anlıyorum da, sizden 
evvel söz istemiş başka arkadaşlar da var 
efendim. 

Sayın Taşçıoğlu, İçtüzüğün 70 inci 
maddesine göre söz istemişsiniz... Ne se
beple söz istiyorsunuz? 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Sivas) — Efendim, biraz evvelki 
konuşmada, eski Çalışma Bakanına bir 
atıfta bulunuldu. Müsaade ederseniz bir 
tavzih yapmak istiyorum. 

t 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Türkcan, madde üzerinde başka söz 
isteyen yoksa, size söz verilmesi gerekirdi... 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, var efen
dim, Sayın Türkcan' ı da kaydettik. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Varsa niye söz veriyorsunuz? 

BAŞKAN — Kime söz veriyorum 
efendim? 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Görüşmeler bitmeden, arada, sataşmadan 
dolayı niye söz veriyorsunuz? 

BAŞKAN — Efendim, onun süresi
ni, zamanını takdir Başkana ait. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Ama, teamül var... 

Konuşsunlar, bir şey demiyorum. 

161 — 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Baş
kan neye göre, nasıl karar veriyor; biz de 
bir bilelim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Thşçı-
ogiu, Saym Bayazıt'm kendisine atfen söy
lediği sözler üzerine söz istiyor ve kendi
sinin söz isteme hakkının da isabetli oldu
ğu kanaatiyle kendisine söz veriyoruz. 

Buyurun Sayın laşçıoğlu. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Ben konuşmasına karşı değilim Saym Baş
kan, yanlış anlamasın Sayın Taşçı oğlu. 

BAŞKAN — Açıklığa kavuşturmak 
üzere söz istiyor efendim. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Saym Başkan, değerli 
arkadaşlarım; dikkat buyurursanız, 
"sataşma" kelimesini de kullanmadım; 
çünkü, bu konuda konuşmamı isteyen çok 
kimse var ve zannediyorum ki sizlere de 
faydalı olur. O düşünceyle huzurlarınıza 
çıktım; birkaç dakikanızı alacağım. 

Mühim olan -biraz evvel Sayın Işık-
lar'ın da ifadt: ettiği gibi- bir kusurun -
varsa- elbirliğiyle düzeltilmesidir. Bunu 
da, mümkün olduğu kadar politikanın dı
şında bir mesele olarak nazarı itibara alıp, 
bu işçi emeklisi kitlesine hep birlikte yar
dımcı olalım. Onun için, biraz müsama
hanıza sığınarak, bu kanunu zamanında 
Yüce Meclisin huzuruna getirmiş bir ar
kadaşınız olmak hasebiyle, hazır Sayın Ba
yazıt'm da bana bir -tabiri mazur görün-
pas vermesinden bilistifade huzurunuza 
çıktım. 

Kısaca arz edeyim. Bu kanunu bu
raya getirdiğimiz ve savunduğumuz za
man neler söylenmedi... Maksat bir pole
mik havası yaratmak değil; ama gayet iyi 
hatırlıyorum, A'sından Z'sine hep aleyh
te tenkit aldık. Sonra, televizyon neşriya
tında, bu işle ilgili, sendikalarımız başta 
olmak üzere, "Aman efendim, bu ne mas-
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karalıktır?" mı denmedi; neler dendi... 

Bugün, çok şükür, görüyorum ki, biz
zat Sayın Işıklar'm da demin ifade ettiği 
gibi, genel esprisi içinde kânundan mem
nuniyet ifade ediliyor. Bu, güzel bir şey, 
güzel bir netice. 

Tabiî, bu arada hata yapılmıştır. Ya
pılmıştır ki, Anayasa Mahkemesinden, ve
lev ki, kanunu tümü değilse de bir geçici 
maddesi geri çevrilmiştir. 

Şimdi, müsaade ederseniz çok kısa 
olarak bu Kanunu neden getirdik, nere
sinde bir yanlış vardı, bunları ifade ede
yim, sonra da ne yapılması lazım geliyor... 

HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) — 
Neresi doğruydu, onu söyleyin. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OÖLU (Devamla) — Sözümü kesmeyin 
de anlatayım; bakın gayet iyi niyetle çık
tım, çıkmayabilir, şurada otururdum. 

Şimdi, efendim; bana göre bir hak
sızlık vardı, ilk gün de böyle düşünüyor
dum, bugün de böyle düşünüyorum. Ney
di o haksızlık? Sosyal Sigortalar Kurumu
nun işçi emeklilerine uyguladığı hepimi
zin malumu bir gösterge tablosu vardı; ya
ni, 1 400 gösterge dediğimiz bir tavanla, 
o günün rayiçlerine göre 116 400 lira üc
ret.alana ancak cevap verebilen bir gös
terge tablosu vardır. Bu tabloya göre, onun 
üstünde 200 bin almaktasınız, 300 bin al
maktasınız, 500 bin almaktasınız; onların 
emekliliklerini hesap etmeye geldiğiniz za
man; bizim göstergemiz buna müsait de
ğildir, siz 116 400 liranın ne kadar üstün
de olursanız olun, biz size ancak bu tava
nı tatbik edebiliriz. Şimdi, haklı olarak 
emekli olmak isteyen işçi şöyle bir sual tev
cih edebilir ve diyelim ki, bu işçi 250 bin 
lira almaktadır : "Benim kendi hesapla
nma göre ortalama yüzde 70 üzerinden 
almakta olduğum emekli ücretimin veya 
sön 5 yılın ortalaması olarak 250 bin lira 

i 
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ücret aldığımı farz edersek, bunun takri
ben yüzde 70'i ile benim emekli olmam 
icap eder. Halbuki siz beni 116 400 lira 
üzerinden emekli ediyorsunuz. Bir yandan 
da benden; patronumun, işverenimin 
muhtasar beyannamesinden vergi olarak, 
gerçek ücreti nazarı itibara olarak, oradan 
maliyeye kesinti yapıyorsunuz." diyebilir. 

Bir ülkede Maliye Bakanlığı o isçinin 
almakta olduğu gerçek ücreti tanıyor, 
ama, emeklilik maaşını veya ücretini he
sap ederken, "Hayır benim göstergem bu
rada biter" diyor. Haksızlık buradaydı ve 
bütün bu "süper emeklilik" namıyla ar
tık çok meşhur olan Kanunun ana esprisi 
bu yanlışlığı düzeltmek idi. Biz bunun 
üzerine eğildik, hatta, köse yazan arkadaş* 
lanmızla bir sohbet esnasında bizzat ken
dilerinden dinleyerek meselenin üzerine 
eğildik. Tabiî bir teşhiste bulunmak, ona 
bir çare aramak, başka bir şeydir. Bu her 
halükârda Anayasanın ruhuna, lafzına, 
her maddesine de uyması şarttır. Biz bu 
kanun tasarısını hazırladık. Tabiî, tasarı
yı hazırlarken; 506 sayılı Kanunun göz
den geçirilmesi icap eden birçok madde
sinin de değiştirilmesini fırsat bildik, ora
da birtakım güzel şeyler yaptık. Biraz ev
vel Grubumuz adına konuşan arkadaşımız 
da bunları sıraladı; ama, konumuz bu. 

Şimdi, 116 400 lira, yani 1400 göster
geden sonra bunun sonsuz olarak serbest 
bırakılması -aslında- idealdir, yani bir in
san 5 milyon alıyorsa, 5 milyonun da si
gorta primlerini yatırıyorsa, 5 milyonun 
yüzde 70'i üzerinden emekli olması lazım; 
ama, teknik arkadaşlarımız, Sosyal Sigor
talar Kurumundaki teknik arkadaşlarımız, 
aktüeryal birtakım hesaplan öne sürmek 
suretiyle; bunun kademeli olarak götürül
mesi gerektiğini, birden bire illimite ya
pılmasının doğru olmayacağını ileri sür
düler. Birtakım hesaplar yapıldı, 1400 gös
terge 6400'c kadar çıktı ki, pratikte o 468 

bin küsura tekabül ediyor. Yani bu 468 bin 
küsur liranın üstünde gerçekte ücret alan 
kimseler haksızlığa uğramaya, mağdur ol
maya devam ediyorlar. Dedik ki, bu bir 
kademedir ve çıkanlan kanunla Bakanlar 
Kuruluna yetki verilmiştir, yani her sene 
bu miktar mümkün olduğu kadar yüksel
tilsin; çünkü, artık asgarî ücret bile o ra
kamın, o tavan rakamının üstüne çıkmış
tır. Böylesine iyi niyetle böylesine bir hak
sızlığı gidermek maksadıyla, bu kanun ta-
sansı hazırlanmıştır. Tabiî şu vardı; 1400 
göstergeden 6400 göstergeye kadar olan 
yerde, ücret almış olan emekli olduğu za
man, bunu bir belgeyle ispatlaması lazım
dı. Diyecekti ki, arkadaş sen 1400 göster
geden emekli edilmişsin; bu haksızlık; en 
son çalıştığın yerden belgeni getir... Me
sela, diyelim ki, 1700, 1800 veya 300 gös
tergeden emekli olmuşsun; borçlan ve on
dan şu kadar zaman sonra sana, biz, hak
kın olan emekli maaşını verelim dedik. 
Orada belki, bilerek, isteyerek; ama işçi 
emeklisi lehine bir yanlış yaptık. Nedir o 
yanlış? Onu, bu kürsüden ifade edeyim : 
Dediler ki, "Efendim, bu arkadaşlardan 
böyle bir belge istemeyin; o belgeyi size 
getirmek için gittiğinde, eskiden çalışmak
ta olan firma kapanmış olabilir, iflas et
miş olabilir, daha daha, hepiniz biliyorsu
nuz, çoğu işçimizin, maalesef, almakta ol
duğu gerçek ücreti, bordrolarında göste
rilmemekte, vergiden kâr edilmek için, as
garî ücret üzerinden gösterilmektedir." 

Bunlan nazarı itibara alarak, bu ki
şiler zaten mağdur, sıkıntı içinde, bir de 
belgeleme usulünü getirirsek, belgesini ib
raz edemeyince de büsbütün mağdur ha
le düşer dedik, orada belki -tabir yerinde 
mi bilmiyorum- biraz gevşek davrandık, 
serbest bırakalım, belge istemeyelim de
dik, işte olan orada oldu... 

BAŞKAN — Sayın Taşçıoğlu, topar
lamanızı rica edeyim... 

— 163 — 
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MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Devamla) — Biraz zor. 

BAŞKAN — ...çünkü, Sayın Baya
zıt'm konuşmasına açıklık getirmek duru
munda değiliz... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Bu konuşma, İçtüzüğün hangi maddesi
ne giriyor? Kendisi, "Sataşma yok" diyor. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Sayın Bayazıt, siz
lerden izin alarak konuştum; istemiyorsa
nız, otururum. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan usulü doğru uygulasm. Ön
ce, siz, konuşursunuz, bir beyanda bulu
nursunuz, o beyanınız yanlış anlaşılırsa, 
açıklama hakkınız var. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Efendim, siz, 
bakınız... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Size demiyorum Sayın Taşçıoğlu; istirham 
ederim... Sayın Başkana söylüyorum. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Devamla) — Peki. 

BAŞKAN — Ben, vazifemi yapıyo
rum, Sayın Bayazıt. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan İçtüzüğü doğru dürüst uy
gulamıyor. 

BAŞKAN — Sayın Taşçıoğlu... 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇI

OĞLU (Devamla) — Neyse, keseyim 
efendim... Şöyle yapalım : Sayın Bayazıt'-
ın o arzusuna da uyalım... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
İstirham ediyorum... Size söylemiyorum 
Sayın Taşçıoğlu. 

BAŞKAN — ...açıklama konusunda 
söz aldınız. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Devamla) — Şimdi, ben, ana 

espriyi ifade ettim. Bundan dolayı değil, 
geçici maddenin, Anayasadaki o eşitlik 
esprisine uymaması neticesinde bozul
muştur; ben, samimî bir ifadede bulun
dum. Yeni Çalışma Bakanımızın ve arka
daşlarımızın getirmiş olduğu formülden 
başka -bana göre- bir alternatif yoktur; bu 
uzlaştırıcı formülün dışında, şu anda baş
ka bir formül yoktur. Bana izin verseydi
niz, bunu biraz daha uzun arz edebilir
dim; ama, meramımı, bu kadarcık da ol
sa, ifadeye çalıştım. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, 
buyurun. 

FEHMİ IŞIKLAR (Bursa) — Sayın 
Başkan, bir tavzih için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi konuyu tavzih 
edeceksiniz efendim? 

FEHMİ IŞIKLAR (Bursa) — Tar
tışmaları siz de izlediniz... 

BAŞKAN — Yani, Sayın Taşçıoğlu, 
zatı âlinizin bu konuyu desteklediğiniz 
yönde bir ifâdede mi bulundu? 

FEHMİ IŞIKLAR (Bursa) — Hayır 
efendim... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkanım, şöyle... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Sayın Işıklar'ı dinliyorum. 

FEHMİ IŞIKLAR (Bursa) — "Sa
yın Işıklar da bu yasadan dolayı memnu
niyetlerini belirttiler" dediler. 

BAŞKAN — İşte ben de onu demek 
istiyorum; "Memnuniyetimi ifade ettiler; 
ama ben bunu söylemedim" demek isti
yorsunuz ve bu nedenle açıklama yapnak 
istiyorsunuz. 

FEHMİ IŞIKLAR (Bursa) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun oturun, hatir 

kürsüden indikten sonra takdir ederim 
efendim. 
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M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
"Takdir ederim" demenizde dahi taraflı
lık var. 

BAŞKAN — Tabiî takdir edeceğim 
efendim. Nasıl takdir edeceğimi nereden 
biliyorsunuz; ne yönde takdir edeceğimi 
nereden biliyorsunuz? Müspet de takdir 
edilir, menfi de takdir edilir... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Anın
da karar verseniz de biz de memnun olsak. 

BAŞKAN — İçtüzük bana takdir 
hakkı vermiş. 

Buyurun Sayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; ben
den evvel kopuşan sözcümüz ve daha ön
ce konuşan Bakanımız, birtakım gerekli 
açıklamaları yaptılar. Ben, bir noktayı göz
lerinizin önüne sermek istiyorum : Ana
yasa Mahkemesi bu konuda karar verdik
ten sonra, bu kararı üzerinde her şey söy
lendi, yazıldı; fakat, Anayasa Mahkeme
sinin kararının hemen altında bulunan 
karşı oy yazılarından pek bahsedilmedi. 

Şimdi, bir hükümet ve o hükümetin 
sayın bakanı -biraz evvel anlattıkları gibi-
hakikaten, yara teşkil eden, haksızlık teş
kil eden bir konuya eğildiler. Hükümet de, 
Meclis de bu eğilmeyi yerinde bularak, ka
nun çıkarıldı. Bu konuda Anayasa Mah
kemesi bir karar verdi, onun üzerinde bir 
tartışma yapmıyoruz; fakat, Anayasa 
Mahkemesi (Anayasa mahkemeleri) böy
le bir kararı verdikten sonra o karar üze
rinde bilimsel tartışma ebediyete kadar 
açıktır. Onun içindir ki, muhalefet şerh
leri, yani karşı oy yazıları da Anayasa 
Mahkemesi kararıyla birlikte yayınlanır. 

Bu karara üç kişi karşı oy yazısı yaz
mış, bunlardan birisi o mahkemenin baş
kanı. Tabidir ki, mahkeme başkanlığının 
bir anlamı var. Niye?.. Kendi arkadaşları 
onu o mahkemeye başkan yapmışlardır. 
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Bakınız, mahkeme başkanı ne diyor; 
karşı oy yazısını gayet de kısa yazmışlar. 
"İtiraza konu olan hükmün yürürlüğe gir
diği 9.7.1987 tarihinde, malullük, yaşlılık 
ve ölüm sigortalarından, gösterge tablosu
nun en üst göstergesinden aylık almakta 
olanlar ile aylık talebinde bulunmuş olup, 
henüz işlemleri tamamlanmamış olanla
rın, en üst göstergeden aylık bağlanması
na hak kazananların, bu aylıklarının -
biraz evvel eski Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanı ifade ettiler- çalışırken aldıkla
rı yüksek ücretlerle uyumlu olabilecek..." 
Yüksek ücret alıyor... Sigorta hesaplarına 
göre ona göre emekli olması lazım; ama 
kanun getirmiş; bir çizgi çekmiş "Olmaz; 
ben bunun ötesini kabul etmem" diyor. 

Karşı oy yazısı şöyle devam ediyor : 
"...biçimde artırılmasını öngören 3395 sa
yılı Yasanın; 17 nci maddesiyle getirilen 
geçici 5 inci maddesi, en üst gösterge 
1 400 üzerinden aylık alan ve aylığa hak 
kazananları tümüyle kapsamakta, bunlar 
arasında bir ayrım gözetmemektedir. Bu 
Durumda, yasa önünde eşitlik ilkesinin ih
lalinden söz edilemez." Yani, yasa, 1 400 
gösterge üzerinden aylık alanları birkaç 
gruba ayırıp da, "1 400 gösterge üzerin
den aylık alanlardan şunlara bu hak 
tanınır" demiş olsaydı, Anayasaya, eşitlik 
ilkesine aykırı olurdu; ama 1 400 göster
ge üzerinden aylık alanların tümü bundan 
istifade ettiğine göre, eşitlik ilkesinin ih
lalinden söz edilemez deniyor. 

Devam ediyor : "Daha düşük göster
ge üzerinden aylık almakta olanların, ay
nı yasal imkândan orantılı olarak yarar
landırılmamış olmaları eksik bir düzenle
me niteliğindedir." Yani, Yüce Meclis, bu 
durumda olanlar için de bir artırma ya
pabilirdi; ama yapmamışsa, bu konu Mec
lisin takdirindedir, Meclis bunu yapma
mıştır, eksik düzenlemedir. 

"Bu durumun yarattığı kimi haksız
lık ve adaletsizlikleri giderebilmek için iti-
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raza konu hükmün iptali cihetine gidilme
si, Anayasaya uygunluk denetiminin sınır
larını aşar." Yani, diyor ki, biz Anayasa 
Mahkemesi olarak, siz burada eksik ka
nun yapmışsınız diye buna müdahale ede
meyiz; Anayasanın bize verdiği yetki, önü
nüzdeki kanunun geçici 5 inci maddesi 
Anayasaya aykırı mı, değil mi? Ona ba
kalım. Bu 5 inci madde de Anayasaya ay
kırı değildir ve 1 400 göstergenin tümü
nü içermektedir, ayrım yapmamıştır. Öy
leyse siz, parlamentonun görevine, "Böyle 
kanun çıkaracaksın" diye müdahale ede
mezsiniz buyuruyor. 

Şimdi, meseleye bu açıdan baktığınız 
zaman, demek ki kanunu getiren Hükü
met ve o Hükümetin önceki bakanı tıpkı 
Anayasa Mahkemesi Başkanı gibi, bir ih
lal olmayacağını düşünmüş, bu yasayı ge
tirmiş; ama itiraz edilmiş ve itiraz üzeri
ne de Anayasa Mahkemesi böyle bir ka
rar vermiştir. Bu hakikati Türk kamuoyu 
bilmedi, bilemedi; ama burada bu konu
şulacaktır, bu tartışılacaktır. Bunun büyük 
anlamı vardır. Bunu belirtmek istiyorum. 
Yani o kanun, bilerek, isteyerek bir hak
sızlığı düzeltmek için, sosyal adaleti ger
çekleştirmek için getirilmiştir. Bu hakika
tin böyle bilinmesi lazımdır. (SHP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar[!]) 

Eğer kanun iptal edilmemiş olsaydı 
bu uygulama yayılacaktı ve Anayasa Mah
kemesinin işaret ettiği öbür kesimlerde biz 
milletvekillerine "Bize niye uygulamıyor
sunuz?" deniliyordu ve yavaş yavaş bu hak 
hepsine getirilecekti. Bu gerçeği burada, 
Yüce Meclis zabıtlarına geçirtmeyi bir gö
rev bildim. 

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

BAŞKAN — Sayın Işıklar, siz, sizin 
ileri sürdüğünüz görüşün aksine bir gö
rüş ileri sürüldüğü için mi söz isti
yorsunuz? 

FEHMİ IŞIKLAR (Bursa) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Tekrar zabıtlara geçme
si bakımından soruyorum, acaba hangi 
konuydu, bunu bir açıklığa kavuşturabi-
lir miyiz? 

FEHMİ IŞIKLAR (Bursa) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Niçin gülüyorsunuz 
Sayın... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Efen
dim ben... 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen... Hadiseleri hafife almayın. 

FEHMİ IŞIKLAR (Bursa) — Efen
dim, arkadaşım... 

BAŞKAN — Ama, ciddiye alın ha
diseleri... 

FEHMİ IŞIKLAR (Bursa) - Efen
dim, arkadaşım... 

BAŞKAN — Zatı âlinize söylemiyo
rum efendim. 

Ben, Sayın Işıklar ile konuşuyorum, 
benim konuşmama karşı siz, orada hare
ket halindesiniz. 

FEHMİ IŞIKLAR (Bursa) — Onun 
hareketi, sizin takdir yetkinizi etkilememe-
li diye ricada bulunuyorum. 

BAŞKAN — Siz, kendi hakkınızı 
müdafaa edecek seviyede tecrübesi olan 
bir arkadaşsınız. Başkalarının avukatlığı
na ihtiyacınız var mı? Yok. 

Buyurunuz efendim. 

FEHMİ IŞIKLAR (Bursa) - Sayın 
Başkan, ben, 3395 sayılı Kanunla ilgili 
olarak genelde bir eleştiri yapmıştım. Ka
nunun aksayan maddeleri üzerine de za
man ölçüsü içerisinde değinmeye çalıştım 
ve eleştirilerde bulundum. Herhalde söz
lerim Sayın Taşçıoğlu tarafından tam an
laşılamadı. "Sayın Işıklar da bu yasayla 
ilgili beğenilerini ifade etti, onun için ken
dilerine teşekkür ederiz" diye bir şey söy-
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lediler. Benim söylemediğim bir şeyi ba
na mal etmiş oldular. Bunu tavzih etmek 
için söz istiyorum. 

BAŞKAN —> Sadece bu konuya 
münhasır olmak üzere ve kısa bir açıkla
ma yapmanızı rica ediyorum. 

Buyurunuz. (SHP sıralarından al
kışlar) 

FEHMİ IŞIKLAR (Bursa) — Tabiî 
efendim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sayın laşçıoğlu'nun tavzihini tavzih et
mek zorunda kaldığım için özür dilerim. 

Şimdi, zabıtlar da incelendiğinde gö
rülecektir. Bu yasa çıkarılırken birçok yö
nüyle eşitsizliği de birlikte getirmiştir de
miştim." Bunlardan biri geçici 1 inci mad
dedir. Madde bir kısmına zorunluluğu, bir 
kısmına da isteğe bağlı sigortalılığı getiri
yor. Oysa, bu tür sosyal güvenlik sistemi 
zorunluğa dayalı olmalıdır. Hele bizim gi
bi ülkelerde ve bizim gibi toplumlarda sos
yal güvenlik sistemi yeteri kadar algılan
mamış olduğu için, Bağ-Kur'la Ugüi ola
rak Sayın Çalışma Bakanı da sık sık şikâ
yet etmektedir. Bu nedenle zorunluluk ol
malıdır ve aksama vardır demiştim. Bir 
arkadaşımız, kendi geldiği işkolundaki ar
kadaşlara -deyim yerinde ise- "kıyakçılık" 
yapmak için, şeker işkolunu ağır, zehirli 
ve yıpratıcı işlerden sayarken, demir-çelik, 
kurşun ve benzeri zehirleyici işlerde çalı
şanları bu kapsam içine sokmamışlar ve 
'İtibar! hizmet* denen olanaktan yararlan-
dırmamışlardır. Bu da eşitlik ilkesine 
aykırıdır" demiştim. 

Bir başka yönüyle, KİT'lere sosyal 
yardım zammı külfeti yüklenirken başka 
sektörlere, örneğin özel sektöre, bu anlam
da bir külfet yüklenmemiştir. Bu da, eko
nomik anlamda eşitlik ilkesini boz
maktadır. 

Ek 2 nci maddede de durmadan ge
riye gidiş vardır. Nispetler, yüzde 50'ye ka

dar düşmüştür. Oysa, 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Yasasında yüzde 70'ti ve hizmet 
yılı arttıkça, belli bir puanlamayla cja artı
yordu; hem uzun çalışmayı teşvik ediyor
du, hem de uzun çalışmanın bir anlamı 
oluyordu. Bu nedenle, "Sakıncalıdır, de
ğiştirilmelidir, gözden geçirilmelidir" de
miştim. 

Şimdi, değinmediğim bir madde da
ha var. Sayın Başkan... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLÜ (Sivas) — Dediniz ki, "Genel esp
risiyle karşı olmadığımız kanun..." Bunu 
dediniz mi, demediniz mi? 

FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — 
Hayır, bir saniye efendim... Demedim. 
Hayır, hayır, demedim efendim, 
demedim. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Peki, zabıtlara bakarız. 

FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — 
Şimdi, bir de geçici 3 üncü madde var. Sa
natçıların borçlanması getirilmiş. Sağ 
olun, getirmişsiniz. Sanatçılara bir şey da
ha eklemişsiniz, "Ve düşünürler" de
mişsiniz. 

Türkiye'de "Düşünür" kimdir arka
daşlar? Kim bu yasanın kapsamına gir
mektedir? On yıl borçlanma hakkı getiril
miştir. Bunlar, hep aksayan, eşitlik ilkesi
ne ters olan yönleridir ve bunların düzel
tilmesi, gözden geçirilmesi gerekir. 

Bir sözünüz doğru; "Sayın Işıklar da, 
'polemik konusu yapmayalım, bunu elbir
liğiyle çözelim ve çözümü birlikte bulalım' 
dedi" dediniz. Ben, gene o görüşümü ıs
rarla söylüyorum. Böyle bir çözüm öneri
si gelirse, görüşme talebi gelirse bütün iyi 
niyetimizle, görüşmeye hazır olduğumu
zu, grubum adına yeniden arz ediyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (SHP 
sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Çalışma süremizin dolmasına az kal

mıştır. Sayın Bakana ve ondan sonra söz 
hakkı doğacak arkadaşa söz vermimiz ha
linde, süremiz kâfi gelmeyecektir. 

Bu nedenle, görüşmelere kaldığımız 
yerden devam etmek ve gündemdeki ka

nun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüş
mek için, 16 Şubat 1989 Perşembe günü 
saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.37 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CE
VAPLARI 

1. — Balıkesir Milletvekili İ. Önder Ktr-
lı'ntn, Emniyet Genel Müdürlüğünce kiralanan ve 
satın alınan helikopterler için SAGEB tarafından 
ödeme yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Milli 
Savunma Bakanı Ercan Vuralhan'ınyazılı cevabı 
(7/480) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin 
görüşülmesi sırasında cevaplanmasını is
tediğim sorularıma, Bakan, konuşmasın
da yer verdiği gerekçesiyle yanıt vermek
ten kaçınmıştı. 

Meclis zabıtlarını tetkik ettiğimde, 
beyanlarının doğru olmadığını ve sorula
rım hakkında yanıt bulunmadığını gördü
ğümden aşağıdaki soruların Millî Savun
ma Bakanı tarafından yazılı olarak yanıt
lanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Önder Kırlı 

Balıkesir 
1. Emniyet Genel Müdürlüğünce, 

ABD-Almanya ve Fransa'dan pilotlarıyla 
birlikte kiralanan ve operasyonlara katı
lan helikopterlerin, kira bedellerinin 
SAGEB tarafından ödendiği doğru mu
dur? Doğruysa, ne miktar bir ödeme ya
pılmıştır? 

2. Ödenen para, Emniyet Genel 
Müdürlüğünce ileride iade edilecek midir? 
Yoksa bir bağış olarak mı yapılmıştır? 

3. Ödenen para, Emniyet Genel 
Müdürlüğünce iade edilecekse, buna iliş
kin geriye ödeme planı nedir? Bunun için 
faiz alınmakta mıdır? 

SAGEB'in başka kurum ve kuruluş
lara flnans sağlaması yani bir nevi ban
kacılık fonksiyonu var mıdır? 

Böyle bir uygulamayı SAGEB'in ku
ruluş amacıyla nasıl bağdaştırıyorsunuz? 

4. Daha sonra, Emniyet Genel Mü
dürlüğünce alınan PUMA (SA-330L) ti
pi 4 adet helikopter için Fransız Aeorospa-
tiale firmasına da bedellerin SAGEB ta
rafından ödendiği doğru mudur? 

Doğruysa ne miktar bir ödeme yapıl
mıştır? Eğer yapıldıysa bu ödeme bağış 
mıdır yoksa kredi olarak mı verilmiştir? 

5. SAGEB tarafından bu şekilde 
başka kurum ve kuruluşlara yapılmış öde
meler var mıdır? Varsa nerelere ve ne 
amaçla yapılmıştır? 

6. Ulusal Savunma Sanayiini kur
mak amacına yönelik bir görev üslenen 
SAGEB'in böyle bir işlevi var mıdır? Bu
nun yasal dayanağı nedir? 

T C 
Millî Savunma Bakanlığı 
Kanun : 1989/72-ATG 15.2.1989 

Konu : Yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
İlgi: TBMM. Başkanlığının 20 Ocak 

1989 tarihli ve Kan. Kar. Md. 
7/480-2160/10299 sayılı yazısı. 
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Balıkesir Milletvekili Sayın İ. Önder 
Kırlı'nm ilgi ekinde gönderilen ve tarafım
dan cevaplandırılması istenilen yazılı so
ru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 

Ercan Vuralhan 
Millî Savunma Bakanı 

Balıkesir Milletvekili Sayın İ. Önder 
Kırlı'nın şahsıma tevcih ettiği yazılı soru 
önergesine cevaptır 

1. Emniyet Genel Müdürlüğü için 
ABD, F. Almanya ve Fransa'dan pilotla-
nyla birlikte kiralanan helikopterler genel 
maksat helikopterleridir. Bu helikopterler 
bölgede yapılan operasyonlara katılmamış, 
yalnızca ikmal ve genel maksatlı hizmet
lere tahsis edilmiştir. Esasen helikopterle
rin operasyonlara katılması kira anlaşma
larında yer alan hükümler nedeniyle de 
mümkün değildir. 

Bahse konu helikopterlerin kira be
delleri; savunma sanayii icra komitesinin 
88/2 sayılı Kararı uyarınca bedelleri Em
niyet Genel Müdürlüğü bütçesine konu
lacak ödeneklerin bilahara savunma sana
yii destekleme fonuna aktarılması kaydıyla 
SAGEB tarafından ödenmiştir. SAGEB 
tarafından kiralama ve satın alma için ya
pılan ödeme tutarı 3,351 milyar TL.'sidir. 

2. Kiralama işlemleri nedeniyle SA
GEB tarafından yapılan ödemeler Emni
yet Genel Müdürlüğünün 1988 yılı büt
çesine bu amaçla konulan ödeneğin Sa
vunma Sanayii Destekleme Fonu hesabı
na aktarılması suretiyle tahsil edilmiş bu
lunmaktadır. 

3. Bu ödemeler, ödemenin yapıldı
ğı günkü kur üzerinden ilgili döviz cinsin
den hasaplanmış ve Emniyet Genel Mü
dürlüğünden geri ödeme günündeki kur 
üzerinden TL. sı olarak tahsil edilmiştir. 
Böylece SAGEB'ce ödenen paranın reel 
olarak iadesi sağlanmış, ancak bu işlem

ler nedeniyle Emniyet Genel Müdürlü
ğünden ayrıca herhangi bir faiz talebi söz-
konusu olmamıştır. 

Yapılan bu işlemlerin bankacılıkla bir 
ilgisi bulunmamaktadır. SAGEB 3238 sa
yılı Kanun ve Savunma Sanayii İcra Ko
mitesinin Kararları çerçevesinde bu tür iş
lemler yapılabilmektedir. 

Her kuruluşun helikopter ihtiyacını 
kendisinin karşılaması halinde bir yandan 
helikopterlerin tedarik maliyetleri artmak
ta, öte yandan ülke içindeki helikopterler
de standardizasyon sağlanmadığından lo
jistik destek konusunda güçlüklerle karşı
laşılmaktadır. Kamu kurum ve kuruluş
larının helikopter ihtiyacının tek elden te
mini halinde helikopterlerin maliyederinin 
düşeceği ve lojistik desteğin daha kolay ve 
ucuz bir şekilde sağlanacağı faktörlerini 
dikkate alan Savunma Sanayii İcra Komi
tesi; Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçla
rı yanında, kamu kurum ve kuruluşları
nın helikopter ihtiyaçlarının da SAGEB 
tarafından, yürütülmekte olan helikopter 
üretim projesi çerçevesinde doğrudan ve
ya vereceği izinle ilgili kuruluş tarafından 
sağlanmasına karar vermiştir. Bu karar 
çerçevesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü
ne acil ihtiyacına binaen bahse konu heli
kopterleri tedarik etme izni verilmiş ve bu 
işlem Savunma Sanayii İcra Komitesinin 
yukarıda belirtilen kararı istikametinde, 
SAGEB tarafından yapılmıştır. Yapılan bu 
işlemin yasal dayanağı 3238 sayılı Kanu
nun 6 ncı ve 10 uncu maddelerinde ifade
sini bulmaktadır. 

4. Emniyet Genel Müdürlüğü için 
daha sonra alman 4 adet Puma (SA 330 L) 
helikopteri, satıcı firmanın BANQUE İN-
DOSUEZ liderliğindeki bir bankalar kon
sorsiyumundan sağladığı % 100 dış kredi 
ile gerçekleştirilmiştir. 

Bu kredinin faiz ve anapara taksitle
ri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 
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SAGEB'e ödenecek ve SAGEB bu ödeme
leri krediyi veren bankaya yapacaktır. Bu
güne kadar satın alma ile ilgili olarak söz-
konusu bankaya toplam 800 milyon TL. 
ödenmiş bulunmaktadır. 

Satın alma işlemi nedeniyle SAGEB 
tarafından yapılacak ödemeler gerçekleş
tirilmeden önce, ödeme tutarları Emniyet 
Genel Müdürlüğü tarafından SAGEB'e 
ödenecektir. Bu Nedenle herhangi bir ba
ğışlama veya kredi verme işlemi sözkonusu 
değildir. 

5. SAGEB tarafından 1986-1989 yu
ları arasında çeşitli kuruluşlara Savunma 
Sanayii İcra Komitesi Kararlan doğrultu
sunda, proje bazında, avans, sermayeye iş
tirak, araştırma-geliştirme amaçlı ödeme
lerde bulunulmuş olup, savunma sanayi
inin geliştirilmesi açısından bu tür ödeme
lere bundan sonra da devam edilecektir. 

6. Bu işlemlerin yasal dayanağı 
3238 sayılı Kanunun 6 ncı ve 10 uncu 
maddelerinde ifadesini bulmaktadır. 

Saygılarımla. 
Ercan Vuralhan 

Mili! Savunma Bakanı 
2. — İzmir Milletvekili M. Turan Baya-

zü'tn, Libya Tripoli Medine Kadime Belediyesin
de çalışan Türk isçilerinin maaş alamadtklart id
diasına ve bu hususta ne gibi önlemler almdtğtna 
Şişkin sorusu ve Dışişleri Bakam A. Mesut Ytl-
maz'tn yazılı cevabı (7/485) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Dışişleri Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını dilerim. 

Saygılarımla. 
M. Turan Bayazıt 

İzmir 
Soru : 
1. a) Libya Tripoli Medine Kadi

me belediyesinde çalışan 174 Türk işçisi

nin 10 aydır maaş alamadıkları, 
b) İşçilerin çalışmaya zorlandıkla

rı doğru mudur? 
2. İşçiler bu süre içinde geçimleri

ni nasıl sağlamışlardır? 
3. Konsolosluk ne gibi önlemler al

mıştır ve Bakanlığınızca ne gibi önlemle
rin alınması düşünülmektedir? 

TjC 
Dışişleri Bakanlığı 

Sayı: 645.243/KGSİ/520-66-67 15.2.1989 
Konu : İzmir Milletvekili Sayın Mehmet 
Turan Bayazıt'm Libya Tripoli Medine 
K&dime Belediyesinde çalışan Türk işçi
lerinin maaş alamadıkları iddiasına ve bu 
hususta ne gibi önlemler alındığına ilişkin 
yazılı soru önergesi. . 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliğine 
İlgi : 27 Ocak 1989 tarih ve Kan. 

Kar. Md. 7/485/2168/10338 sayılı yazılan. 
Cevap : 
1. a) 19 Aralık 1988 tarihinde 

Trablus Büyükelçiliğimize başvuran 174 
işçi vatandaşımız, özetle, bazı şahıslar ta
rafından 150 ile 300 bin TL. karşılığında 
çalışmak üzere Libya'ya gönderildikleri
ni, 16 Mart 1988 tarihinde Trablus'a ge
lerek Trablus Belediyesince Osmanlı Ka
lesi içindeki restorasyon ve inşaat işlerin
de istihdam edilerek bugüne kadar çalış
tıklarını, aradan geçen süre zarfında ken
dilerine kişi başına toplam olarak 430 Lib
ya Dinan ödendiğini, işverenin yalnız ya
tacak yer sağladığını, iaşe giderlerini kendi 
imkânlanyla karşıladıklarım, geldiklerinde 
180 kişi olduklarını, rahatsızlanan altı ki
şinin sürekli ısrarlan üzerine işveren ta
rafından Türkiye'ye gönderildiklerini, bu 
kez kendilerinin de ücretlerinin geri kalan 
kısmının ödenerek topluca Türkiye'ye 
gönderilmeyi talep ettiklerini, bunun üze
rine banndıklan yerden çıkarıldıklarını, 
işverence sağlanması gereken ikamet izin-
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leri ile paralarının bulunmadığını ifade 
ederek, haklarının alınması ve Türkiye'
ye gönderilmeleri hususunda yardımcı 
olunmasını istemişlerdir. 

1. b) Sözkonusu işçilerimizin ça
lışmaya zorlandıklarına dair elimizde bir 
bilgi bulunmamaktadır. 

2. İşçi vatandaşlarımız, 19 Aralık 
1988 tarihine kadar Trablus Belediyesin
ce kendilerine yatacak yer temin edildiği
ni ve sadece 450 Libya Dinarı ödendiğini 
ifade etmişlerdir. 

3. Konunun 19 Aralık 1988 tarihin
de Büyükelçiliğimiz ve Bakanlığımıza in
tikal etmesi üzerine, Büyükelçiliğimizce 
derhal Trablus Belediyesi ve Libya Dışiş
leri Bakanlığı nezdinde, sözkonusu işçile
rin İş ve İşçi Bulma kanalı ile Libya'ya ge
tirilmedikleri vurgulanarak, işçilerin ve ai
lelerinin mağduriyetinin önlenmesini te-
minen işçilerimizin ücretlerinin ve yol pa
ralarının ödenerek çıkış işlemlerinin yapıl
ması hususunda yazılı ve sözlü olarak ge
rekli girişimlerde bulunulmuş, 174 vatan
daşımızın Trablus ve civarındaki Türk şir
ketlerinin şantiyelerine geçici olarak yer
leştirilmesine çalışılmış, keyfiyet Bakanlı
ğımızca, İçişleri, Adalet, Çalışma ve Sos
yal Güvenlik ile Sanayi ve Ticaret Bakan
lıklarımıza intikal ettirilmiş olup, yurt dı
şına işçi gönderme simsarlığı ile suçlanan 
şahıslar hakkında kanunî gereğine teves
sül edilebilmesini teminen konuya ilişkin 
bilgi ve belgeler Trablus Büyükelçiliğimiz 
kanalıyla vatandaşlarımızdan sağlanarak 
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Mü
dürlüğüne iletilmiştir. 

Trablus Büyükelçiliğimizden son ola
rak 7 Şubat 1989 tarihinde alınan bir ya
zıda, Libya Dışişleri ve Trablus Belediye

si nezdindeki girişimler sonucunda 174 va
tandaşımızın, Libya mevzuatına göre hak 
ettikleri ücretleri ödenmek suretiyle 6 Şu
bat 1989 tarihinde gemi ile İzmir'e müte
veccihen Libya'dan ayrıldıkları bildiril
mektedir. 

Yazıda ayrıca, sözügeçen işçilerle ya
pılmış bulunan ve Libya için muteber olan 
sözleşmeler çerçevesinde vatandaşlarımı
zın dönüş masraflarının karşılanabilmesi 
için sözleşme süresi olan 12 ayın tamam
lanması icab ettiğinin, şayet işçilerimizin 
12 ayı Libya'da tamamladıkları takdirde 
kendilerine kanunen dönüş biletlerinin ve
rileceğini, hatta 2 aydır grevde geçen sü
renin de çalışmış olarak sayılacağını, söz
leşmede öngörülen izin karşılığı ilave bir 
aylık ücretlerinin de ödeneceği yetkili Lib
ya makamları tarafınca belirtildiği, bu hu
susların ayrıntılarıyla Büyükelçiliğimizce 
işçilerimize izah edildiği, ancak işçilerin 
tamamının biran önce Türkiye'ye dönmek 
istediklerini iiade ettikleri bildirilmektedir. 

Büyükelçiliğimizce ikamet izinlerini 
temin edilerek yasal statü kazandırılan ve 
çıkış işlemleri tamamlanan işçilerimize di
ğer yabancı işçiler için olduğu gibi nakit 
olarak % 50 oranında mahallî para ve se
yahat çeki şeklinde % 50 oranında döviz 

, ödendiği (15 Mart 1988 tarihinde çalışma
yı durdurduklan 1 Aralık 1988 tarihine 
kadar hesaplanmak suretiyle), dönüş bi
leti ücreti ile Libya kanunlarına göre ge
lir vergisi ve sigorta primlerinin bu ücret
lerden kesildiği Trablus Büyükelçiliğimiz
ce bildirilmiş bulunmaktadır. 

Saygılarımla arz ederim. 

A. Mesut Yılmaz 
Dışişleri Bakanı 
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Saat : 15.00 

. 1 . 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

X 1. — Zonguldak Milletvekili Tev-
fik Ertüzün ve 14 arkadaşının, ülkemizdeki 
hayalî ihracat iddialarının boyutlarını, so
nuçlarını ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

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

3. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
20 arkadaşının, İSDEMİR Müessesesi ile 
buna benzer başka "iş alanlarındaki çalış
ma koşullarını tespit etmek ve bu konuya 

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

4. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 17 arkadaşının, 12 Eylül 1980 ta
rihinden bu yana Başbaikanlık bütçesine 
konulan örtülü ödeneklerin 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununa uygun 
olarak sarf edilip edilmediğini tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/32) 

5. —• İzmir Milletvekili Veli Aksoy 
ve 40 arkadaşının, tütün tekelinin kal
dırılmasından sonra tütün üretim ve tü
ketimindeki gelişmelerini ülkemizde eko
nomik, tarımsal ve sosyal zararlara ne
den olacağı iddiasını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/33) 

6. — Samsun Milletvekili Ali Eser 
ve 42 arkadaşının, yabancı sigara ithali
nin Türk tütüncülüğünü ve sigara sa
nayiini çıkmaza soktuğu iddialarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya

rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/34) 

7. — Hatay Milletvekili Ali: Uyar ve 
26 arkadaşının, ilk defa öğretmenliğe ata
nacaklara uygulanan yeterlik sınavındaki 
başarı oranının düşük olmasının neden
leri ile soruna kalıcı ve adil bir çözüm 



getirilmesi konusunda Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/6) • 

8. — Muğla Milletvekilli Musa Gök-
bel ve 45 arkadaşının, emniyet kuvvetle
rince 8.10,1988 tarihinde E - 5 Karayolu
nun Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen ope
rasyonla ilgili olarak kamuoyunda olu
şan kuşkuları açıklığa kavuşturmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
si (10/35) 

9. — İzmir Milletvekilli Dirgen Ke
leş ve 42 arkadaşının, pamuk üreticileri
nin sorunları, Avrupa Topluluğuna yapı
lan tekstil ihracatının kısıtlanması ve do
kuma sektöründeki yatırımlar ile izlenen 
politikalar konusunda Anayasanın 98 in
ci, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/36) 

10. — Adama Milletvekilli Orhan Şen-' 
dağ ve 23 arkadaşının, belediyelerce ya
pılan imar planı düzenleme çalışmaları
nın tmar Kanununa aykırı olduğu iddia
sını ve vatandaşların bu uygulamalardan 
kaynaklanan mağduriyetlerini önlemek 
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/37) 

11. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim ve 10 arkadaşının, Para ve Kre
di Kurulunun 88/1 sayılı tebliğinin 43 ün
cü sırasındaki mamuller için yapılacak 
ödemelerin yüksek tutulmasının nedenle
rini ve söz konusu tebliğden kimlerin ya
rarlandığını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, tçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

12. — Sakarya 'Milletvekilli Mehmet 
Gölhan ve 24 arkadaşının, üretime dönük 
yatırımların yeniden hızlandırılmasını sağ
lamak ve istihdam imkânlarım geliştirmek 
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/39) 

13. — Edirne MıiMietvekilİ Erdal Kal
kan ve 14 arkadaşının, buğday üretimin
de gerekli teknoloji ve standardizasyonu 
sağlayarak dışa bağımlılıktan kurtulmak 
ve buğday üreticilerini güçlendirmek için 
kalıcı ve tutarlı bir politika tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/40) 

14. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki 
mevcut kalkınma göstergelerini tespit et
mek ve yeni bir kalkınma politikası be
lirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/41) 

15. —' Niğde Milletvekili Mahmut 
Öztürk ve 18 arkadaşının, personel reji
mi konusunda Anayasanın 98 inci, tç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/7) 

İ6. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk ve 18 arkadaşının, konut so
runu konusunda Anayasanın 98 inci, tç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/42) 

17. — Adana Milletvekilli Abdullah Se
dat Doğan ve 42 arkadaşının, cezaevlerin
deki uygulamalar ve cezaevlerinde mey
dana gelen olaylar konusunda Anayasanın 
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98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılması
na ilişkin önergesi. (8/8) 

18. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 14 arkadaşının, küçük esnaf ve sa
natkârların sorunları ve çözüm yolları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/9) 

19. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 15 arkadaşının, Çukobirlik ile il
gili iddiaları tespit etmek ve bu Birliğin 
ülke ekonomisine ve ortaklarına hizmet 
veren bir kuruluş haline getirilmesÎD; sağ
lamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/43) 

20. — Antalya Milletvekili ibrahim 
Demir ve 18 arkadaşının, sahillerimizin 
korunması için gerekli tedbirleri tespit 
etmek- amacıyla Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/44) 

21. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu ve 19 arkadaşının, de
nizcilik sektörünün içinde bulunduğu so
runları ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

22. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 16 arkadaşının, hükümetçe 
izlenen yabancı sermaye politikasını ik
tisadî, siyasî, malî ve teknolojik boyut
larıyla incelemek ve bu konuda alınma
sı gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/46) 

23. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay ve 50 arkadaşının, Olağanüstü 
Hal Bölge Valiliği kapsamına giren iller
deki bazı uygulamaların neden olduğu 
sorunları ve bu sorunlara getirilecek çö
züm yollarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

24. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü
tüncü ve 32 arkadaşının, bankacılık sis
temindeki sorunları ve bu sorunlara ge
tirilecek çözüm yollarını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/48) i. 

25. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 27 arkadaşının, 
Türk çiftçi ve köylüsünün sorunlarını ve 
bu konuda alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/49) 

26. — Sivas Milletvekili Bkrertı Kan
gal ve 33 arkadaşının, hayvancılığımızın 
içinde bulunduğu sorunları ve bu sorun
lara getirilecek çözüm yollarını tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/50) 

27. — İzmir Milletvekili K. Kemal1 

Anadol ve 15 arkadaşının, Aliağa Rafine
risine ait pay senetlerinin yabancılara 
satılacağı ve bu uygulamanın çeşitli sa
kıncalara neden olacağı iddialarını tespit 
etmek ve ulusal çıkarlarımızın zedelen
memesi için tutarlı bir politika oluştur
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/51) 



28. — Zonguldak Milletvekilli .Şinasi 
Alitıner ve 15 arkadaşının, madencilik sek
törünün içinde 'bulunduğu sorunları ve 
bu •sorunların nedenlerini tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca (bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/52) 

29. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürfc ve 16 arkadaşının, trafik kaza
larının nedenlerini ve trafik kazalarının 
önlene'biilımesi için aHınırflası gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

30. — Kocaeli Milletvekilli Alaettin 
Kurt ve 35 arkadaşının, müteahhitlik sek- . 
törünün sorunları konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyanınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/10) 

31. — (Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz ve 9 arkadaşının, akaryakıta 
sık sık zam yapılmasının nedenlerini tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/54) 

'32. — İzmir Milletvekili Ahmet Er
sin ve 44 arkadaşının, İzmir Büyük Ka
nal Projesi ile Körfez temizliği için ya
pılan çalışmaları ve harcamaları tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/55) 

33. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner ve 9 arkadaşının, elektrik enerji
sinin yüksek fiyatla satılmasının neden
leri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/11) 
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34. -— İçel Milletvekili Durmuş Filleri 
Sağlar ve 56 arkadaşının, Horzuim olayı 
ve Türkiye Emlak Bankası eski Genel 
Müdürü ile ilgili iddiaların gerçeklik de
recesini tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 itici, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi ((10/56) 

35. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sötornenoğlu Vje 45 arkadaşının, 
dış politika konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyanınca 'bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/57) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, hayalî ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan bir firmaya ver-

. gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

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

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



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

7. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.C. Ziraat 
Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/77) (1) 

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

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

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

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

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

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

14. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan şeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve na
sıl ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/27) 

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

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

17. — İzmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek 

:^yip de sakıncalı görüldükleri için pa
saport verilmeyen vatandaşlarımıza, iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/30) 

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

19. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 

(1) İçtüzüğün 96 r.a maddesi uya^ 
rınca sözlü soruya çevrilmiştir. 



Güvenlik Bakanından sözlü soru öneıge 
si (6/32) 

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

21. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
ttincü'nün, pancar üreticilerine yapılacak 
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34) 

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

23. — izmir 
can'm S. S. K. 

Milletvekili Neccar Türk-
ve Bağ - Kur üyelerinin 

bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/35) 

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

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

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

27. — Zonguldak Milletvekilli Güneş 
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık İstasyo
nunun sağlık, hizmetleri yönünden yeter

siz . kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/40) 

28. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman' 
m, Çorum ili Alaca ilçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

29. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum ili Sungurlu İlçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/42) 

30. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in Çorum İline bağlı bazı köylerin 
sınır ihtilal nedeniyle odunsuz kaldığı 
iddiasına ilişkin içişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43) 

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

32. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, balen görevde bulunan 
valilere ilişkin içişleri Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/45) 

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

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

35. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-
man'ın, Çorum ili Ortaiköy ilçesi Yay* 



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

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

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

38. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına ilişkin tçiş-
ler t Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/51) 

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

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

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

42. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, bazı bürokratların aynı zaman
da A.B.D. vatandaşı oldukları iddiasına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/92) (1) 
• 434 — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kalan arazilerin istimlak bedellerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındırlık 
ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/58) 

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

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

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

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

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

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

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

51. — Artvin Milletvekili Ayhan Arif-
âğaoğlu'nun, Artvin ti merkezindeki öğ
retmen okulu kampusu ile Şavşat ilçesin-



deki temel eğitim okulu binasının Jan
darma kornutanlıklarınca kullanıldığı id 
diasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/95) (1) 

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

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

54f — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin Milli 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz 
lü soru önergesi (6/68) 

55. T- Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen 
lerin mağduriyetlerine ve alınması gerekli 
tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/69) 

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

57. — Nevşehir Milletvekili Esat Kı-
ratlıoğlu'nun, patates üno*ioilerinin sorun
larına karşı ne gibi tedbirler alınacağına 
ilişkin Taıım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/71) 

58. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan'ın, Zonguldak İlinin su ihtiyacım 
karşılayacak Ulutam Barajının ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/72) 

59. — Hatay Milletvekili öner Miski' 
nün, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana 
kaç belediyenin mülkiye müfettişlerince 

denetlendiğine ve denetim sonuçlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/96) (1) 

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

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

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

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

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

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

66. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ilk taksidinin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına, ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 

. önergesi (6/79) ' 
67. — Gaziantep Milletvekili Mustafa 

Yılmaz'ın, çifte pasaportlu olduğu iddia 
edilen kamu görevlilerine ilişkin tçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) (1) 

68. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, güvenlik soruşturması nede-



ûiyle fişlenen vatandaşlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) (1) 

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

70. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nım, 1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/81) 

71. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Foça Belediye Başkanı 
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü som önergesi 
(6/104) (1) , 

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

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

74. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edi
len gerilememin nedenlerine ve bu konu
da alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/84) 

75. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırıl
masına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/85) 

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

77s — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişlenen' yurttaş sayısına ve fiş 
kayıtlarının iptali ile ilgili çalışmalara iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) (1) 

78. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Aydınlıkevler Körler İlkokulu
nun yönetici kadrolarına yapılan atama
lara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakan:ndan sözlü soru önergesi (6/107) 
(D 

79. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Altındağ Belediye Meclisi eski 
üyelerinden biri lehine Ankara 3 üncü 
İdare Mahkemesince verilen kararın uy
gulanmadığı iddiasma ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/119) (1) 

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

81. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır İlinde 19 ve 20 
Mart 1988 tarihlerinde gözaltına alınan 
kişilere emniyet mensuplarınca kötü mua
melelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/120) (İ) 

82. — Adana Milletvekili Abdullah Se
dat Doğan'm, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfi uygulamalar 
yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) (1) 



83. — Kırklareli Milletvekili İrfan 
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne iıle 
mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nımdan sözlü soru önergesi (6/89) 

84. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin Ba-, 
kanlığın Ankara Eğitim Şubesinde kurs 
gördükleri iddiasına ilişkin Maliye ve 
Güımrü k B akan in dan sözl ü s o r u ön erge su 
(6/91) 

85. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi nede
niyle 6,4.1988 tarihinde Ortaköy Kara
koluna intikal eden olaya ve Karakol 
amirinin tutumuna ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93) 

86., Manisa Milletvekili Hasan Zen-
gin'in, bir dergide yer alan DELTA Deri 
Giyim Sanayii A. Ş. ile ilgili iddialara 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/94) 

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

88. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın, Türk Kadınını. Tanıtma ve 
Güçlendirme, Vakfı Başkanının Çin gezi
sine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan 
gazeteye ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/136) (1) 

89. —- Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, 28 Nisan 1988 ta
rihinde İstanbul'da meydana gelen olay
lardan sonra tutuklandığı iddia edilen öğ
rencilerden birinin akıbetine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soçu önergesi 
(6/124) (1) « '. 

90.' — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Ankara İli Ayaş İlçesinde Kimse
siz Çocukları Koruma Birliğine ait olan 
okulun bahçesinin imarından doğan ve 
anlaşma ile Belediyeye verilen arsa üze
rinde özel bir kooperatiı adına inşaat 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/99) 

91. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, gençlik sorunlarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/132) (1) 

92. — İzmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın, Ödemiş İlçesinde yetiştirilen yaz 
patatesinin pazarlanmasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/137) (1) 

93. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü İşlet
mesine Yozgat İlinden getirtilen işsizlerin 
yerleştirildiği ve Karabük Demir - Çelik 
Fabrikalarına işçi alımından vazgeçildiği 
iddialarına ilişkin Devlet Bakamından söz
lü sonu önergesi (6/100) 

94. — Artvin Milletvekili Hasan Ekin-
cıi'nin, Karadeniz Bakir İşletmeleri Gemel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine ya
pılan bir atamaya ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/108) 

95. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, kaçakçılık olaylarına adları ka
rışan yönetici ve bürokratlar hakkında ne 
gibi işlemler yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/140) (1) 

96. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Türkiye Demir ve Çelik İşlet
meleri Genel Müdürlüğünde görevli bir 
genel müdür yardımcısı ile bir müdür 
muavininin sözleşmelerinin feshedilmesi
nin nedenine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/109) 

97. —" Samsun Milletvekili İrfan De-
mıiralp'in, Tokat İlindeki öğrencilerden 



çeşitli nedenlerle para toplandığı ve bu 
ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis 
edilen paraların, başka amaçlar için kul
lanıldığı iddiasına ilişkin. Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/141) (1) 

98. — Balıkesir Milletvekili l. Önder 
Kırlı'nın, yurt dışına gönderilecek öğret
menlerle ilgili mülakat sınavının ertelen
me nedenine ve sınav komisyonunun kim
lerden. oluştuğuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/142) (1) 

99. — Tunceli Milletvekili Kamer ' 
Genc'in, fişlenen ve fiş kayıtları iptal edi
len vatandaşların sayısına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/143^ 
(D 

100. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürselertn, Orman Genel Müdürlüğünce 
kişi ve kuruluşlara ön ve kesin tahsisi ya
pılan alanlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/144) (1) 

101. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Çerkezköy Endüstri Meslek 
Lisesi inşaatının ne zaman tamamlanaca
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/145) 

102. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, tek dersten kalan üniversite 
öğrencileri için af çıkarılıp çıkarılmaya
cağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/146) (1) 

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

104. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, spor sahalarında meydana 
gelebilecek sportmenliğe aykırı davranış
ları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler 
alındığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/202) (1) 

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

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

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

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

109. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, Türkiye Ziraî Donatım Ku
rumu tarafından 1986 yılında çiftçi ve 
köylülere taksitle satılan traktörlerin ade
dine ve satış fiyatına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/116) 

110. — Zongüldaik Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, SEKA işçilerinin greve 
itildiği iddiasına ve işverence lokavt ilan 
edilmesinin gayesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/117) 



111. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzurum İli Ş/enkaya İlçesine bağ
lı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasın
daki mera davası ile ilgili mahkeme kara
rının infazı sırasında meydana gelen ola
yın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/118) 

112. — istanbul Milletvekili Mustafa 
SangüTün, Seul Olimpiyatlarına katılan 
yöneticilerin görevlerine ve bunlar için 
Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/203). (1) 

113. — Tunceli Milletvekili 'Kamer 
Genc'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde öğretime elverişli olmayan 
köy okullarının öğretime elverişli hale 
getir ilmesi için çalışma yapılıp yapılma
dığına ilişkim Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/204) (1) 

114. — Edirne Milletvekili Erdal Kal-
kan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yöne
tim Kurulu üyelerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/205) (1) 

115. — Antalya Milletvekilli İbrahim 
Derair'in, İstanbul Kalamış İlkokulunda 
okuyan kapıcı çocuklarına farklı mua
mele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/122) 

116. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya Halk Eğitim Mer
kezi için tahsis edilen arazi ve ödeneğe 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/229) (1) 

117. — Ankara Milletvekili Tevfik 
Koçak'ın, günlük bir gazetenin 28.9.1988 
tarihli'nüshasında «Kapıcı çocukları için 
ayrı bir sınıf» başlığı ile yer alan habere 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve. Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/230) (1) 

118. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'm, Bergama İlçesindeki ilk 
ve orta dereceli okulların öğretmen açı
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 
(D 

.119. — Diyarbakır •Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, aylık bir derginin -yayın yö
netmeni ve Ankara temsilcisi ile diğer ça
lışanlarının takip edildikleri ve gözetim 
altında tutuldukları iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sö/;lü soru önergesi 
(6/233) (1) . 

120. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın 
dönemindeki programlarda T.B.M.M. ça
lışmalarına yer verilmediği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/123) 

121. — Adana -Milletvekilli Cüneyt 
Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna 
20.11.1985 tarihli protokolden önce ve 
sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak 
kullanımı destekleme primi ödendiğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/234) (1) 

122. — Balıkesir Milletvekili 1. Ön
der Kırlı'nın, Başbakanlık için satın alı
nan uçaklar nedeniyle yapılan harcama
ya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/235) (1) 

123. — Mardin Milıleitvekili Süleyman 
Çelebi'nin, ilk ve orta dereceli okullar
daki öğretmen açığına ilişkiin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakan undan sözlü soru 
önergesi (6/245) (1) 

124. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, İnsan Hakları Sözleşmesine 
rağmen gözaltına alınan vatandaşlara iş
kence yapıldığı ve işkence yapanların ko
runduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/246) (1) 



125. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Ankara İli Gölbaşı İlçesi eski Be
lediye Başkanı ile İmar Müdürü hakla
rındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/125) 

' 126. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebe
lerine Yardım Derneği öğrenci Pansiyo
nunun kazan dairesinin onarımı için ge
rekli malzeme ve işçiliğin karşılıksız ola
rak T.K.1. Orta Anadolu Linyit îşlet-
mesince karşılandığı iddiasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/126) 

127., — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siirt iline bağlı köylerdeki ola
ğanüstü hal uygulamalarının yöredeki va
tandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/247) (1) 

128. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Sümerbank'ta «Turgut Özal» mar
kalı kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/127) 

129. .— İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, maç biletlerinin bir hafta ön
ceden satışa çıkarılmasının karaborsaya 
neden olduğu iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor 'Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/248) (1) 

130. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadofun, Yumurtalık, Tekirdağ ve Ali
ağa'da termik santrallar kurulacağı iddi
asına ve Aliağa'daki sanayi tesislerinin 
yaptığı olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve 
Tabiîx Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/128) 

131. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, Ege Bölgesindeki pamuk üre
ticilerine ürün 'bedellerinin ne zaman ve 
nasıl ödeneceğine ilişkin Barbakandan 
sözlü soru önergesi (6/249) (1) 

132. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, ülkemizdeki ortak savunma tesis
lerinde radyasyon sızıntısı 'bulunduğu id
diasına ilişkin ' Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/250) (1) 

133. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, fiş veya fatura vermeyen 
esnafların cezalandırılması amacıyla ya
pılan uygulamaya ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/129) 

134. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, İstanbul - Tuzla'da 7.10.1988 ta
rihinde polisçe yapılan kontrol sırasında 
meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/251) (1) 

135. — Denizli Milletyekili Adnan 
Keskin'in, tütün ve ya'bancı silgara ithala
tına ilişkin Mailiye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/252) (1) 

136. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selıvi'nıiın, yurtlara giremeyen öğren
cilerin sayısına ve sorunlarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/256) (1) 

137. •— Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Başbakan Turgut özal'ın 
yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/130) 

138. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal'ın, Seka İzmit Fabrikasının 
kaldırılacağı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/131) 

139. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya 
Postacı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Finans 
Kurumu A.Ş.'nin ortaklarına ve şirket 
anasözleşmesinde yer alan bazı hüküm
lere ilişkin Devlet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/257) (1) 

140. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-
man'ın, Çorum İline bağlı bazı köylerin 
elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önerge-
Ji (6/258) (1) 
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141. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Altalay'ın, Diyarbakır İli Hani İlçesinde 
14.5.1988 tarihinde meydana gelen olaya 
ve /sorumluları hakkında ne gibi işlem 
yapıldığına ilişkin îçiişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/259) (1) 

142. — İsparta Milletvekili Ertekıin 
Duruıtürk'ün, 335 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin yürürlüğe girmesinden 
sonra boşalan belediye başkanlıklarına ve 

• bu belediye -başkanlıklarına valiliklerce 
yapılın atamalara ilişkin îçu'şleri Baka
nındın sözlü soru önergesi (6/260) (1) 

• M.'.. — Kütahya Milletvekilli Mehmet 
Korkn az'm, tasarruf mevduatlarına uy-
5'jlanacdk faliz oranlarının serbest bıra
kılmasının neden olabileceği soı unlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/133) 

144. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, ücretlilere ve gelir vergisi 
mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarında ne 
kadar vergi iadesi ödendiğine ve vergii 
iadesi ile ilgili yeni uygulamalara ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından, sözlü 
soru önergesi (6/134) 

145. — Kütahya Milletvekili' Mehmet 
Korkmaz'ın, hormonlu et ihraç eden ül
kelerden ülkemizce ne kadar et ithal edil
diğine ve ithalatın devam edip etmediği
ne ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/135) 

146./ — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak 
mahkemelere intikal eden veya Devlet 
Planlama Teşkilatında soruşturması de
vam eden dosyalara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/138) 

147. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, İzmir Büyükşehir Belediye; Baş
kanı ile Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bü
rosu Şefinin karşılıklı suçlamalarda bu
lunmaları nedeniyle herhangi bir soruş

turma açılıp açılmadığına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 
O) 

148. — İçel Milletvekili M. İstemihan 
Talay'm, pamuk üreticilerinin sorunlarına 
ilişiklin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/261) (1) 

149. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, 1988 yılı bütçesinin belediyele
re yapılacak yardım ve ödemeler tertibin
den hangi belediyelere ne miktar yardım 
yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/262) (1) 

150. — Hatay Milletvekili Turhan 
Hırfanoğlu'nun, 19Ş8 kampanyasında ÇU-
KOBİRLİK'ce gerçekleştirilen kütlü pa
muk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) 
(D, 

151. — Balıkesir Milletvekili 1 önder 
Kırlı'nın, eğitim önlıisâns programına 
katılarak Açıköğretim Fakültesini biti
ren emekli öğretmenlerin intibaklarının. 
yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/264) (1) 

152. — Adana Milletvekili M. Halit 
Dağlı'nın, Gazi Eğitim Fakültesi Arap 
Dili Eğitimi Anabilim Dalından mezun 
olanlara öğretmenlik hakkı verilmediği 
iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/300) (1) 

153. — Eskişehir Milletvekili Zeki 
Ünal'ın, Türkiye Futbol Federasyonu 
Başkanlığına atama yapılmamasının ne
denine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/301) (1) 

... 154. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, ülkemizdeki et tüketimine 
ve canlı koyun sayısında görülen düşü
şün nedenine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/139) < 



155. — Kars Milletvekili Mahmut 
Alınak'ın olağanüstü hal uygulaması ne
deniyle yapılan harcamalara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/302) (1) 

156. — Ankara Milletvekili İbrahim 
Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet
meliğinin Diş Hekimliği Fakültesindeki 
uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/147) 

157. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, İskenderun De
mir ve Çelik Fabrikalarınca son üç ayda 
belediyelere ve diğer resmî kurumlara 
yapılan demir tahsisine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 
(D 

158. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkrnaz'm, Çankırı İli Eldivan ilçesi ara
zisindeki -suların toplanarak Kızılırmak ve 
Saraycı'k köylerine içme suyu olarak götü
rüldüğü iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/148) 

159. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Mardin Köy Hizmetleri Mü
dürlüğünün mevsimlik işçi ihtiyacına ve 
1988 yılındaki mevsimlik işçi istihdamına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/149) 

160. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Cizre - Midyat karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/150) 

161. — Adana Milletvekili Orhan §en-
dağ'ın, Köy Hizmetleri Üçüncü Bölge ve 
Adana Müdürlüklerinde 1988 yılında ge
çici statüde kaç işçinin ne kadar süre ile 
çalıştırıldığına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/151) 

162. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, P.T.T. işyerlerinde 1988 yılında 
geçici statüde çalıştırılan işçilerden 
1.11.1988 tarihi itibariyle iş akitleri feshe
dilenlere ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/152) 

163. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
• dağ'ın, Misis'i Közan'a bağlayan eski Ko
zan yolunun, Misis hududu Göztepe mev
kiindeki yolun bakımına ve asfaltlanma
sına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) 

164. —Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana İlinin sağlık sorunlarına iliş
kin Sağluk ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/154) 

165. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana Organize Sanayi Bölgesi
nin yapım çalışma'larına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/155) 

166. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana ili Yüreğir İlçesi Kâzım 
Karabekir Mahallesinde sağlık ocağı yap
tırılıp yaptırılmayacağına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/156) 

167. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana İli Yüreğir İlçesi Yunus-
oğlu Köyünde sağlık ocağı yaptırılma-
masının nedenine ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/157) 

168. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e dö-
küldüğü bölgenin herhangi bir firmaya 
kiralanıp 'kiralanmadığına lilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/158) 

169. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Silifke İlçesinde 1981 yılından 
sonra tapu paftalarında yapıldığı iddia 
edilen değişikliklere ve imar planı düzen-
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leme çalışmalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/159) 

170. — Hatay Milletvekili öner Mis-
ki'nin, üniversite öğrencileri, için çıka
rılacak affın geciktirilmesinin bazı öğ
rencilerin sömestr veya ders yılı kaybı
na neden olacağı iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/304) (1) 

171. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci kanal 

. yayınlarının Zonguldak İl Merkezinde iz
lenemediği iddiasına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/160) 

172. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, İlköğretim müfettişlerine ve 
müfettişlik için atama bekleyen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/161) 

173. — Samsun Milletvekiil İrfan De-
miralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emek
lilerinin de yurt dışı tedavi imkânların
dan yararlandırılmaları için çalışma yapı
lıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/162) 

174. — İsparta^ Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta - Antalya Dereboğazı 
yolu için 1989 yılı bütçesinde ayrılan tah
sisata ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından* sözlü soru önergesi (6/163) 

175. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, ondan fazla işçi çalıştıran iş
yerlerinden Konut Edindirme Fonu için 
toplanan para miktarına ve fondan ya
rarlananlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/164) 

176. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, çay üreticilerinin alacak
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/165) 

177. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun fındık ürünü taban fiyatı
na ve findik üreticile-ûnin alacaklarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/166) 

178. --- Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, ÇAY - KUR'un elinde 
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/167) 

179. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka İlçe
sinde meydana gelen heyelandan zarar 
gören vatandaşlar için yaptırılacak ko
nutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/168) 

180. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, İspir - Kundura, Tortum - Şa
yak, Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasinler -
Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
sora önergesi (6/169) 

181. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, Karayolları 12 nci Bölge Mü
dürlüğünce 1988 yılında gerçekleştirilen 
yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

182; — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Merkez ilçesi 
Kâzımpaşa Nahiyesindeki Gökçeören 
bataklığına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

183. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Adapazarı İlçe
sindeki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı 
Sakarya Projesine ait çalışmaların ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/173) 

184. — 'Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli İlinde yapımları devam 
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağ
lık ocaklarına ait inşaatların ne zaman 
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tamamlanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/174) 

185. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesinde sigorta hasta
nesi açılmasının düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/175) 

186. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesinin telefon sorunu
na ve Gebze'de telefon müdürlüğü ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/176) 

187. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze Kapalı Spor Salonu in
şaatının ne zaman ihale edileceğine iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/177) 

188. — Kocaeli Milletvekili Alaetüiın 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı bazı köyler
de yapılmakta olan sanayi ve fabrika in
şaatlarının ruhsatlarının bulunup bulun
madığına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/178) 

189. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Muallimköy sahilinde 
yapılmakta olan liman inşaatına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179) 

,190. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesi Şekerpınar Köyü
nün ne zaman içme suyuna kavuşturu
lacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/180) 

191. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Vezirköprü İlçe Hastanesi ile bu il
çeye bağlı köylerdeki sağlık ocaklarının 
personel ve araç - gereç sorunlarına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/181) 

192. — Samsun Milletvekili Ali Esar' 
in, Vezirköprü İlçesi Aşağı Narlı Köyü 
Ortaokulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/182) 

193. — Samsun Milletvekili Ali Esor' 
in, yabancı dil derslerinin orfcaöğretirh, 
kurumlarında mecburî ders olmaktan çı
karılmasının öğretmenler ve öğrenciler 
üzerindeki etkisine ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/183) •• \ 

194. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük - Safranbolu kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/184) 

195. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu 

. yapım çalışmalarının durdurulma nedeni
ne ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/185) 

196. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük İlçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/186) 

197. Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, toplu iş sözleşmeleri netice
lenmeyen ve greve giden işyerlerine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/187) 

198. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, dış ülkelere gidecek vatan
daşlara uygulanan vize işlemlerinin ko
laylaştırılması için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/188) 

199. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmcnoğlu'nun, Hükümetin, ül
kemizde komünist partisi kurulması fikri
ne katılıp katılmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/189) 

(59 uncu Birleşim) 
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200. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-

çi'nin, Türk Kadınını Tanıtma ve Güç
lendirme Vakfının şubelerine, 1987 yılı 
kârına ve 1986 yılından bu yana vakfa 
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/305) (t) 

201. — îzmiir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, zeytinyağı .taban fiyatının ne zaman 
açıklanacağına ve kestane ürününe taban 
fiyat verilmesi için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka-
uındatı sözlü soru önergesi (6/190) 

202. — İzmiir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Kiraz - Alaşehir yolunun asfalt kap
laması için 1989 yılı bütçesine ödenek ko
nulup konulmadığına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/191) 

203. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'' 
nın, Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/192) 

204. — tzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Tahtalı Barajı projesinde değişiklik 
yapılıp yapılmadığına ve Barajın ne za
man bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/193) 

205.. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmcnoğlıı'nıın, Çukurova Üni
versitesi Ziraat Fakültesinde yapılan 
İKARDA toplantısında meydana geldiği 
iddia edilen olaya ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/194) 

206. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kamu iktisadî 
teşebbüslerinin özelleştirilmesinin hede
finden saptırıldığı iddiasına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/195) 

207. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Fahir Köse'nin, Amasya İli Merkez İlçe
sine bağlı Dere Mahallesinde tabiî afete 
maruz kalmaları muhtemel olan vatan
daşlar için afet konutları yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Bayındırlık ve tskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) (1) 

208. — Denizli Milletvekili Adnıam 
Keskin'in, inek ithalatına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/317) (1) 

209. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, yıllık enjektör' tüketimine ve 
kaçak olarak ülkemize sokulduğu iddia 
edilen enjektörlere ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/196) 

210. — Afyon Milletvekili Abdıuılılah 
Ututürk'iin, Afyon Çimento Fabrikası mm 
çevre kirliliğine neden olduğu iddiasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/197) 

211. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, SEKA'daki grevin nedenine ve so
nuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/198) 

212. — İçel Milletvekili M. İsterni-
han Talay'ın, «Tarsus'un, şimdilik 
il yapılmasının düşünülümediğine» dair 
31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/318) (1) 

213. — Kocaeli Milletvekili Alacttin 
Kurt'un, Kocaeli İli Gebze İlçesinin öğ
retmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/199) 

214. — Kocaeli. Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesi adliye binasına ve 
bu İlçede ağır ceza mahkemesi kurulma
sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/200) 



215. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Çayırova'da kurulu 
Çağdaş Boya Sanayiinin işletme ruhsatı 
bulunup bulunmadığına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/201) 

216. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, şeker pancarına zam yapılıp 
yapılmayacağına ve pancar üreticilerine 
ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret,Bakanından söz
lü soru önergesi (6/206) 

217. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, günlük bir gazetenin 3.11.1988 ta
rihli nüshasında, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanına atfen verilen habere 
konu teşkil eden olaya ilişkin (Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/207) 

218. — Ankara Milletvekili Tevfik Ko-
çak'ın, Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesi
ne bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören 
kasabalarının ne zaman ilçe yapılacakla
rına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/319) (1) 

219. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, ülkemize sığınan peşmergelef-
den bir kısmının Gebze - Çayırova'daki 
Tarım Meslek Lisesinde istihdam edile
ceği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/320) (1) 

220. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için ya
pılan harcamaya ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/321) (1) 

221;. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Sovyetler Birli-
ği'ne otomobil ihraç edilip edilmediğine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/208) 

222. —İzmir Milletvekili Erol Gün
gör'ün, «Yakın Tarih» adlı ansiklopedi
de Atatürk'ü ve Atatürk İlkelerini yeren 
ifade ve bölümler bulunup bulunmadı

ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 
(İ) 

223. — İsparta Milletvekili ErteMn* 
Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesine 
bağlı Karıkkaya ve Kunusarı köylerimin 
içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/209) 

224. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Gülbirlifc'çe 1988 yılında 
gerçek!eştirilen gül alımlarına ve yapılan 
ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/210) 

225. — İsparta Milletvekili Ertekin Du
rutürk'ün, İsparta İli Senirkent İlçesine 
ait kanalizasyonun, bazı köylerin tarım 
arazilerimi olumsuz yönde etkilediği (iddi
asına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

226. -— İsparta Milletvekilli Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli.Yalvaç ve Şarki
karaağaç ilçelerine "bağlı ıbazı kasaba ve 
köylerde gölet yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Tarım Orman ve • Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/212) 

227. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Eğridir Gölünde üretilen ke
revit balıklarında görülen hastalığın gide
rilmesi için ne gibi tedbirler alındığına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/213) 

228. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı Fonunun gelirlerine ve harcama
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/214) 

229. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 5.10.1988 tarihinde Mardin 
ve Diyarbakır illerinde köy korucuları 
tarafından iki vatandaşın öldürüldüğü 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/323) (1) 



• 230. .— Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siverek İlçesi Konurtepe Kö-
yünden' bir vatandaşın Kuşlukçayirı Kö
yü Bir'cemal Mezrası korucularından bi
ri tarafından öldürüldüğü iddiasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/324) (1) 

231. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, .Afcalbey İlçesi Kapıcaik Köyü
nün başka 'bir ımıahalle taşınmasına dair' 
projenin 1988 yılında gerçekleştirilememe-
sinin nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakıamnidan sözlü soru önergesi (6/215) 

232. — İsparta Milletvekilli İbrahim 
Gürdal."m, Türle Hava Yolları Genel Mü
dürlük 'binası inşaatına ilişkin Ulaştırma 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/216) 

233. — Aydın Milletvekilli Hilmi Ziya 
Postacı'nm, British Airways uçaklarıyla 
Ankara ve İstanbul'dan Londra'ya giden 
yolcuların sıtma tehlikesine karşı ilaç
landıkları iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/325) (1) 

234. — Niğde 'Milletvekili Doğan Ba
ran'm Niğde Merkez İlçesine 'bağlı Karga -
sekmez Akarsuyu üzerinde yapılması 
planlanan Uıluıağaç Barajıma ilişkim Ba-
yıhdırlıik ve İ'slkân Bakan ın'dıao sözlü so
ru Önergesi (6/217) 

235. — Niğde Milletvekili Doğan Ba-
ran'ın, Niğde İli Ulukışla İlçesinde ya
pılması düşünülen İmrahor Göletine iliş
kin B ayı nd irilik ve İskân Balkanından söz
lü soru önergesi (6/218) 

236. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, üniversitelerde 
görev yapan akademik personelin yapılan 
kadro düzenlemesinden yararlandırılma-
dığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/219) 

237. — Adana: Milletvekili H. Halit 
Dağlımın, Mansurlu-Kozan karayoluna 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
'sözlü soru önergesi (6/220) 

238. — Adana Milletvekilli M. OHalllit 
Dağlı'nın,f Çatalan Barajından İmamoğlu 

• Ovasına su getirecek olan tünelin ne za
man ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/221) 

239. — Hatay Milletvekilli Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, ülkemizdeki enf
lasyon konusunda IMF ve Dünya Banka
sına verildiği iddia edilen teminata ve 
Dünya, 'Bankasınca tarım sektörü için 
verilen kredinin kesildiği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/222) 

240. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Tonundan konut yapı kooperatifle
rine 1988 yılında verilen krediye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/223) 

241.— Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Avrupa Ülkelerinde çalışan Türk 
işçilerinin ailelerinin parçalanmasını ön
lemek için ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/224) 

242. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, 1988 yılında tedavi masraflarını 
ödeyemedikleri için hastanelerden kaçan 
veya borç senedi vererek taburcu olan 
vatandaşların borçlarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/225) 

243. — İsparta Milletvekili Abdullah 
Aykon Doğan'ın, İstanbul ve Ankara il
leri telefon rehberlerinin ITT Bilka A. §. 
tarafından basılacağı iddiasına ve bu şir
ket ile yapılan anlaşmaya ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/226) 
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244. —- Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, İstanbul'da münteşir bir gaze
tenin 12.11.1988 tarihli nüshasında yer 
alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/227) 

245. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Adana İlinde askerî birliklere 
akaryakıt ikmali yapan Petrol Ofisi bayi
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/331) (1) 

246. — Bursa Milletvekili Abdulkadir 
Cenkçiler'in, koruma sahası olarak ilan 
edilen Fethiye ve Marmaris'te yapımla
rına .daha önce izin verilen tesislerin in
şasının durdurulduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 

247. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Başbakan Turgut Özal'ın, GÖ-
cek'teki yaz tatili sırasında kaldığı yatın 
kira bedeline ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/332) (1) 

248. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Kösikin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi Ka-
yad'ilbi Köyü Evil Mezrasındaki bir va
tandaşın evinin jandarma tarafından yı
kıldığı ve Kayadibi Köyünde zorunlu 
ikamete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/333) (1) 

249. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hak
kâri İli Yüksekova İlçesi Esendere Bu
cağından sınırı geçerken jandarma tara
fından öldürülen veya yaralı olarak ele 
geçirilen vatandaşlara ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/334) (1) 

250. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi 
Şenoba Köyü Tabur Komutanının bazı 
uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/335) (1) 

251. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi 

Güvenli Köyüne ait olan ve Dere Yay
lasında otlatılmakta bulunan koyun sü
rüsüne Aytepe Karakolu görevlilerince 
el konulduğu ve sürünün gümrüğe tes
lim edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 

252. — İsparta Milletvekili Ertekin Du-
rutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesinde 
yapılmakta olan Sümerbank Konfeksi
yon Fabrikasına ait inşaatın durdurul
duğu ve tesisin Yalvaç Belediyesine sa
tıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü som önergesi (6/239) 

253. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.B.M.M.'nin 
1.11.1988 tarihli Birleşimindeki görüşme
lerde hükümeti temsil eden Devlet Ha
kanının İçtüzüğe ve teamüllere aykırı ha
reket ettiği iddiasına ve Başkanlığın bu 
konudaki tutumuna ilişkin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanından sözlü 
soru önergesi (6/240) 

254. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Mardin İlinde -15.11.1988 ta
rihine kadar açılmamış olan okullara iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/241) 

255. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Midyat - Nusaybin Karayolu
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/242) 

256. —.. Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Ha'bur Gümrük Kapısındaki 
araç kuyruğunun önlenmesi için ne gibi 
önlemler alınacağına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önerge
si (6/243) 

257. — Flatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Kıbrıs konusun
da tavizkâr politika izlendiği iddiasına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/244) 
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258. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli İlindeki belediyelere 
1988 yılında yapılan yardımlara ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/337) (1) 

259. — Eskişehir Milletvekili Zeki 
Ünal'ın, Anadolu Üniversitesi İktisat Fa
kültesi öğrencilerinden birinin Devlet gü
venliğini sarsıcı konularda bilgi vermeye 
zorlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/338) (1) 

260. — İzmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, Denizli İli Honaz İlçesine bağlı 
köylerdeki vatandaşların sınırlandırıldığı 
ve fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/341) (1) 

261. — Erzurum Milletvekili ismail 
Köse'nin, vergi kontrolörlerinin mal var
lıklarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/253) 

262. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, Doğu Anadolu'daki bazı illerin 
yakacak sorununa ilişkin Başbakandan 
Eözlü soru önergesi (6/254) 

263. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, bir dernek ve bir 
şirket tarafından İstanbul özel İdare Mü
dürlüğüne otomobil hibe edildiği iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/255) 

264. — Ankara Milletvekili İbrahim 
Tcz'in, Le Monde Gazetesi muhabirine 
verdiği demece ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/266) 

265. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmcnoğlu'nun, günlük bir ga
zetenin dar boğaza sürüklenerek kapatıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/267) 

266. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürscler'in, Bczm-i Alem Üniversitesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/342) (1) 

267. — Kahramanmaraş. Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş -
Göksün, Göksün - Elbistan, Göksün -
Andırın ve Andırın- - Kahramanmaraş 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/268) 

268. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla îmamoğlu'nıın, Afşin - Elbistan 
Termik Santralına ve bu bölgede katkı
sız biriket imalatının ne zaman gerçek
leştirileceğine ilişkin Enerji ve Talbiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/269) 

269. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Adatepe ye Kara-
kuz barajlarının yapımına ne zaman baş
lanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
'Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

270. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, fasulye ürününe 
taban fiyat verilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/271) • 

271. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İlinde tütün ekimine müsaade edilip edil
meyeceğine ve bu İl'de ne zaman Güm
rük Müdürlüğü kurulacağına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/272) 

272. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İlinde no zaman havaalanı yapılacağına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/273) 

273. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla tmamoğlu'nun, televizyon yayınla
rını izleyemeyen Kahramanmaraş İline 
bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş1 

da Sümerbank ikinci satış mağazasının 
ne zaman açılacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/274) 



274. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla îmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
Şehir Stadyumunun ne zaman çimlendi-
rileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spon Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/275) 

275. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
tlinde Soisya'l Sigortalar Hastanesi yapılıp 
yaipıfnrayacağına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/276) 

276. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altmer'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
rabük Hastanesinde vefat eden emekli bir 
işçinin cesedinin fareler tarafından tah
rip edildiği iddiasına iilişlkin Çalışıma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/277) 

277. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat S'ökmenoğltu'nun, hükümetin Kıbrıs 
politikasına iisjkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/278) 

278. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, Vakıflar Bankası Samanpazarı 
Şubesince Öztur Anonim Şirketine veril
diği iddia edilen krediye ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) (1) 

279. — Samsun Milletvekili trfan De-
miralp'in, seçimlere katılan siyasî parti
lerin radyo ve televizyon gibi haberleşme 
araçlarından eşit olarak faydalandırılma
sına dair Avrupa Konseyi Kararına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/279) 

280. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, Afyon İli Sandıklı İlçesi Ak-
harım Kasabası Ortaokulunun öğretmen 
sorununa ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
•(6/344) (1) 

281. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mdh'met Gaziioğlu'nun, Marmara Deni
zinde trol ve algarina ile balık avcılığı 

yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/280) 

282. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, gece bekç'illerine de silah tazminatı 
verilip verilmeyeceğine ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

283. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Ödemiş İlçesinin ne zaman il yapı
lacağına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/282) 

284. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, Haydarpaşa Gar Mü
dürlüğünce açılan imtihana İmam Hatip 
Lisesi mezunlarının alınmadığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/283) 

285. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neid'im'in, AIDS'li hastaların sayısına 
ve bu konuda ne gibi tedbirler alındığına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü soru önergesi (6/284) 

286. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesine bağlı Gül-
köy ve Kavak köylerine sağlık evi yap
tırılmasına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü 'soru önergesi 
(6/285) 

287. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinin içme suyu 
ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/286) 

288. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdafın, Keçiborlu İlçesinde yapılacak 
olan Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve 
Kız Sanat Okulu inşaatlarına ne ;:aman 
başlanacağına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/287) 

289. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent Devlet 
Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/288) 



290, — Tsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta ili Senirkent İlçesinde 
Tekel, hizmet binası ve deposu kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Maliye vo Güm
rük Ba'kanından sözlü soru önergesi 
(6/289) 

2 9 1 . — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Senirkent Ovası sulama pro
jesine ilişkin Bayındırlık ve- İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/290) 

292. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmcnoğlu'nun, Yunanistan'ın, 
Pire'deki Türk Şehitliğini kaldıracağı id
diasına ilişkin Dışişleri Bakanından, söz
lü soru önergesi1 (6/291) 

293. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde, şeker 
pancarı alımlarının hızlandırılması için 
ilave kantarlar kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/292) 

294. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Samsun İli Vezirköprü ilçesinde Dev
let - millet yardımlaşmasıyla inşa edilen 
ortaöğretim- yatılı öğrenci yurdunun ne 
zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/293) 

295. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Havza - Vezirköprü yolunun yapımı
na ve E - 5 karayolu Hendek -, Düzce 
güzergâhının onarımına ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/294) 

296. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlıı'nun, T.R.T.'nin, büt
çe görüşmelerinin yayımlanmasında iz
lediği tutuma ilişkin Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanından sözlü soru öner
gesi (6/307) 

297. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'raın, 1987 yılı vergi taksidini 
geciktiren bir yükümlünün maruz kaldı

ğı uygulamayla ıllişkin Maliye vo Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

298. —.Konya Milletvekili Ömer Şe-
ker'in, Etibank • Genel Müdürlüğü müfet
tişlerince Seydişehir Alüminyum. Teslisle
ri Satıh alma Müdürlüğünde yapıldığı 
iddia edilen soruşturmaya ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/296) 

299. — Konya Milletvekili Ömer Şe-
ker'in, Konya Gödeit Barajı sahasında 
kakan arazilerin kamuktşttrıma 'bedelleri
ne ilüşkin Barbakandan sözlü soru öner
gesi (6/297) 

300. — Bingöl Milletvekili Haydar 
Baylaz'ın, Sivas İli Gürün İlçesi Çayboyu 
Mahallesinde inşa ettirilen afat konutla
rının N hak sahiplerine verilip verülmedi-
ğine Miskin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru 'önergesi (6/298) 

301. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdaıl'ın, İsparta İli Sütçüler .İlçesinde
ki Sağlık Merkezi ile 'Koruyucu. Hekim
lik Merkez Sağlık Ocağının doktor ve 
araç sorunlarına ilişkin.'Sağlık ve Sosyal 
Yardım Balkanından sözlü soru önerge
si (6/299) 

302. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebıi'nin, ICarakaya 'Barajı için kamu
laştırılan arazilere ve kamulaştırma 'bedel
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/308) ' 

303. .—< İzmir Milletvekili Fuat Kılıcı' 
nın, Çeşme Vergi Dairesi Müdürü hak
kında ihbar ve şikâyette .bulunulup bulu
nulmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından-sözlü soru önergesi (6/309) 

304.— Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Karadeniz Bakır''İşletmeleri Samsun 
İzabe Tesislerindeki rehabilitasyon çalış
malarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/310) 

305. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta -..Eğridir İlçesi En
düstri Meslek Lisesi Sanat Okulunun ne 
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zaman yapılacağına ilişkin Millî Eğitini 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/311) 

306. —- Manisa Milletvekili Ümit Ca-
nuyar'ıin, heyelan bölgesi ilan ©dilen Mani
sa İli Selendi îlçesli Rahmanlar Köyü Ha
cılar Mahallesindeki vatandaşların yeni 
yerleşim alanına tnakledilmeleni için çalış-
ma yapılıp yapılmadığınla lilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/312) 

307. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Tunceli-Geyilcsuyu Yatılı İlk
öğretim Bölge Okuluna İlişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/313) 

308. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, Altınıkaya Barajı sahasında ka
lan Samsun İli Vezirköprü İlçesindeki 
arazilerim İcaımulaştırma 'bedellerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/315) 

309. — Antalya Milletvekili Adil Ay-
dın'ın, Devlet kuruluşlarında göreve alın
maları 'bakımından. Anadolu Üniversitesi 
Açık Öğretim Fakültesi mezunları ile di
ğer fakülıto mezunları arasında ayrım ya
pıldığı iddiasına İlişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakamından sözlü soru 
önergesi (6/326) 

310. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, haberleşme hür
riyetinin iihlal edildiği iddiasına ve MİT 
raporunun akıbetine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/327) 

311; — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, Emlak Bankasının amblemi ile 
ilgili çalışmalara ve bu nedenle yapılan 
ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/328) 

312. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğün
de meydana geldiği iddia edilen olaya 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/329) 

313, — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, ülkemizde traktör üreten fir
malara ve 1986 - 1988 yıllarındaki, üre
tim miktarlarına ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/330) 

314. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Altunkaya Barajı sahasında kalan 

Vezirköprü İlçesi Düzce Köyüne ait ara
zilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/339) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İıŞLER! 
1. — Sosyal Sigortalar Kanununun 

Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ile Sosyal Sigorta
lar Kanununun Bir Maddesinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Mad
de Eklenmesi, 308 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Geçici Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmün
de Kararname ve Sağlık ve Sosyal İş
ler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/530, 1/533) (S. Sayısı : 218) 
(Dağıtma tarihi : 10.2.1989) 

2. — 1567 Sayılı Türk Parasının 
Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko-
miisyonu Raporu (1/493) (S. Sayısı: 118) 
(Dağıtma tarihi: 7.11.1988) 

3. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Gençlin, 2954 Sayılı Türlkiye Radyo ve 
Televizyon Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine Dair Yasa Teklifi ile 
Zonguldak Milletvekili Koksal Top'tan'ın 
2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kanununun 19 uncu Maddesinde Deği-



şiklilk Yapılmasına Dair Kanun Tdklifi 
ye Anayasa Komisyonu Raporu (2/37, 
2/61) (S. Sayısı: 124) (Dağıtma tarihi: 
10.11.1988) 

X 4. — Avrupa İnsan Hakları ve 
Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmosine Ek 
8 Sayılı Protokolün Onayliannıasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/450) 
(S. Sayısı: 128) (Dağıtma tarihi: 
23.11.1988) 

5. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğtu'nun, Seçimlerle İlgili Bazı 
Kanunlarda Değtşikllilk Yapılması ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin XVIII 
İnci Dönem MilldtJvefkil'i Genel Seçimli 
Hakkınlda Kanunun .15 inci Maddesinde 
öngörülen Cezanın Affına Dair Kanun 
Teikl'ffî ve Adalet Komisyonu Raporu 
'(2/5H) (S. Sayıisı: 129) (Dağıitaıa tarihi: 
23.1*1.1988) 

6. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'in, 1402 Sayılı Sılkıyönetiim Kanu
nunun 23 üncü Maddesinin Değiştirilmıe-
si ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve M'il-
lî Savunma ve Adafelt komisyonları rapor
dan (2/29) (S. Sayısı: 130) (Dağtaa ta-.-
«1:28.111.1988) 

7. — Millî Gurur Madalyası Hak-
(kınldia Kanun Taisarısı ve Mİlllî EğMkn 
Komisyonu Raporu (1/486) (S. Sayısı: 
135) (Dağıitma tarihi: 5,12.1988) 

X 8. — Avrupa ikamet Sözleşmesinin 
Önaylanimaısının Uygun ' Bulunduğuna 
Daİr Kanun Taisarısı ve İçişleri ve Dış-
'iişileri Komisyonları raporları (1/468) (S. 
Sayısı: 126) (Dağıttaa tariüii: 6.12.1988) 

9. — 1475 sayılı İş Kanununun 26 ncı 
Maddesine Bir Fılkra ve Bu Kanuna Ba
zı Maiddeler Eklenmesi Hattında Ka
nun Taisarısı ve Sağla: ve Sosyal îşfor. 
Komisyonu Raporu (1/457) (S. Sayısı: 
137) (Dağıtma tarilıl: 6.12.1988) 

X 10. — Uydular Aracılığı ile Deniz 
Haberleşmesi Uluslararası Teşkilatı Söz
leşmesi ve İşletme Arılaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı va Bayındıriılk, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm; Dışişıleri komisyonlari rapor
ları (1/356) (S. Sayıisı: 131) (Dağıtaa ta
rihi: 6.12.1988) 

1 1 , — İstanbul Milletvekili Ercüment 
Konukman'ın, 11.4.1928 Tarih ve 1219 
Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının 
Tarzı İcrasına Dâir Kanunun 41 inci 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na 15 Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim; Sağ
lık ve Sosyal İşler komisyonları rapor
ları (2/8) (S. Sayısı : 144) (Dağıtma ta
rihi : 21.12.1988) 

X 12. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Arasında Ya
tırımların Karşılıklı Teşviki ve Korun
masına Dair Antlaşmanın ve Eki Proto
kolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/357) (S. Sayısı : 142) (Dağıt
ma tarihi: 21.12.1988) 

X 13. — Avrupa Mimarî Mirasının 
Korunması Sözleşmesinin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/362) (S. Sayısı : 147) (Dağıt
ma tarihi : 21.12.1988) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Belçika - Lüksemburg Ekono
mik Birliği Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Daİr Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonWı raporları 
(1/364) (S. Sayısı : 148) Pağıtma tari
hî : 21.12.1988) 
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X 15. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
Hollanda Krallığı Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Dair 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/358) (S. Sayısı : 149) (Da
ğıtma tarihi : 21.12.1988) 

X 16. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
isviçre Konfederasyonu Arasında Yatı
rımların Karşılıklı Teşviki ve Korunma
sı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
.raporları (1/454) (S. Sayısı ; 150) (Da
ğıtma tarihi : 21.12.1988) • 

17. — 2918 Sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (1/510) (S. Sa
yısı : 152) (Dağıtma tarihi : 21.12.1988) 

18. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 6 Arkadaşının, 1479 Sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalı
şanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine 

Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu Raporu (2/71) (S. Sa
yısı : 143) (Dağıtma tarihi : 21.12.1988) 

19. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 6 Arkadaşının, 1402 Sayılı Sıkı
yönetim Yasasının 17 nci Maddesinin 1 
inci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılma
sına İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/20) (S. 
Sayısı: 156) (Dağıtma tarihi: 21.12.1988) 

X 20. — Gemiadamlarının eğitim, 
Belgelendirme ve Vardiya Standartları 
Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katıl
mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma vo Turizm ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/355) (S. Sayısı : 158) 
(Dağıtma tarihi : 6.1.1989) 

21. — 852 Sayılı Başbakanlık Basım
evi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
(1/397) (S. Sayısı : 219) (Dağıtma tari
hi : 10.2.1989) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 

.» . . •—c3^0-<03" •*••• 

(59 oncu Birleşim) 



/ :'.\ 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 

T.B .M. M. (S. Sayısı : 218) 
Sosyal Sigortalar Kanununun Bir Maddesinin De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı- ile Sosyal Sigorta
lar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Bir Geçici' Madde Eklenmesi, 308 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici Mad-

.desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde 
Kararname ve Sağlık ve. Sosyal İşler ve Plan ve 

Bütçe Komisyonları Raporları (1 /530, 1/533) 

T: C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 11.1. 1989 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K.Gn. Mel. 071101-2224101130 

• TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Çalışma ve Sosyaî Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı 
Bakanlar Kurulunca 11.1*1989 tarihinde kararlaştırılan «Sosyal Sigortalar Kanununun 
Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı» ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Kamuoyunda süper emeklilik olarak bilinen ve 506 sayılı Kanunun geçici 70 inci 
maddesine göre malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarına hak kazanan kişilere aylık öden
mesine cevaz ve'ren 3395 sayılı Kanunun Anayasa 'Mahkemesince iptal edilmesi üzerine, 
ilgililerin mağduriyetini önlemek için bu düzenlemenin yapılması zorunlu görülmüştür. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. — Sigortalılara ödenmekte olan sosyal yardım zammı, miktarını, gös

terge, üst gösterge ve geçici gösterge tablosundaki derece ve kademelere göre birbirin
den 'farflclh olarak tespite ©akanlar Kurulu yetkili kılınmaktadır. 

Madde 2. — Anayasa Mahkeme s inim İ l . 12.1988 tarihli ve 20016 sayılı Resmî Ga
zetede yayımlanan 3395 sayılı Kanuna yönelik iptal kararının gerekçesinde; aynı sos-
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\ yal güvenlik kurumu içerisinde yer alarak bütünleşmiş, kaynaşmış ve aynı amaçlar için 
riziko ortaklığına girmiş sigortalılardan, derecesi ne olursa • olsun bir grubun haklı bir 
neden olmaksızın d!iğerl;er;inden istisna tutularak (kendilerine «özel» denilebilecek bir 
güvenliğin sağlanması sonucunda; 'bir grup sigortalının yaşam düzeylerinin, ötekilere 
oramla çok farklı (bir 'biçimde yükseltilmesinin, Anayasanın 2, 10 ve 60 inci» maddele
rinde öngörülen prensiplere ayları düştüğü belirtilerek; aynı hakkın, dengeli ve makul 
ölçülerde diğer 'göisitergede 'bulunanlara da 'tanınmasıgereğine dikkat çekilmektedir. 

"Mezkûr' mahkemenin, yukarıda anahatlao verilmeye çalışılan iptal [kararının ge
rekçesini; sosyal hukuk devleti kavramının, güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak 
gerçek eşitliği, yanı sosyal adaleti ve toplumsal dengeyi sağlamakla yükümlü devlet 
anlayışının temeli esprisine dayandırdığı anlaşılmaktadır. Bu espriden hareketle kaleme 
alındığı açık olan gerekçede, hukuk devletinin amacı olan kişinin korunmasının; top
lumda sosyal güvenliğin, ve'sosyal adaletin: imkân dahiline sokulması yoluyla gerçek--
leştirilebilecegi esası, ayrıca vurgulanmaktadır. 

Bu kararın, 3395 sayılı Kanun dolayısıyla bazı•sigortalılar araisında öngörülmüş 
bulunan düzenlemede zayıf duruma düşmüş olduğu belirtilen kesimin, diğerlerine oran
la daha çok korunmak suretiyle; sosyal hukuk devletinin gerektirdiği sosyal güvenli
ğin, bozulmuş olan»eşitliğin ve sosyal adaletini 'gerçekleştirilebileceğine ilişkin temel 
esasları göz önünde tutulmak suretiyle yeniden yapılmaya çalışılan: düzenlemede,* anı
lan gerekçede öngörülenler dışında, aşağıda belirtilen ilkelere sadık kalınmıştır. 

a) Karar gerekçesinde güçsüz duruma düştüğü belirtilen kesimin, yine aynı ge
rekçede lehlerine ayrıcalık tanındığı: öngörülen kişiler seviyesine çıkarılarak, sosyal 
adalet ve eşitliğin sağlanması yolunda gayret sarf edilmiştir. 

b) 3395 sayılı Kanundan faydalananların müktesep haklarına dokunulmamıştır. 

c) Nihayet bütün bu düzenlemeler 'sırasında Devletin sosyal ve ekonomik 
alanlardaki görevlerini malî kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getireceği amir 
hükmünü öngören Anayasanın 65 inci maddesi temel düstur addedilmiştir. 

Bu görüşler doğrultusunda olmak üzere, gerek sigortalıları muallakta bırakmamak 
vd gerekse kendilerini bugüne kadar benimsemiş oldukları hayat standartlarının altına 
düşürmemek amacıyla; yukarıda belirtilen Anayasa Mahkemesi: kararı ile öngörülen 
altı aylık sürenin sonuna kadar beklenmeden bu kanunî düzenlemenin yapılması zaru
rî görülmüştür. 

Getirilen düzenfeme. ile, geçici •gösterge aylığından yararlanan 60 bin civarındaki 
sigortalımızın almakta oldukları aylık miktarında bir düşme olmamasına özen gösteril
miştir, Bu yeni sisteme göre ilgililerin Aralık 1988 ayında almakta oldukları aylık, sos
yal yardım zammının 34 000 TL.'dan 53 000 liraya çıkarılması, sonucu 19 000 lira ar
tırılarak aynen ödenmeye devam edecektir, / 

Borçlanma hakkundan yararlanmış olanlar ile olmayanlar arasındaki farkı gider
mek ve bu suretle bunlar arasındaki eşitliği tara anlamıyla gerçekleştirmek üzere bu 
tasarıyla öngörülen diğer bir düzenleme ilje de, borçlanma hakkından yararlanmamış 
bulunan ayliklıklılara ait, malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarının, katsayı ve sosyal yar
dım zarnmındafci artışlar nedeni ile borçlanma hakkından yararlanmış olanlar seviye-
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sine gelinceye kadar yükselmesini öngören bir sisteme yer verilmek suretiyle, zaman 
'iç'inöe likîi grup arasında gerçek 'bir dengenin kurulması amaçlaınmak'tadır. 

Madde 3. — 352 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 Ve 2 nci maddelerin
de düzenlenen hükümlerin bu tasarı içinde ele alınmış bulunması dolayısıyla, anılan 
'Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümleri yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Madde 4. — iBu Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği b eli rt i I rn eik'tedi r. 
Madde 5. — Bu Kanun.hükümlerinin Bakanlar Kurulunca yürütüleceği öngörül

mektedir. 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 29.. 12 . 1988 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K.Gn.Md, 071101-11437105846 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA \ 

«Sosyal Sigortalar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesi, 308 sayılı Kanun Hükmünde (Kararnamenin Geçici Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname» bugünkü Resmî Gaze
tede yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci Imaddesinc göre ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim; 
Turgut Özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE) 

Kamuoyunda süper emeklilik olarak bilinen Sosyal Sigortalardan 506 sayılı Ka
nunun geçici 70 inci maddesine göre malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarına hak kaza
nan kişilere ödenmekte olan aylıkllarım Anayasa 'Ma'hikemesince eşitlik prensibine ay
kırı bulunması nedeniyle iptal edilmesi üzerine ilgililerin mağduriyetini önlemek için 
acele düzenleme yapılması zorunlu (gömülmüştür,; 

• Ayrıca 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnaimede değişiklik yapan 308 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin geçici maddesinin (2) ve (4) numaralı fıkralarındaki sü
reler 31.3.1989 tarihine kadar uzatılmak suretiyle Genel Müdür, Genel Müdür Yar
dımcısı, Daire Başkanı, Müessese Müdürü kadroları ile kamu bankalarının 1 inci de
rece şube müdürü kadrolarında görevli olanlar ve toplu iş sözle^rneleri kapsamı dışın
da hizmet akdi ile çalışan yönetim personelinıkı 31.12.1988 tarihinde sözleşmeye geçme 
zorunluluğu üç ay ertelenmekte !bu süreyi iki ay uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkili kı
lınmaktadır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Ma'dde 1. — Sigortalılara ödenmekte olan sosyal yardım zammı miktarını, göster
ge, üst gösterge ve geçici gösterge tablosundaki derece ve kademelere göre birbirinden 
farklı olarak tespite Bakanlar Kurulu yetkili kılınmaktadır. 

Madde 2. — Anayasa Mahkemesince iptal edilen 26.10.1988 günlü ve E : 1988/19 
K. 1988/33 sayılı kararda; 

«İtiraz konusu geçici 5 inci maddenin iptal edilmesiyle, maddenin düzenlendiği alan
da doğuracağı; boşluğun kimi sigortalıların sosyali güvenlik hakları yönünden neden 
olacağı sonuçlar, kamu düzeniyle kamu yararını doğrudan etkileyecek nitelikte bulun
duğundan, bu boşluğun doldurulmasını zorunlu kılmaktadır» denilmek /suretiyle, yemi 
bir düzenleme zıorunluluğunu ortaya koymuştur. Bu görüş doğrultusunda, sigortalıları 
bir belirsizlik içerisinde bırakmamak ve alıştıkları hayat standardının altına da düşürme
mek amacı ile; söz konusu kararda belirtilen 6 aylık sürenin sonuna kadar beklenilme
den bu yasal düzönlbmeye gidilmiştlir. 

Getirilen (bu yasal düaenleme ilö 'geçici gösterge aylığından yararlanan 60 bin ci
varındaki sigortallımızın almakta oldukları aylık miktarında bir düşme olmamasına 
özen gösterilmiştir. Bu yeni sisteme göre ilgililerin Aralık 1988 ayında almakta olduk
ları aylık,' sosyal1 yardım zamımın'ie 34 000 TL.'dan, 53 000 liraya çıkarılması sonucu 
19 000 lira artınilarak aynen ödenmeye devam edecektir. Borçlanma hakkından yararlan
mayan aylıklıların; malullük, yaşlılık ve ölüm' aylıkil'an, katsayı ve sosyal yardım zam-
mındaki artışlar nedeni ile bu seviyeye gelinceye kadar sistem aynı şekilde işlemeye de
vam edecek ve ıbu suretle zamaın içinde' iki grup arasında bir denge kurulmuş olacak
tır. . • • • ' ' . . ' 

Madde 3. —233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapan 308 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddesinin (2) ve (4) numaralı fıkralarındaki 
süreler 31.3,1989 tarihine kadar uzatıılmak'suretiyle Genel Müdür, Genel Müdür Yardım
cısı, Daire Başkanı, Müessese Müdürü kadroları ile kamu 'bankalarının 1 inci derece 
şube müdürü kadrolarında görevli olanlar, ayrıca toplu iş sözleşmeleri kapsamı dışında 
hizmet akdi ile çalışan yönetim personelinin 31.12.1988 tarihinde sözleşm;eye geçme 
zorunluluğu 31.3.'1989 tarihine ertelenmekte, bu süreyi iki ay uzatmaya Bakanlar Ku
rulu yetkili kılınmaktadır. 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 
/ 

Sosyal Sigortalar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesi, İ308 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici Maddesinin 

Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname 

Sosyal Sigortalar Kanununun 'bir maddesinin değiştirilmesi ve'fou Kanuna bir ge
çici madde eklenmesi, 308 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddesinin 
değiştirilmesi; 12.3.1986 tarih ve 3268 .sayılı, 9.4.1987 tarih ve 3347 sayılı kanunların 
verdiği yetkiye dayanılarak, Bakan'lar Kurulunca 23.12.1988 tarihinde kararlaştırılmış
tır. 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 6.5.1981 tarihli ve 2422 sa
yılı Kanunla eklenen Ek 24 üncü maddenin, 7.1.1986 tarihli, 3251 sayılı Kanunla de
ğişik (a) fıkrasının, 'ikinci 'bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Balkanlar Kurulu, sosyal yardım zammı miktariinı, gösterge, üst gösterge ve ge
çici gösterge tablosundaki derece ve kademelere göre birbirinden farklı olarak tespit 
etmeye yetkilidir.» 

MADDE 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki geçici madde ek
il enmliştir. 

GEÇİCİ MADDE 71.,— Geçici 70 inci madde uyarınca, geçici gösterge aylığına 
hale kazananların, malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarının, bu Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin yürürlüğe girdiği tarihteki katsayı ve gösterge tablosuna ve 53 000 lira 
olarak tespit edilmiş sosyal yardım zammına göre hesaplanacak tutarları üzerinden aşa
ğıda belirtilen esaslar dahilinde ödenmesiine devam olunur. 

A) 'Bu aylıklarda; katsayı, gösterge ta'blosu ve sosyal yardım zammındaki deği
şiklikler nedeniyle herhangi bir artış yapılmaz. 

. B) Bu madde kapsamındaki aylıkların, geçici 70 inci maddeye göre borçlanma 
hakkından yararlanmamış olsalarda, almaya hak kazanacakları (sosyal yardım zam
mı dahil) aylık tutarları ikendilerine ödenmekte olan (Sosyal yardım zammı 
dahil) aylık ıtııtarlarını geçeceği tarihten itibaren1, bu ödemeler, yerine; cari katsayı, 
gösterge tablosu ve sosya'l yardım zammı e'sas alınmak suretiyle 'hesaplanacak aylık 
tutarları üzerinden ödeme yapılır. . 

MADDE 3. — 308 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddesinin (2) 
ve (4) numaralı fıkralarında yer alan {31.12.1988) tarihleri (31.3.1988) olarak değişti
rilmiştir. Bakanlar Kurulu gerektiğinde bu süreleri 31.5.1989 tarihine kadar uzatmaya 
yetkilidir, 
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rer. 

• . • • • • ' • . . • ' • _ . fc - s . ; ' 

MADDE 4. — ©ıı Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarMnde yünürlüğe gi-

. MADDE 5. —Bu 'Kanun Hükmünde Kararnameyi Bakanlar Kurulu yürütür. 

Kenan Evren 
Cum'huribaışlkanı 

.Başfbıalkan 
Turgut Özal 

Devlet Bak. Başbakan Yrld. 
İ. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Baıkanı 
A. Bozer 

Devlet Bakanı 
A. Kahveci 

Devlet Balkanı 
C. Çiçek 

Millî Savunma Balkanı 
. E . Vuralhan 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğt. Genç. ve Spor Bak. 
H. C. Güzel 

Sağ. ve Sos. Yard. Bakanı 
N. Kitapçı 

Tarım Orman ve KJöyişleri Bak. 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Balkanı 
Ş. Yürür 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
K. İnan 

Devlet Bakanı 
Y. B. Özal 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Adalet Balkanı 
M. Topaç 

İçişleri Baikanı 
M. Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Bayındırlık ve Isikân) Bakanı 
L S. Giray 

Ulaştırma Bakanı 
E, Pakdemirli 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 
/. Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bak. 
F. Kurt 

Kültür•' ve Turizm Balkanı 
M. T. Titiz 
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Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 12 . 1 . 1989 

Esas No. •': 1/530, 1/533 
Karar No. : 7 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİS t BAŞKANLIĞINA 

Yüksek Başkanlıkça 6.1.1989 'tarihinde Komisyonumuza havale edilen «Sosyal 
Sigortalar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna ©ir Geçici Mad
de Ekılenmesi, 3!0'8 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici M adidesin in Değiş-
tiriillimesine Dair Kanun Hükmünde Kararname»' ile 11.1.1989 tarihinde havale edi
len «Sosyal Sigortalar Kanununun (Bir'Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklehmesiıne Dair Kamun Tasarısı». Komisyonumuzun 12.1.1989 ta
rihli 8 inci Birleşiminde; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanl'.ığı, Sosyal Sigortallaır Ku
rumu, Türk - İş ve TİSK temsilcilerinin de katılmasıyla; İçtüzüğün 36 inci, maddesii-
nin birinci fıiknası gereğimce birlıeştirillımek ve tasarı esas alınmak suretiyle incelenip 
görüşülmüştür. '. • . 

Kararname ve tasarının tümü uygun 'bulunarak maddelerine geçilmiş, tasarınım 
1 imci ımaddesi aynen kabuL edilmiştir. 

Tasarının 2 inci maddesinde yer allan «1988 yılımda ibaresi» «Aralık 1988 tarihin
de», ÇB) bendinde yer alan «olsalar da» ibaresi «olsalardı» şeklimde değiş tiriiımiş ve 
madde değişiık bu şekliyle kabul edilmiştir. 

Kaniim Hükmünde Kararnamemin 3 üncü mıaddıesıi birlleştirillımiş metne 3 üncü 
: madde olaraik eklenmiştir. 

• Kamun Hükmünde Kararnamenin li ve 2 noi maddelerini yürürlükten kaldıran 
taşanının 3 üncü maddesi; Kararnamenin 3 üncü maddesi de birlıeştirilimıiş metne da
hil edildiğimden, kararmamıeyi yürürlükten ..kaldıracak şek ilde 4 üncü madde olaraik 
yenıiden düzenlenmiştir. : 

Tasarınım 4 ve 5 inci maddeleri ;sıras,ıy!la 5 ve 6 ncı madde olarak aynen Ikabul 
edilmiştir. 
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Yapılan değişiiklıilklere paralel olarak tasıanmun başılığı dia yenidien düzenlenmiştir. 
Raporumuz havalesi gereği Pılan ve 'Bütçe Komisyonunla gönderıilmek üzere Yük

sek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Mustafa Balcılar 

Eskişehir 

Üye 
Hamdı Özsoy 

Afyon 

Üye 
Mehmet Özalp 

Aydın 

Üye 
Nizamettin Özdoğan 

Elazığ 

, Üye 
Ülkü Gökalp Güney 

Gümüşhane 

Üye 
İ. Hakkı Önal 

İstanbul. 
Muhalifini. 

Üye 
Kerem Güneş 

Kars 

Üye 
Kâzım Özev 

Tokat 
Muhalifim. 

M. 
Kâtip 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

Üye 
Yaşar Eryılmaz 

Ağrı 

Üye 
Sait Ekinci 

Burdur 

Üyq 
Mehmet Akdemir 

Gaziantep 

Üyo' 
Ali Uyar 

Hatay 
Muhalifim. 

Üye 
Halil Çulhaoğlu 

îzmıir 
•Muhalifim. 

Üyo 
Doğan Baran 

Niğde. 
Tümüne Muhalifim. 

Üye 
İbrahim Cebi 

Trabzon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 218) 



— 9 — 

ORTAK MUHALEFET ŞERHİ; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi. Sağlık ve Sosyal İşler 'Komisyonu Başkanlığına 

Anayasanın eşitlik ilkeleriine, Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesine, Sosyal 
Devlet anlayışına aykırı gördüğümüzden Ve vatandaşın Devlete ikarşı güvensizliği so
nucumu yaratacağından; 

Sosyal Sigortalar Kanununun bir maddesinin değiştirilmesi-ve bu Kanuna bir ge
çici madde eklenmesi, 308 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddesinin 
değ iştir ilıme'sine dair Kanun 'Hükmünde Kararnamenin yasalaşmasına Ikıarşıı olduğumu
zu arz ederiz. 12.1.1989 

İsmail Hakkı Önal Kâzım Özev 
istanbul Tdkat 

Ali Uyar Halil Çulhaoğlu 
Hatay îzmıir 

MUHALEFET ŞERHİ 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığına 

Sosyal Sigortalar Kanununun bir maddesinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir ge
çici madde eklenmesine dair kanun tasansıı ve aynıı mealdeki K.H.K. gerek Anayasa
ya aykırı olması, gerek ikazan ılımış hakları ihlal ettiği ve gerekse yetki kanununa da
yanmadığı için teklifin tümüne muhalifim. 12.1.1988 

Doğan Baran 
Niğde 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi . 
Plan ve Bütçe Komisyonu 6.2. 1989 

Esas No. : 1/530,1/533 
Karar No. : 65 

TÜRKÜYE BÜYÜK MİLLET MBCLİ'Sİ BAŞKANLIĞINA 

Balkanlar Kurulunca kararlaştırılarak 29 Aralık \988 tarihlimde. Resmî Gazetede 
yayınlanan ye aynı tarihte'Türküye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 352 sa
yılı «'Sosyal Sigortalar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesi, 308 ısayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici Madde
sinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname» ile Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanlığı tarafından ıhazırlaınan ve Balkanlar Kurulunca Türikiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığına sevk edilen «Sosyal Sigortalar Kanununun Bir Maddesinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı», önhavalesi 
uyarınca «Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu»nda, İçtüzüğün 36 ncı maddesi uyarınca 
birleştirilerek görüşüldükten sonra Komisyonumuza sevk edilmiş ve Komisyonumuzun 
,2 Şubat 1989 tarihlinde yaptığı 6'8 inci tbirleişjiımde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilci
lerinin de katılmasıyla görüşüldü. 

Komisyonumuzca; kamuoyunda süper emeklilik olara!k bilinen ve 506 sayılı Ka
nunun geçici 70 inci maddesine göre malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarına hak kaza
nan sigortalılara aylık ödenmesine imkân tanıyan 3395 sayılı Kanuna i'liş'kin Anayasa 
Mahkemesinin iptal kararı sonucunda ortaya çıkan boşluğu gidermek ve bu haktan ya
rarlanan 'kişilerin mağduriyetinli önlemek am acıma yönelik tasarı hakkında görüş be
lirtilirken; tasarının, müktesep haklara saygı göstermediği, yazanılmış hakların dondu
rulmasının Anâyasan'in eşitlik ilkesine aykırı olduğu şeklindeki (iddialara hükümet tem
silcilerince yapılan açıklamalarda; tasarısın Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesi 
doğrultusunda düzenlendiği, 3395 sayılı Kanunun iptal edilen maddesinde belirtilen hak
ların müktesep halk sayılamayacağı, müktesep ihatan 700 ila 1 400 ıgösitergelerinıi 
kapsadığı, lböyl,eee, Anayasanın öngördüğü eşiklik ilkesine uyulurken, bu haktan ya
rarlananların da benimsemiş oldukları hayat standardının altına düşmelerinin önlen
diği ifade edilmiştir. 

Yapılan Ibu açıklamalar .-sonucunda,' tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca olumlu 
bulunmuş ve «Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu» tarafından düzenlenen metin gö
rüşmelere esas alınmak üzere (maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Sağlık ve 'Sosyal İşler Komisyonu metninin çerçeve 2 nc'i maddesi ile 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununa eklenen geçici madde 71'in 1 inci fıkrasında yer alan 
«... Aralık 1988 tarihinde memur aylıklarına uygulanan 100 katsayı ve gösterge tab
losuna...» ibaresi «... Aralık 1988 tarihindeki gösterge tabloları ile memur aylıklarına 
uygulanan 100 katsayıya...» şeklinde; (B) fıkrasında «Bu madde kapsamındaki aylık-
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ların...» ibaresi «Bu madde kapsamındaki aylıklıların...» şeklinde redaksiyona tabi tu
tulmuş, 

Yürürlüğe ilişkin 5 inci madde, yasal açıdan boşluk doğmasını engellemek ama
cıyla, «Bu Kanun 29.12.1988 tarihinden geçerli olmak üzene yayımı tarihinde yürürlü
ğe girer.» şeklinde değiştirilmiş, 

1, 3 ve 4 üncü maddeler ile yürütmeye ilişkin 6 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 
Ayrıca, tasarının Gene'l Kurulda 'bir an önce görüşülmesinıi temin (bakımından 

İçtüzüğün 53 üncü maddesi gereğince öncelik kararı alınmıştır, 
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olu

nur. • 

Başkan 
Kemal Akkaya 

Samsun 

Sözcü 
İsmail Şengün 

Denizli] 

Mehmet Ali Bilici 
Adana 

Onural Şeref Bozkurt 
Ankara 

İmzada bulunamadı 

İbrahim Demir 
Antalya 

Muhalifim 

jf. Önder Kırlı 
Balıkesir 

Muhalefet şerhim eklidir 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Erol Zeytinoğlu 
Eskişehir 

V 

Abdullah Aykon Doğan 
İsparta 

İmzada bulunamadı 

Başkanvekili 
İlhan Aşkın 

Bursaı 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Hazım Kutay 
Ankara] 

Fenni İslimyeli 
Balıkesir 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

Mehmet Kahraman 
Erzurum1 

Ahdulkadir Ateş 
Gaziantep 

•Muhalefet şerhim eklidir 

H. Orhan Ergüder 
İstanbul 
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Hüsnü Okçuoğhı 
İstanbul 

Muhalefet şerhim eklidir 

M. Turan Bayazıt 
îmtiir 

Muhalefet şerhim eklidir 

Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

Cemal Seymen 
Nevşehir , 

Muhalefet şerhim eklidir 

Birsel Sönmez 
Niğde 

'İV. Kemal Zeybek 
istanbul) 

Birgen Keleş 
îzrniiıi 

Muhalefet şerhim eklidir 

Saffet Sert 
Konya 

Mahmut Öztürk 
Niğde 

Muhalifim 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Muhalefet şerhim eklidir 

Tevfik Ertüzün 
Zonguldak 
Muhalifim 
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MUHALEFET ŞERHİ 

1. Birinci maddede yazılı hususun .tespiti mutlak ve sınırsız bir takdir yetkisiyle 
Bakanlar 'Kuruluna bırakılmış olduğundan, bu yetkinin derece ve kademelere göre 
birbirinden farklı olarak kullanılabilmesine olanak sağlandığından, 

2. Tasarının ikinci maddesiyle 506 sayılı Yasaya eklenen geçici 71 inci madde 
Anayasanın eşitlik ve sosyal devlet ilkeleriyle Anayasa Mahkemesinin 26.10.1988 ta
rih ve Esas 1988/19, Karar 1988/33 sayılı kararının gerekçesine ve Devlete olan gü
veni sarsan niteliği ile kazanılmış hak kuralına aykırı olduğundan, 

3. Sosyal güvenlik programlarının »tek bir şemsiye altında toplanması ve sosyal 
devlet ilkesi gereği çeşitli sosyal güvenlik kurumlarına bağlı çalışanların ve emeklile
rinin statülerinde köklü düzenlemelerin ve ekonomik 'koşulların zorunlu kıldığı gene'l 
iyileştirmelerin yapılması gerekirken Hükümetin konuyu dar bir açıdan ve kısır bir gö
rüşle ele alarak Anayasaya aykırı düzenlemelerle içine düştüğü çıkmazdan kurtulabil
mek amacı ile hareket etmesini sosyal hukuk devleti anlayışımızla, bağdaştırmadığı
mızdan, 

4 308 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin sözleşmeli personel kullanılmasına 
olanak sağlayan hükmü Anayasa Mahkemesince iptal edildiği halde, gerekçeli karar 
halen yayınlanmamış (bulunsa dahi, bu uygulamayı sürdürecek: yeni bir tarih saptan
masını Anayasanın üstünlüğü ve hukuk devleti ilkesine, 

308 sayılı KHK henüz TBMM'de görüşülüp kanunlaşmadan bunun bir maddesin
de değişiklik yapılmasını, bu suretle yeni bir tarih saptanmasıyla Bakanlar Kuruluna 
bu tarihin 'uzatılması yetkisinin verilmesini Anayasanın 91 inci maddesinin amaç ve 
ilkelerine aykırı bulduğumuzdan tasarıya karşıyız. 

2 . 2 . 1989 

Birgen Keleş 
İzmir 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

M, Turan Bayazıt 
İzmir 

İ. Önder Kırlı 
Balıkesir 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

Cemal S ey men 
Nevşehir 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 
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', HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Sosyaî Sigortalar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 6.5.:19:8'1 tarihli ve> 2422 sa
yılı Kanunla eklenen Ek 24 üncü maddenin, 7.1.1986 tarihli, 3251 sayılı Kanunla deği-
şik (a) fiıkra'sının ik'inoi bendi aşağıdaki şekilde değişitirilmıişıtir. 

«Balkanlar Kurulu, sosyal yardım zammı miktarını, gösterge, üst gösterge ve ge
çici gösterge tablosundaki derece ve kademelere göre birbirinden farklı olarak tespit 
ötmeye yetkilidir.» L ., 

MADDE 2. •—' 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aişağıdaki geçici madde ek-
lenmiş'tıir, ' 

«GEÇİCİ MADDE 71, — Geçidi 70 dinci mıaddb uyarınca, geçici gösterge aylığına 
halk kazananların, malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarınım 1988 yılında memur aylıkla
rına uygulanan 100 katsayı ve gösterge tablosuna ve 53 000 lira olarak tespit edilmiş 
sosyal yardım zammına göre 'hesaplanacak tutarları üzerinden aşağıda belirtilen esas
lar dahilinde ödenmesine devam olunur. 

A) iBu aylıklarda; katsayı, gösterge tablosu ve sosyal yardım zammmdaki deği
şiklikler medeniyle ıhermangi bir artış yapılmaz. 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER 
KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Ka- . 
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine; 
308 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Geçici Maddesinin Değiştirilmesi
ne ve 352 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — 506 Sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununa aşağıdaki geçici mad
de eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 71. — Geçici 70 
inci madde uyarınca, geçici gösterge ay
lığına hak kazananların, malullük, yaşlı
lık ve ölüm aylıklarının Aralık 1988 ta
rihinde memur aylıklarına uygulanan 100 
katsayı ve gösterge tablosuna ve 53 000 
lira olarak tespit edilmiş sosyal yardım 
zammına göre hesaplanacak tutarları 
üzerinden aşağıda belirtilen esaslar dahi
linde ödenmesine devam olunur. 

A) Bu aylıklarda; katsayı, gösterge 
tablosu ve sosyal yardım zammındaki de
ğişiklikler nedeniyle herhangi bir artış 
yapılmaz. 

B) Bu madde kapsamındaki aylıkla
rın, geçici 70 inci maddeye göre borçlan
ma hakkından yararlanmamış olsalardı, 
almaya hak kazanacakları (sosyal yardım 
zammı dahil) aylık tutarları, kendilerine. 
ödenmekte olan (sosyal yardım zammı 
dahil) aylık tutarlarını geçeceği tarihten. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine; 
308 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Geçici Maddesinin Değiştirilmesi
ne ve 352 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına 

Dair Kanun Tasarısı ' 

MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu metninin 1 inci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 506 Sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununa aşağıdaki geçici mad
de eklenmiştir. 

«GEÇİCİ 'MADDE 71. — Geçici 70 
inci madde uyarınca, geçici gösterge ay
lığına hak kazananların, malullük, yaşlı
lık ve ölüm aylıklarının Aralık 1988 ta
rihindeki gösterge tabloları ile memur ay-. 
İrklarına uygulanan 100 katsayıya ve 
53 000 lira olarak tespit edilmiş sosyal 
yardım zammına göre hesaplanacak tu
tarları üzerinden aşağıda belirtilen esas- ' 
lar dahilinde ödenmesine devam olunur. 

A)' Bu aylıklarda; katsayı, gösterge 
tablosu ve sosyal yardım zammındaki de
ğişiklikler nedeniyle herhangi bir artış 
yapılmaz. 

B) Bu madde kapsamındaki aylıkla
rının, geçici 70 inci maddeye göre borç
lanma hakkmdan yararlanmamış olsalar
dı, almaya hak kazanacakları (sosyal yar
dım zammı dahil) aylık tutarları, kendile
rine ödenmekte olan (sosyal yardım zam
mı dahil) aylık tutarlarını geçeceği tarih-
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

B) Bu madde kapsamındaiki aylıklıların, geçici 70 inci maddeye göre borçlanma 
hakkından yararlanmamış olsalar da, almaya hak kazanacakları (sosyal yardım zam
mı dalhil) aylılk tutarları, ikendiilerine ödenmekte olan (sosyal yardım zammı dahil) ay
lık tutarlarını geçeceği tarihten itibaren, bu ödemeler yerine; cari katsayı, gösterge 
tablosu ve sosyal yardım zammı esas alınmak suretiyle hesaplanacak aylık tutarları 
üzerinden ödeme yapılır.» 

MADDE 3. — 23.12.1988 tarihli ve 352 .sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
1! ve 2 noi maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. • 

MADDE 4.— Bu Kanun yayımı tarilhinde yürürlüğe girer. 
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(Sağlık ve Sosyal işler Komisyonunun 
Ka'bul Ettiği Metin)' 

itibaren, bu ödemeler yerine; cari katsa
yı, gösterge tablosu ve sosyal yardım 
zammı esas alınmak suretiyle 'hesaplana
cak aylık tutarları üzerinden ödeme yapı
lır». 

MADDE 3. — 308 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin geçici maddesinin 
(2) ve (4) numaralı fıkralarında yer alan 
(31.12.1988) tarihleri (31.3.1989) olarak 
değiştirilmiştir. Bakanlar Kurulu gerekti
ğinde bu süreleri 31.5.1989 tarihine ka
dar uzatmaya yetkilidir. 

MADDE 4. — 23.12.1988 tarihli ve 
352 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer. ' 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

ten itibaren, bu ödemeler yerine; cari kat
sayı, gösterge tablosu ve sosyal yardım 
zammı esas alınmak suretiyle hesaplana
cak aylık tutarları üzerinden ödeme ya
pılır». 

MADDE 3. —.Sağlık-ve Sosyal İşler 
Komisyonu metninin 3 üncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu metninin 4 üncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu Kanun 29.12.1988 
tarihinden geçerli olmak üzere yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 5. - - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başibıalkaın 
T. Özal 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
K, İnan 

Devlet Bakanı 
Y. B. Özal 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Adalet Bakanı 
M. Topaç 

İçişleri Balkanı 
M. Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
• A. K. Alptemoçin 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
/. S. Giray 

Ulaştırma Balkanı 
E. Pakdemirli 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 
/. Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bak. 
F. Kurt 

11 s 1 , 1989 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Balkanı 
A. Bozer 

Devlet Bakanı 
A. Kahveci 

Devlet Balkanı 
C. Çiçek 

Millî Savunma Bakanı 
E. Vuralhan 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Milli Eğt. Genç. ve Spor Bak. 
H. C- Güzel 

Sağ. ve Sos. Yard. Bakanı 
N. Kitapçı 

Tarım Orman ve Kiöyişleri Bak. 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Balkanı 
§. Yürür 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. T. Titiz 
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(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun (Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Kabul Ettiği Metin) , Ettiği Metin) 

MADDE 6. — Bu Kanun hükümleri- MADDE 6. — Sağlık ve Sosyal tşler 
ni Bakanlar Kurulu yürütür. Komisyonu metninin 6 ncı maddesi ay

nen kabul edilmiştir. 
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