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A) Gündem Dışı Ko

nuşmalar 
1. — Bursa Milletvekili Bey-

tullah Mehmet Gazioğlu'nun, 
Bursa'da hava ve çevre kirliliğinin 
artması, nedenleri ve alınması ge
rekli tedbirlere ilişkin gündem dı
şı konuşması ve Devlet Bakanı 
Adnan Kahveci*nin cevabı 

B) Tezkereler ve Önergeler 

1. — Federal Almanya'ya gi
decek olan Devlet Bakanı Kâm-
ran İnan'm dönüşüne kadar 
Devlet Bakanlığına, Devlet Baka
nı Cemil Çiçek'in vekillik etme
sinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/765) 

Sayfa Sayfa 
2. — Erzincan Milletvekili 

175 Mustafa Kul'un, 6/33, 6/54, 6/88 
176 ve 6/118 numaralı sözlü soruları-
177 ' nın yazılı soruya çevrilmesine iliş
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1 7 8 / C) Gensoru, Genel Görüş

me, Meclis Soruşturması ve Mec-
1'8 lis Araştırması Önergeleri 181 

1. — Antalya Milletvekili İb
rahim Demir ve 16 arkadaşının; 
Türk basınının sorunları konu
sunda genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/12) 181:183 

2. — Tekirdağ Milletvekili 
178:181 Enis Tütüncü ve 24 arkadaşının; 

sosyal güvenlik programlannda-
' ki çöküşün önlenmesi ve ulusal 

güvenlik sisteminin kurulması 
için alınacak tedbirleri tespit et
mek amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 183:184 

V. - KANUN TASARI VE 
TEKLİFLERİYLE KOMİS
YONLARDAN GELEN Dİ-

181 ĞER İŞLER 185 
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Sayfa 
1. — Sosyal Sigortalar Kanu

nunun Bir Maddesinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ile Sosyal Sigortalar Ka
nununun Bir Maddesinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçi
ci Madde Eklenmesi, 308 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname
nin Geçici Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Hükmünde 
Kararname ve Sağlık ve Sosyal İs
ler ve Plan ve Bütçe komisyonla
rı raporları (1/530, 1/533) (S. Sa
yısı : 218) - 185:209 

VI. — SORULAR VE CE
VAPLAR 209 

A) Yazılı Sorular ve Ce
vapları 209 

1. — Ankara Milletvekili 
Ömer Çiftçi* nin, Filistin Devleti
nin ülkemizdeki Temsilciliğine ne 
zaman büyükelçilik statüsü tanı
nacağına ilişkin Başbakandan so-
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Sayfa 
rusu ve Dışişleri Bakanı A. Me
sut Ytlmaz'ın yazılı cevabı (7/488) 209:211 

2. — Aydın Milletvekili Hil
mi Ziya Fostacı'nm, ABD'nin ka
rasularını 12 mile çıkarmasından 
sonra Yunanistan'ın tutumuna 
ili$kin sorusu ve Dışişleri Bakanı 
A. Mesut Yılmaz'm yazılı cevabı 
(7/498) 211:213 

3. — Edirne Milletvekili Er
dal Kalkan'm, Adana İncirlik Ha
va Üssünde 22.11.1988 tarihinde 
meydana geldiği iddia edilen ola
ya ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Millî Savunma Bakanı Ercan Vu-
ralhan'ın yazılı cevabı (7/503) 213:215 

4. — İstanbul Milletvekili 
Mehmet Moğultay'ın, 26.10.1988 
tarihinde Ankara'da meydane ge
len bir trafik kazasıyla ilgili soruş
turmayı yürüten makama tavsiye
de bulunulduğu iddiasına ilişkin 
sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet 
Topaç'ın yazılı cevabı (7/510) 215:216 

— 174 — 



T.B.M.M. B : 60 16 . 2 . 1989 O : 1 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açılarak iki oturum yaptı. 

Pakistan, Malezya ve Hindistan'ı res
men ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı 
Kenan Evren'in dönüsüne kadar Cum
hurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı Yıldırım Akbulut'un ve
killik edeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

Görüşmelerine devam olunan, 1567 
Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısının (1/493). (S. Sayısı: 118) kabul edil
diği ve kanunlaştığı açıklandı. 

Sosyal Sigortalar Kanununun Bir 
Maddeinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı ile Sosyal Sigortalar Kanu
nunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenme
si, 308 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Geçici Maddesinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Hükmünde Kararname 
ve Sağlık ve Sosyal İ$ler ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporlarının (1/530, 1/533) 
(S. Sayısı : 218) tümü üzerinde bir süre 
görüşüldü. 

16 Şubat 1989 Perşembe günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 
18.3 7'de son verildi. 

Kâtip Üye 
Sakarya 

Mümtaz Ozkök 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalm Araş 

Kâtip üye 
Kastamonu 

Nurhan Tikimi 

Kâtip Üye 
Bursa 

Mustafa Ertuğrul Ünlü, 

— 175 — 



T.B.M.M. B : 60 16 . 2 . 1989 O : 1 

II. — GEL] 
1 6 . 2 . İS 

Tasan 
1. — Türkiye Futbol Federasyonunun 

Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 
Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı (1/536) (Millî Eğitim 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
15.2.1989) 

Rapor 
1. — Nevşehir Milletvekili Ahmet 

Cemal Seymen'in Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonları üyelerinden kurulu Karma Komis
yon Raporu ve Nevşehir Milletvekili A. 
Cemal Seymen'in içtüzüğün 110 uncu 
maddesine göre Rapora itirazı (3/552) (S. 
Sayısı : 186'ya 1 inci Ek) (Dağıtma ta
rihi : 16.2.1989) (GÜNDEME) 

Yazûı Soru Önergeleri 

1. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, Galatasaray - Monaco maçı
nı izlemek üzere yurt dışına gidecek ta
raftarlardan konut fonu alınmamasının 
düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Dev
let Bakanından yazılı soru önergesi (7/543) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 14.2.1989) 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, hayalî olduğu kuşkusuyla Mer
kez Bankasınca incelenmekte olan ihracat 
dosyalarının 25.2.1987 tarihli kararname 

KÂĞITLAR 
1 Perşembe 

gereğince Devlet Planlama Teşkilatına 
devredildiği ve incelemeler tamamlanma
dan vergi iadelerinin ödendiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/544) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.2.1989) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt 
CanverMn, emeklilerle ilgili ek gösterge 
uygulamasına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/545) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 10.2.1989) 

Genel Görüşme Önergesi 

1. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir ve 16 arkadaşının, Türk basınının 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/12) (Başkanlığa geliş tarihi : 
15.2.1989 

Medis Araştırması Önergesi 

1. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü
tüncü ve 24 arkadaşının, sosyal güvenlik 
programlarındaki çöküşün önlenmesi ve 
ulusal sosyal güvenlik sisteminin kurulma
sı için alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/58) (Başkanlığa geliş tarihi : 
15.2.1989) 

• 

176 — 



T.B.M.M. B : 60 16 . 2 . 1989 O : 1 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), İsmail Üğdül (Edirne) 

————— • 
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 60 mcı Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yoklamada bulunma
yan arkadaşlar bir pusulaya isimlerini ya
zarak, Başkanlık Divanına göndersinler. 

Burada "var" veya "yok" şeklinde
ki beyanlarımız zapta geçiyor. O zaptın dı
şında herhangi bir kimsenin "Ben 

buradayım" diye bir ifadede bulunması 
mümkün değildir. Onun için, arkadaşla
rımızın, isimlerini bir kâğıda yazarak Di
vana göndermeleri gerekiyor. 

Toplantı yetersayımız yoktur. 

Saat 16.00'da toplanmak üzere bir
leşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 15.20 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), İsmail Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 60 met Birleşiminin İkinci Oturumunu 
iyorum. 

III. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle BAŞKAN — Toplantı yetersayısı 

yoklama yapılacaktır. vardır. 

(Yoklama yapıldı) Nevşehir Milletvekili Ali Babaoğîu?.. \bk. 

IY. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet 
Gazioğuı'nun, Bursa'da hava ve çevre kirliliğinin 
artmast, nedenleri ve alınması gerekli tedbirlere iliş
kin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakam Ad
nan Kahveci'nin cevabı 

BAŞKAN — Bursa Milletvekili Meh
met Gazioğlu, Bursa'daki hava kirliliği 
üzerine gündem dışı konuşmak istemişler
dir, kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Gazioğlu. (DYP sıra
larından alkışlar) 

BEYTULLAH MEHMET GAZİ
OĞLU (Bursa) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Bursa'daki hava ve çevre 
kirliliğiyle ilgili olarak gündem dışı söz al
mış bulunuyorum; bu sebeple, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Muhterem milletvekilleri, hafızanızı 
şöyle on yıl kadar geriye götürürseniz... 

BAŞKAN — Sayın Gazioğlu, bura
daki aleti ben çalıştırmıyorum; ama, 5 da
kikalık süreyi tecavüz etmemenizi de rica 
ediyorum. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİ
OĞLU (Devamla) — Efendim, üç gün

den beri söz istediğime göre, 15 dakika 
olsun. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Rica 
ediyorum... Yani, bunu çalıştırdığımız tak
dirde sıkıntıya giriyoruz; ama, bunu ça
lıştırmadığımız takdirde de sözü fazla uza
tıyorsunuz, yine sıkıntıya giriyoruz; hatır
latıyorum. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİ
OĞLU — (Devamla) — Tamam Sayın 
Başkan. 

Osmanlı İmparatorluğunun payitahtı 
olan, doğasıyla, deniziyle, ovasıyla herke
sin gönlünde taht kuran Bursa, bugün, ya
şanması çok zor, birçok ailenin, çocukla
rını, imkânları dahilinde başka şehirlere 
götürmek durumunda kaldığı bir şehir ha
line gelmiştir. Son bir ay içerisinde hasta
nelere başvuran, astım, bronşit ve kalp 
hastalarından 58 kişi hava kirliliği yüzün
den hayatını yitirmiştir. 

Hava kirliliğinde, dünya standartla
rında, 1 metreküp havada 100 - 150 mik-
rogram kükürtdioksit bulunduğu halde ve 
bu normal karşılanmasına rağmen, Tür
kiye standartlarında bu 400 mikrogram-
dır; halbuki bugün Bursa'da bu oran 2 000 
mikrograma ulaşmıştır. 
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Hatırlar mısınız bilmiyorum, bundan 
bir yıl kadar evvel Atina'da 33 kişinin ölü
müne sebep olan hava kirliliğinde bile, ha
vadaki kükürtdioksit oranı 873 mikrogram 
idi. 

Bütün bu örnekler, şehrimizdeki ha
va kirliliğinin ne kadar tehlikeli boyutla
ra ulaştığını açıkça göstermektedir. 

Bursalıların sağlığını tehdit eden ha
va kirliliği konusunda gerekli tedbirlerin 
acilen alınması gerekmektedir; fakat, bu
na rağmen, gerek devlet, gerekse beledi
ye, maalesef, hava kirliliğini azaltıcı ted
birler almak bir yana, hatta hava kirlili
ğini çoğaltıcı birtakım tasarruflarda bu
lunmaktadırlar. Şöyle ki, bundan yirmi-
beş yıl kadar evvel, şehrin dışında olan, 
oraya konulması münasip olan garaj 
-bundan sekiz yıl kadar evvel bir yangın 
tehlikesi geçirmiş, bir kısmı yanmıştır- o 
günkü transit yol, şartlar itibariyle bugün 
şehir içi yol haline gelmesi sebebiyle, şeh
rin içinde kalmış durumdadır. 

Yapılan araştırmalarda, hava kirlili
ğinin yüzde 70'inin egzoz gazlarından 
mütevellit olduğunun tespit edilmesine 
rağmen, sadece yer parasından tasarruf et
mek amacıyla, garajın yine aynı yere ya
pılmasında, maalesef ısrar edilmektedir. 

Ayrıca, gene bundan otuz sene kadar 
evvel çöplerin döküldüğü mevki olarak 
tespit edilen yerin, bugün, hızlı gelişme, 
hızlı şehircilik sebebiyle şehrin içinde kal
masına rağmen, gene bugün oraya çöp 
fabrikası kurulması tasarıları üzerinde du
rulmaktadır. Oraya atılan çöplerden do
layı kokuşma, hava kirliliği, son derece 
fazlalaşmıştır; en kısa zamanda tedbirle
rin alınması gerekmektedir. Yoksa, Bur
sa, Bursa olmaktan çıkacaktır. Bunun için, 
yeşil alanların artırılması, Bursa'nm "Yeşil 
Bursa" hüviyetinin kaybettirilmemesi ge
rekmektedir. 

Doğal gaz, öncelikle Bursa'da devre
ye sokulmalıdır. Maalesef, Bursa Beledi
yesi, bugüne kadar bu hususta da herhan
gi bir girişimde bulunmamıştır. Ankara'
da hava kirliliğinin önlenmesinde -takdirle 
karşıladığımız- ele alınan tedbirlerin "Gü
zel Bursa"da da öncelikle ele alınmasını 
arzuluyoruz ve istiyoruz. 

Motorlu araçlar bakımından, Bursa, 
Türkiye'deki şehirler içerisinde oranı en 
fazla olan şehirdir. Gene burada da, be
lediye ile devlet elele vererek, egzozlara fi-
litre takmak suretiyle, egzozlardan çıka
cak gazların fazlalığı önlenebilir. 

Bursa, çok büyük gelişim gösteren bir 
sanayi, turizm ve ticaret merkezimizdir. 

2000'li yıllarda Bursa şehir merkezi
nin alternatif su kaynakları İznik ve Ulu-
bat gölleri olacaktır. Şimdiden bu husus
ları dikkate alınarak, İznik ve Ulubat göl
lerinde kirlenmeyi önleme ve arıtılma ted
birlerinin alınmasını diliyor, hepinize say
gılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Gündeme geçiyoruz. 
DEVLET BAKANI ADNAN 

KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) — 

Efendim "gündeme geçiyorum" dediniz... 
Başka zaman konuşsun. 
BAŞKAN — Efendim daha önce söz 

istemiş; ben de dikkat etmedim. 
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 

Sayın Başkan, başka zaman konuşsun. 
Olur mu yani?.. 

DEVLET BAKANI ADNAN KAH
VECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli 
üyeler, değerli Bursa Milletvekili arkada
şımızın Bursa'nm hava kirliliği ve diğer 
çevre sorunları ile ilgili yaptığı konuşma
ya özet bir açıklama getirmek istiyorum. 
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Öncelikle, genel bir değerlendirme 
yapmamız lazım : Bursa'nın havası niye 
kirlendi?.. Bundan on yıl veya onbeş yıl 
önce temiz olan Bursa'nın havası neden 
kirlendi?.. Tabiî, sadece Bursa'nın değil, 
bütün Türkiye'nin şehirlerinin hava kir
lenmesi de aynı sebeplere, aynı gerekçe
lere dayanıyor. 

Türkiye'de fuel-oil bulamamanın sı
kıntısı ile kalorifer kazanları kömüre çev
rilince ve Türkiye'de kullandığımız kömü
rün kükürt ve kül oranları yüksek olun
ca, işte sonuç böyle olur. Bugün, Bursa'-
da, Kayseri'de veya İstanbul'da fuel-oil 
kullanan kazanlar kömüre çevrilmeseydi, 
Türkiye, döviz sıkıntısından fuel-oil bula
madığı için kazanlarını kömüre çevirme-
seydi, bu sıkıntımız bugün olmazdı. 

Çözüm, tekrar fuel-oile dönüş mü
dür? Değildir. Çözüm, daha da kaliteli ya
kıta dönüştür ve bu çözümün ilk uygula
yıcısı Ankara'dır. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) 
— Rusya'dan gelen doğal gaz ne oluyor? 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Bursa'dan da 
bana gelen bilgilere göre, 1989 yazında 
(yani bu yaz) sanayie de gaz verilmeye 
başlanıyor; 1990'da da, Ankara'da oldu
ğu gibi, şehrin bir köşesinden başlayarak 
şehire de gaz verilmeye çalışılıyor. Bu ça
lışmalar son hızla devam ediyor. 

Yine aynı şekilde, Bursa'nın su ihti
yacı için, göllerden su tedariki için de proje 
çalışmaları hızla sürüyor. 

Tabif ki, Sayın Milletvekilinin bura
da gündeme getirdiği bazı konular Yüce 
Meclisin işi değil. Bir garaj konusu, Yüce 
Meclisin değil, Bursa Belediye Meclisinin 
işidir. Yani, yetkiler yerel yönetimlere ve
rilmiştir, orada çözülür, burada tartışılma
sı bence gerekmez. Demokrasi icabı, o yet
kiler belediyelere verilmiştir. 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) 
— Peki milletvekilleri ne konuşacak? 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Peki, yerel yö
netimlere niye yetki verdik; madem her işi 
burada halledeceğiz? 

BEYTULLAH MEHMET GAZİ-
OĞLU (Bursa) T- Emekli Sandığı ile or
tak mı? 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı ko
nuşma ile konular halledilse, mesele yok; 
imkân veririm, ama, karşılıklı konuşma ile 
meseleler halledilmez efendim. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Hatta, çevre 
konularında da şunu söyleyeyim; yerel yö
netimlere belki daha fazla yetkiler verme
miz lazım. Yerel yönetimin, sadece bir ga
rajın şehrin içinde veya şehir dışında ol
ması meselesinde değil, çevre konusunda 
da çok daha büyük etkileri olması lazım; 
bu konuda çalışmalarımız da var. Yani her 
şeyi, her işi Ankara'dan halletme sevda
sından vazgeçelim. Eğer "Katılımcı 
demokrasi" dediğimiz olaya gerçekten 
inanıyorsak, bu olayı yerel bazda çözüm
lememiz gerekir. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) 
— Yani, Bursa Belediye Başkanı başarı
sız mı diyorsunuz? 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Değerli arka
daşlar, Bursa, bir örnektir. Değerli arka
daşımız bir rakam verdi, ben o rakamları 
elimizdeki verilerle tekrar karşılaştırdım... 
Herhalde bir maksimum rakam verdi. 
1988 Kasım - Aralık'iki aylık ortalama, 
sülfür dioksitte metreküpte ortalama 362 
mikrogramdır. Tekrar, 1988'in ilk üç ayı
na gelelim; Bursa'da 1988 yılı ocak, şubat 
ve mart aylarının sülfür dioksit ortalama
sı 442 mikrogram/metreküptür. Tabif ki, 
bu oranın hızla düşürülmesi gerekir; 
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tabiî ki, bu konuda insan sağlığı her şey
den önemlidir. Onun için, Türkiye'ye çok 
büyük maliyedere baliğ olmasma rağmen, 
doğal gazla bütün ülkeyi ısıtmak ve insan
larımıza çok daha kaliteli, solunabilir ha
va vermek, bizim en önemli görevlerimiz
den biridir. Zaten, bu bilinçle beş yıldır 
çalışıyoruz; Türkiye'ye getirilmesi hiçbir 
zaman hayal dahi edilemeyen doğal gazı 
getirdik ve dağıtımını peyderpey yapıyo
ruz. Tabiî, bunun bir maliyeti var, iyi ya
şamanın bir maliyeti var, ucuz kömürle 
kötü yaşarsınız, doğal gazla iyi yaşarsınız. 
Bu maliyeti ödemek için de, çalışmak 
lazım. 

Hepinize saygılarımı arz ederim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Gündeme ̂ geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1: — FederalAlmanya'ya gidecek olan Devlet 

Bakam Kâmran İnan'm dönüsüne kadar Devlet 
Bakanbğtna, Devlet Bakam Cemi Çiçtk'in mkUtik 
etmesinin uygun görüldüğüm ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi(3/765) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tez
keresi vardır, okutuyorum ; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere 20 
Şubat 1989 tarihinde Federal Almanya'ya 
gidecek olan Devlet Bakanı Kâmran 
İnan'tn dönüşüne kadar; Devlet Bakanlı
ğına, Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in vekil
lik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, 

, MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Antalya Milletvekili İbrahim Demir 
ve 16 arkadastnm; Türk bastmnm sorunları ko
nusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi 
(8/12) 

BAŞKAN — Bir genel görüşme 
önergesi ve bir de araştırma önergesi var
dır, her ikisini de okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Kitle haberleşme araç lan; toplumun 
farklı kesimleri arasında fikir, bilgi ve ha
ber akımı sağlar, toplumun bilgi, eğitim 
ve kültür seviyesini yükseltir. Şuurlu ve 
sağlıklı bir kamuoyu oluşmasını ve toplu
mun ortak değerler edinmesini kolaylaş
tırır. Bu sebeplerle; çağdaş toplumlarda 
basın faaliyetleri kamu hizmeti sayılmış, 
basın; yasama, yürütme ve yargı gücünün 
yanında ve onlarla eşit etkide olmak üze
re dördüncü kuvvet kabul edilmiştir. 

. Türkiye Cumhuriyetinin temel he
deflerinden biri de; millî karakterli, hür 
ve bağımsız bir basın yaratmak olmuştur. 
Cumhuriyet hükümetleri hep bu doğrul
tuda ve basını destekleme, teşvik etme, ge
liştirme gayreti içinde bulunmuşlardır. Ba
sın kuruluşlarına ve gazetecilere giderek 
artan oranda yetki, kolaylık ve ayrıcalık
lar tanınmıştır. Sansürün kaldırılması, 
AA'nın kurulması, basın kartı uygulama
ları, gazete kâğıdı ve diğer girdilerin süb
vansiyonu, resmî ilan yolu ile destekleme, 
basın-yayın yüksekokullarının açılması 
bunlardan bazdandır. 

Basın özgürlüğünün artırılması ve 
basma sağlanan teşvikler sayesinde Türk 
basını son yıllara kadar sürekli bir geliş
menin içinde olmuştur. Özellikle 1950'den 
sonraki, Demokrat Parti ve Adalet Partisi 
hükümetleri döneminde yaratılan uygun 
atmosfer içerisinde Türk basını tiraj ka
zanmış, okuyucusunu artırmış ve mües
seseleşmiştir. 
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Ne varki bugün, basınımız bütün ka
zandıklarını kaybetme tehlikesi ile karşı 
karşıyadır. Türk basını bugün çok yönlü, 
ağır ve karmaşık sorunların içindedir. Ga
zetelerimiz devamlı tiraj kaybetmekte, za
rar etmekte, kapanmakta veya el değiştir
mektedir. 

Bu, neden böyledir, bu noktaya na
sıl gelinmiştir? 

12 Eylül ile gelen ara rejimde basın 
haksız yere hırpalanmıştır. İhtilal yöneti
mi, 12 Eylül öncesi dönemden siyasî par
tiler, sendikalar ve gençliğin yanı sıra, ba
sını da sorumlu saymıştır. Basına baskı ve 
sansür uygulanmış, gazeteler sık sık kapa-
tılabilmiştir. 

Ara rejimin tabi! uzantısı durumun
daki bugünkü Hükümet; basını dolaylı 
yollardan baskı altına alma ve güdümlü 
hale getirme gayreti içindedir. 

Hükümet, tuttuğunu ihya, tutmadı
ğını imha politikasını basına karşı da yü
rütmektedir. Sinsi ve hasmane bir planla, 
muhalif basını tasfiye etmeye çalışmakta
dır. Bu sinsi planın icabı olarak basın aley
hinde bir slogan, devamlı, toplumun gün
deminde tutulmaktadır. "Sol amigolar", 
"yalan haber", "muzur yayın" ve "Ba
sın Ceza Yasalarının'' sürekli gündemde 
tutulmasına sebep budur. Bununla, top
luma, basın "solcudur" "yalancıdır" 
"zararlıdır" imajı verilmeye çalışılmakta
dır. Yazılı basının girdileri olağanüstü pa
halandırılarak, resmî ilanlar bir baskı ara
cı haline getirilerek gazeteler cezalandırıl
maktadır. Son 8 yılda fiyatlar, genelde 
otuz kat artarken, gazete kâğıdı fiyatı 110 
kat artmıştır. Bu ve SEKA grevinin gerek
siz yere uzatılması, basını imha planının 
icabıdır. ANAP hükümetleri, basını dev
re dışı bırakarak, kamuoyunu kendi kont
rolündeki TRT'ye bağımlı hale getirme
ye çalışmaktadır. 

Hür ve bağımsız bir basın; gelişme
nin, çağdaş ve demokrat bir toplum olma
nın ön şartıdır. Ancak, bugün Türk bası
nı çok yönlü, ağır ve karmaşık problem

lerle karşı karşıyadır. Basının bu mesele
lerin altından kendi imkânlarıyla kalkması 
mümkün değildir. Memleket meseleleri
nin sahibi ve çözüm yeri olan Yüce Mec
lisin Türk basınının meselelerine el atma
sı, tespit etmesi ve çözüm yollannı araması 
gerekmektedir. 

Bu itibarla, Anayasanın 98, İçtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir 
genel görüşme açılmasını arz ve teklif ede
riz. 

İbrahim Demir 
Antalya 

Abdürrezak Ceylan, 
Siirt 

Ömer Şeker 
Konya 

Baki Durmaz 
Afyon 

Mehmet Halit Dağlı 
Adana 

Mahmut Öztürk 
Niğde 

Abdulkadir Cenkçiler 
Bursa 

Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Bursa 

ibrahim Gürdal 
İsparta 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Ferit Bora 
Diyarbakır 
İsmail Köse 

Erzurum 
Cavit Çağlar 

Bursa 
Mehmet Çakıroğlu 

Trabzon 
Fuat Kılcı 

İzmir 
Abdullah Ulutürk 

Afyon 
Zekeriya Bahçeci 

Antalya 
BAŞKAN — Önerge, gündemde 

yerini alacak, genel görüşme açılıp açıl-
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maması konusundaki öngörüşme, sırasın
da yapılacaktır. 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü 
ve 24 arkadaşvun, sosyal güvenlik programların
daki çöküşün önlenmesi ve ulusal güvenlik siste-
rntntn kurulması için alınacak tedbirim tespit et
mek amacıyla Meclis arasttrmast açümasma iliş
kin önergesi (10/58) 

BAŞKAN — Meclis araştırması 
önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Sosyal sigorta programları (SSK, 
Bağ-Kur, T.C.E.S) özellikle son yıllarda
ki hatalı politikalar sonucu öylesine ciddî 
bir darboğaza'itilmiştir ki, gerekli önlem
ler alınmadığı takdirde iflas durumuyla 
karşılaşmaları kaçınılmaz görülmektedir. 

Örneğin, sosyal yardım zammı öde
melerinin uzun vadeli sigorta giderlerine 
oranı endişe verici düzeye çıkmıştır. Söz-
konusu oran 1987 yılı için SSK'da % 66,6, 
BAĞ-KUR'da % 49,2, T.C.E.S/da ise 
% 57,2'dir. Bilindiği üzere, sosyal yardım 
zammı uygulaması herhangi bir prim kar
şılığı olmaksızın yapılan ödemelerdir. 

SSK'da 1987'den 1988 yılma devir 
edilen prim alacağı tutarı 228 milyar 
TL'dir. 

BAĞ-KUR uzun vadeli sigorta dal
larında prim tahsilat oranı ancak % 65 
düzeyine çıkanlabilmiştir. 1987 yılında 
BAĞ-KUR prim alacağı ve gecikme zam
mı toplamı 315 milyar TL'sı dolayındadır. 
Genel Sağlık Sigortası ile BAĞ-KUR, ilaç 
tekellerinin neredeyse bankası durumuna 
gelmektedir. 

Sosyal sigorta uygulamalarını düzen
leyen yasalar çoğu kez de yasa tekniğine 
pek uygun olmayan değişikliklerle yama
lı bohçaya döndürülmüştür. Öyle ki, sigor
talı vatandaş bir yana, ilgili görevliler da
hi emekli maaşlarının hesaplanmasında 
çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadır. 

T.C.E.S, SSK ve BAĞ-KUR'un biri-
birleri arasında eskiden yaratılmış çeşitli 
farklılıkların doğurduğu sorunlar çözüle
ceği yerde, şimdi bunlara yenileri eklen
mektedir. Sistemsizlik ve bilgisizlik sonu
cu, şimdi aynı sosyal sigorta kurumu için
de dahi farklılıklar yaratılmaktadır. Süper 
emeklilik uygulaması bu durumun en so
mut örneğidir. 

Anayasa Mahkemesinin iptal kara
rından sonra yetkililerin eli ayağı iyice do
laşmıştır. Şimdi, devletine güvenerek, kı
dem tazminatını, evini barkını süper 
emekliliğe yatırıp hak elde eden insanla
rın elinden bu hak geri alınmaya çalışıl
maktadır. Bunun, hukuk devleti ve sosyal 
adalet anlayışı ile bağdaşır hiçbir yanı yok
tur. 

Birçok konuda olduğu gibi, sosyal gü
venlik alanında da yanlışlıklar yanlışlıkları 
kovalamakta, bir sorunu çözme iddiası ye
ni bazı sorunların doğmasına neden ol
maktadır. Sonuçta, sosyal güvenlik siste
mi giderek büyük bir çöküşün eşiğine gel
mektedir. 

Bu koşullarda ne yapılması gerekir? 
Süper emeklilik başta olmak üzere, sosyal 
güvenlik sisteminde karşılaşılan sorunlar 
nasıl çözülebilir? Hemen belirtmek gere
kir ki, çözüm vardır; ancak, pek kolay de
ğildir. 

Konuya makro açıdan; yani, ulusal 
sosyal güvenlik sisteminin belirlenmesi 
açısından yaklaşmak gerekir. Üzülerek be
lirtmek gerekir ki, şu anda Türkiye'nin 
ulusal sosyal sigorta normları, henüz tam 
olarak belirlenmiş değildir. Durum böyle 
olduğu içindir ki, sosyal sigorta program
ları, her gün yapılan değişikliklerle iyice 
karmaşık ve kendi içinde dahi tutarsız hale 
gelmektedir. 

Sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı ha
le getirilmesi ve yaşayan tüm fertleri be
şikten mezara kadar kapsaması için, Par
lamentodaki tüm partilerin ortak mutaba
kat halinde olmaları gerekmektedir. 
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Çünkü, özellikle mevcut sosyal sigorta 
programları ancak ve ancak bir reform an
layışı ile kurtanlabilir, öte yandan ulusal 
sosyal güvenlik sistemi ise, kapsamlı, cid
dî bir reform yasasıyla kurulabilir. Bu 
amaca ulaşmak için, öncelikle sosyal sigor
ta programlan ile kamu desteği ve sosyal 
refah hizmetlerindeki ulusal normlar sap
tanmalıdır. Ulusal normlar saptanırken, 
belli bir zaman sonra üyesi olacağımız Av
rupa Topluluğunun (AT) sosyal güvenlik 
normları da dikkate alınmalıdır; çünkü, 
AT'a üye olunca, Türkiye, Topluluğun 
sosyal güvenlik hukuku ve sistemini de ka
bul etmiş olacaktır. Bu nedenle, saptana
cak ulusal sosyal güvenlik normlarının AT 
normları ile nasıl ve hangi sürede bütün
leştirileceğinin de reform yasasında öngö
rülmesi gerekir. Genel hatları ile ortaya 
konmaya çalışılan manzara, konuya bir an 
önce Yüce Meclisin sahip çıkmasını zo
runlu kılmaktadır. 

Bu nedenle, sosyal sigorta program
larındaki çöküşün önlenmesi ve ulusal sos
yal güvenlik sisteminin kurulması hakkın
da, Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca Meclis 
araştırması açılmasını arz ederiz. 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Birgen Keleş 
İzmir 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

Kamer Genç 
Tunceli 

Mehmet Ali Eren 
İstanbul 

Ahmet Türk 
Mardin 
Arif Sağ 
Ankara 

İ. Önder Kırlı 
Balıkesir 

M. Turan Bayazıt 
İzmir 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

Zeki Ünal 
Eskişehir 

Tayfur Ün 
Bilecik 

Mustafa Timisi 
İstanbul 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Mehmet Adnan Ekmen 
Mardin 

Mehmet Tahir Köse 
Amasya 

Ekin Dikmen 
İçel 

Kenan Süzer 
Tokat 

M. Erdoğan Yetenç 
Manisa 

İlhamı Binici 
Bingöl 

İsmail Hakkı önal 
İstanbul 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

Beşer Baydar 
Ankara 

BAŞKAN — Önerge, gündemde ye
rini alacak, Meclis araştırması açılıp açıl
maması konusundaki öngörüşme, sırasın
da yapılacaktır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
(Devam) 

2. — Erzincan Milletvekili Mustafa, Kul'-
un, 6/33, 6/54, 6/88 ve 6/118 numaralı sözlü 
sorulartntn yazılı soruya çevrilmesine ilişkin öner
isi (4/53) 
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BAŞKAN — Bazı sözlü soruların, 
yazılı soruya çevrilmesi konusunda bir 
önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Gündemin yirminci sırasında yer 
alan 6/33 sıra sayılı, otuzdokuzuncu sıra
sında yer alan 6/54 sıra sayılı, kırkıncı sı
rasında yer alan 6/88 sıra sayılı ve yüzon-
birinci sırasında yer alan 6/118 sıra sayılı 

V. 

1. — Sosyal Sigortalar Kanununun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ge
çiri Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile 
Sosyal Sigortalar Kanununun Bir Maddesinin De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçiri Madde Ek
lenmesi, 308 Saydı Kanun Hükmünde Kararna-
tntntn Geçiri Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Hükmünde Kararname ve Sağlık ve Sos
yal Ifler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(1/530, J/533) (S. Sayısı: 218) (1) 

BAŞKAN — Sosyal Sigortalar Kanu
nunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenme
sine Dair Kanun Tasarısı ile Sosyal Sigor
talar Kanununun Bir Maddesinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Mad
de Eklenmesi, 308 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Geçici Maddesinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde 
Kararname üzerindeki görüşmelere kaldı
ğımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Gruplar ve şahıslar adına konuşma
lar tamamlanmış ve Sayın Bakan söz is
temişlerdi; Sayın Bakana söz veriyorum. 

(1) 218 S Saydı Basmayazı 15.2.1989 tarihli 
59mcu Birleşim Tutanağına eklidir. 

sözlü sorularıma sözlü olarak cevap ala
mayacağım düşüncesiyle, söz konusu so
rulanının yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygı ile arz ederim. 

Mustafa Kul 
Erzincan 

BAŞKAN — Önergede bahsi geçen 
konular Başkanlıkça yerine getirilecektir. 

Gündemin "Kanun Tasan ve Teklif
leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler"., kısmına geçiyoruz. 

Buyursunlar Sayın Bakan. (ANAP 
sıralanndan alkışlar) 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMREN AYKUT (İstan
bul) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; bilindiği gibi, Anayasa Mahkemesi, 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 
3395 sayılı Kanunla eklenen geçici 70 in
ci maddeyi, Kurumdan aylık ve gelir alan
lar arasında eşitsizliğe yol açtığı gerekçe
siyle iptal etmiştir. 

Kanunu değiştiren veya iptal ettiren 
biz değiliz. Bu iptal, normal emeklilerin 
başvurusuyla olmuş ve ortaya bir belirsiz
lik, bir boşluk çıkmıştır. Yüksek Mahke
me, yasal bir düzenleme yapılması için, ip
tal karannın altı ay sonra yürürlüğe gir
mesini de öngörmüştür. Anayasa Mahke
mesi karannda sözü edilen eşitsizliğin gi
derilmesi ve ortaya çıkan belirsizliğin dü
zenlenmesi için değişik alternatifli pek çok 
çalışmalar Bakanlığımızca yapılmıştır. 
Bunlardan birincisi, borçlandırma hakkın
dan yararlanamayan, takriben 1 milyon 
200 bin kişiye de borçlanma hakkını ta
nımaktı. 

Yapılan aynntilı hesaplar, borçlanma 
hakkının bu şekilde genişletilmesinin, Sos
yal Sigortalar Kurumunun aktüeryal den-

— KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 
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gest bakımından imkânsız olduğunu or
taya çıkarmıştır. Nitekim, bu oran ve esas
lar dahilinde 1 milyon 200 bin kişiye de 
borçlanma hakkı, aynı esaslar dahilinde 
tanınmış olsaydı, bunlardan birinci yıl 
5 trilyon 436 milyar lira prim tahsilatı ya
pılacak, buna mukabil, aynı yıl içinde bu 
tahsil edilen meblağın 4 trilyon 208 mil
yarı ek aylık olarak geri ödenecekti, ikin
ci yıl, hiçbir prim tahsilatı yapılmaması
na karşılık, 5 trilyon 444 milyar lira, üçün
cü yıl, yine hiçbir prim tahsilatı yapılma
masına karşılık, 7 trilyon 665 milyar lira 
ve dördüncü yıl da 10 trilyon 138 milyar 
lira gibi, karşılanması mümkün olmayan 
ve gittikçe de daha vahim bir şekilde bü
yüyen açıklarla karşılaşmak kaçınılmaz 
olacaktı. Bu açıkların ise, Sosyal Sigorta
lar Kurumunun malî kaynaklarıyla kar
şılanmasına imkân bulunmadığı gibi, dev
let bütçesinden karşılanması dahi müm
kün değildi. Kaldı ki, bir varsayımla, bu 
kimselere yeniden borçlanma hakkı tanın
mış olsa dahi, bu defa da, ileride kurum
dan aylık almaya hak kazanacak kimseler
le, evvelce borçlanma yapmış olanlar ara
sında yeni bir eşitsizliğe yol açılmış ola
caktı. "Her yeni emekli, kaydıhayat şar
tıyla borçlanma hakkından yararlanacak" 
diye -takdir buyurulur ki- bir hükmü dü
şünmek mümkün değildir. 

Diğer bir seçenek ise, geçici 70 inci 
maddeye göre borçlanma yapmış olanla
rın, geçici gösterge aylıklarının durdurul-
masıydı. Bir başka ifadeyle, borçlanmala
rının iptal edilip, bu kimselerin, gelecek 
haziran ayından itibaren aylıklarının, es
ki haline, yani 1400 gösterge seviyesine dü-
şürülmesiydi. 

Biz, Anayasa Mahkemesi kararı doğ
rultusunda ve kişileri de zarara uğratma
yacak ye alıştıkları hayat standardının al
tına düşürmeyecek en adil ve en makul çö
züm olarak, aylıkların belirli bir süre bu
günkü seviyelerinde muhafaza edilmele

rini uygun bir hal tarzı olarak gördük. 
Bu arada, bu konuyla ilgili olarak 

Yüce Meclise bazı teknik rakamları da arz 
etmek istiyorum. Önce, aylıkları aynen 
muhafaza etmeseydik, üst göstergeden ay
lık alanlarla (yani süper emeklilerle), nor
mal emekli aylığı alanların, şimdi uygu
lanmakta olan 128 katsayıya göre veya 
bundan sonra -yılda yüzde 30 artışlar ol
duğunu varsayarak- meydana gelebilecek 
veya onların ulaşabilecekleri noktalar ne 
olurdu; bunlar hakkında kısa bir bilgi ver
mek istiyorum. 

1989 yılı başında katsayı 128 oldu. Bu 
128 katsayıyı 6400 göstergeden, süper 
emekli olan bir kişiye uygulamış olsaydık, 
bunun maaşı 573 440 lira olacaktı; buna 
sosyal yardım zammı dahil değildir; sos
yal yardım zammıyla beraber 600 bin li
ranın üzerinde bir rakama ulaşılacaktı. 
Buna mukabil, 1 400 göstergeden maaş 
alan, yani normal emekli olanın maaşı ise 
125 440 lira olmuştur. 1989'un ikinci ya
rısında, katsayının yüzde 20 arttığını farz 
ederek bulduğumuz rakam, 689 920 lira 
olacaktı; yine, sosyal yardım zammı ha
riç ve 1 400 göstergeden maaş alan nor
mal emeklinin maaşı ise 150 920 lira ola
caktı. Buna göre, 6 400 göstergeden ma
aş alan süper emeklinin aylık maaşı, sos
yal yardım zammı hariç, 689 920 lira ol
duğu için, normal emekliye göre ayda 
539 bin lira daha fazla para alacaktı; bu
nun altı aylık tutarı da 3 234 000 liraya 
baliğ olmaktadır. 1990'm başında -yine ar
tış hep yüzde 30 olarak farz edilerek bu 
hesaplar yapılmıştır- süper emeklinin ma
aşı 792 960 lira olacak... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Bakan, süper emeklilerin verdiği 4 milyon 
200 bin liralar ne oldu? Onu hiç hesapla
mıyorsunuz? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMREN AYKUT (De
vamla) — Ona sonra cevap vereceğim 
efendim. 
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NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Hep, "Sonra, sonra" diyorsunuz Sayın 
Bakan. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMREN AYKUT (De
vamla) — Onların cevabını sonra verece
ğim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Türkcan, zatı âli
nize söz vereceğim efendim. 

Sayın Bakandan sonra zatı âliniz ko
nuşacaksınız; onun için, oturduğunuz yer
den konulmakla, kürsüde konuşacakları
nızı konuşmuş oluyorsunuz. 

Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN

LİK BAKANI İMREN AYKUT (De
vamla) — Normal emeklilerin maaşı da 
173 460 lira olacak; bunları sizlere sade
ce bilgi sunmak için arz ediyorum. Nor
mal emeklilere göre, süper emekliler ay
da 619 500 lira daha fazla para almış ola
caklardır. Efendim, aradaki dilimleri at
lıyorum 1992 başında ise, 6400 gösterge
den maaş alan 'süper emeklinin maaşı 
1 590 000 liraya yükselmekte; normal 
emeklinin maaşı da 347 bin liraya yüksel
mektedir; süper emeklinin, normal emek
liye göre bu şartlarda alacağı para ayda 
1 243 000 lira daha fazla olmaktadır. Bu 
sadece, bir hesabın getireceği sonuçların 
size sunulmasından ibarettir. 

1989 yılının ilk altı ayı için uygula
nan katsayıyı ve müteakip yıllar için yıl
lık katsayı artışını yine yüzde 30 olarak he
sapladığımız zaman, devletin üst düzey 
bir yöneticisinin -örneğin bir genel müdür, 
bir müsteşar veya bir sayın miUetvekilinin-
emekli aylığı ile süper emekli aylığı alan
ların durumlarını da yine birkaç rakamla 
bilgilerinize sunacağım. 

1989'un başında emekli olan bir ge
nel müdür 321 600 lira emekli aylığı alı
yor; süper emekli 622 592 lira alıyor. Ay
nı tarihte emekli olan bir milletvekili 480 
bin lira emekli maaşı alıyor, süper emekli 

622 592 lira alıyor. Bakanlık Müsteşarı 
-1989'un ikinci diliminde- 473 bin lira alı
yor, süper emekli 749 bin lira alıyor. 
Emekli olan genel müdür 386 bin lira alı
yor, süper emekli 749 bin lira alıyor. Bu
nu çoğaltabiliriz; aradaki farklar herhal
de dikkatinizi çekmiştir, ikisi arasında ay
da 360 bin lira fark oluyor. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Kim 
çıkardı bunu? Kim yaptı bu hainliği Sa
yın Bakan? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMREN AYKUT (De
vamla) — Efendim, bu rakamları daha 
sonra beraberce tetkik edebiliriz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, cevap ver
mek mecburiyetinde değilsiniz efendim; 
konuşmanıza devam edin. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMREN AYKUT (De
vamla) — Peki efendim. 

Bunlar son derece çarpıcı rakamlar 
olduğu için, arkadaşlarımızı aydınlatmak 
babında biraz ayrıntı verdim. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Valla
hi ben yapmadım Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMREN AYKUT (De
vamla) — Bütün bunlardan sonra, yasa
nın öngördüğü altı aylık sürenin sonuna 
kadar beklemek, bu kesimi her gün deği
şik spekülasyonlarla -bir belirsizlik içinde-
karşı karşıya bırakacağı için, bu konuda, 
yasada belirtilen süre sonuna kadar bek
lemek uygun görülmemiştir. 9 Temmuz 
1978 tarih ve 16341 saydı Resmt Gazete
de yayımlanan 2162 sayılı sağlık persone
li ile ilgili lamgün Yasası da, aylık ve taz
minatlarda günün şartlarına göre düzen
lemeler getirmiş, o tarihlerde ödenen üc
ret ve tazminatlar kamuoyunda büyük tar
tışmalara sebebiyet vermişti; bilahara ya
pılan bir düzenleme ile de farklar eşitle-
ninceye kadar tazminatlar muhafaza edil
miş, eşitlenme sağlandıktan sonra, uy-
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gulama son bulmuştu. Demek ki, tatbika
tımızda buna benzer bir uygulama da gö
rülmüştür. 

"teni sisteme göre, geçici 70 inci mad
deye göre borçlanma yapmış kimselerin, 
Aralık 1988'de almış oldukları aylıklarının 
aynen muhafaza edilerek, ayrıca, 
34 bin lira olarak ödenmekte olan sosyal 
yardım zammının da 53 bin liraya yüksel
tilerek ödenmesi sağlanmıştır. Böylece, bi
raz önce de ifade ettiğim gibi, sayıları 
62 bin civarında olan emeklilerimizi bir 
belirsizlik içerisinde bırakmadığımız gibi, 
almakta oldukları aylıklarda da herhangi 
bir azalmaya yol açılmamıştır. Borçlanma 
hakkından yararlanmış aylıklıların, geçi
ci 70 inci maddeye göre borçlanma hak
kından yararlanmamış olsalardı almaya 
hak kazanacaklara aylık tutarları, kendi
lerine ödenmekte olan aylık tutarlarını ge
çeceği tarihten itibaren, bu ödemeler ye
rine, cari katsayı, gösterge tablosu ve sos
yal yardım zammı esas alınmak suretiyle 
hesaplanacak aylık tutarlar üzerinden öde
me yapılacaktır. Diğer bir ifadeyle, emsal
leri bu seviyeye gelinceye kadar aynı aylı
ğı almaya devam edecekler, kısa bir süre 
-yani bir süreç içinde- emsalleriyle birlik
te, artışlardan yararlanmaya devam ede
ceklerdir. Bu eşitlenme, en yüksek dere
ceden aylık alanlar için ikibuçuk, üç yıl
da gerçekleşecektir. Daha alt dereceden 
süper emekli olanlar da eşidenme, altı ay 
veya bir yıl gibi çok daha kısa sürelerde 
gerçekleşecektir. Tabiî, bütün bu hesapla
rımızı, yüzde 30'luk bir artışı esas alarak 
yaptık; eğer artışlar yüzde 30'dan fazla 
olursa, elbette ki, bu eşitlenme, ikibuçuk 
üç yıl değil, daha kısa süre içinde gerçek
leşecektir. 

Böylece, bir yandan Anayasa Mah
kemesi karanna uygun bir düzenleme sağ
lanırken, diğer taraftan, borçlanarak sü
per emekli olanların aylıklarının 1400 gös

terge seviyesine düşürülmesi de önlenmiş 
bulunmaktadır. 

Bu açıklamalar karşısında, sayın mil
letvekillerinin, getirilen düzenlemenin, as
lında hakikaten bulunabilecek en adil yol 
olduğunu kabul edeceklerini ümit ediyor, 
bu vesileyle, tekrar saygılar sunuyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Neccar Türkcan, buyurun 

efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 506 sa
yılı Yasanın süper emeklilerle ilgili bölü
münde şahsım adına görüşlerimi belirt
mek üzere huzurunuzdayım, hepinize say
gılar sunarım. 

Değerli arkadaşlarım, öncelikle duru
ma şöyle bakmak zorundayız. Hükümet, 
daha önce çıkardığı ve yanlış olduğu söy
lenen süper emeklilik konusunda geçici ra
hatlık sağlamak için vatandaştan 
4 200 000'er lira almış ve daha çok maaş 
bağlayacağını vaat ederek, vatandaşın ev 
satmasına, ödünç para bulmasına -Av
rupa'dan geldiyse- döviz bozdurmasına se
bep olmuştur. 

Günümüzde, tasarruf faizleri yüzde 
85'e kadar çıkmıştır. Yani vatandaş, "Fa
ize vereceğim parayı devlete vererek, 
emekliliğimi, sosyal güvencemi sağlama 
alayım" demiştir, ama, böyle düşünmek
le bugün zarara uğramıştır. 

Şimdi, Hükümet, "Ben 5 milyar al
dım; ama 25 milyar ödeyeceğim ve bu 
böyle sürüp gidecek; sonuçta Sosyal Sigor
talar Kurumu da ödeyemez duruma 
düşecek" diyor. Ben 3 liraya, 5 liraya bir 
mal alıyorum; ama öbür tarafta daha ucuz 
olsa bile geri götürüp de "malını al arka
daş; pahalıya satıp beni kazıklamışsın, bu
rada daha ucuzu var" deme yüreğini ken
dimde görmüyorum. Bununla ilgili bir de 
örnek vereyim; ben 3 sene önce Ödemiş'
te bir dükkânımı 3,5 milyon liraya sattım. 
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Benden bu dükkânı alan kişi, 2 yıl sonra 
26 milyona sattı arkadaşlar. Devlet de 
3 yıl önce (1985- yılında) vatandaştan 
4 200 000'er lira almış; ama şimdi diyor 
ki, "Senden aldığım para, benden çok faz
la para götürüyor, o nedenle, ben süper 
emeklilere ödenen maaşları, en azından, 
Anayasa Mahkemesinin bozma kararını 
kendime siper ederek donduruyorum." 

Vatandaş -yanlış veya doğru- Hükü
metin kararma güven duyar, yani hükü
metin kararlarına vatandaş güvenmek zo
rundadır. Şimdi, vatandaş, maaşının don
durulması nedeniyle. Hükümete olan gü
venini yitirir mi, yitirmez mi?.; Bunu dü
şünmek zorundayız. Eğer yitirirse, o za
man; Hükümetin bu yasayı geri çekerek 
tekrar düşünmesi lazımdır. Vatandaşın, 
Hükümete güvenini yitirtmeye, Anavatan 
Hükümetinin hakkı yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, maaşların don
durulması olayı, ikinci olarak, Hüküme
tin Hazine borçlanması, baraj tahvili ve 
köprü tahvilleri gibi iç borçlanma yoluyla 
topladığı ve yüzde 70-80 gelir getiren pa
ralar için, acabaj vatandaşın aklına "Ben 
Hükümete bu parayı verdim, yüzde 70-80 
faiz getiriyor, acaba yarın Hükümet 'Bun
lara çok para verdik, biz bunlann faizini 
ödemeyelim' der mi demez mi?" sorusu
nu getirmez mi? 

Değerli arkadaşlarım, onun için, Hü
kümet, vatandaşın güvenini sarsmamak 
zorundadır. 

Şimdi, 1 inci maddede, Hükümet ye
niden, kanun maddesi olarak yetki istiyor 
ve diyor ki: "Bakanlar Kurulu, sosyal yar
dım zammı miktarını, gösterge, üst gös
terge ve geçici gösterge tablosundaki de
rece ye kademelere göre birbirinden farklı 
olarak tespit etmeye yetkilidir." Buraya bir 
nokta koyalım. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, Emekli 
Sandığı ve Sosyal Sigortalar emeklileri, ça
lışanları, 91 bin lira sosyal yardım alıyor. 

Bu rakam temmuz ayında tekrar artacak. 
Bağ-Kur emeklileri -çalışanları almıyor-
hâlâ 10 675 lira sosyal yardım alıyor. Bu 
konu da zaten büyük bir çıkmazın içinde 
ve bunu idarf mahkemeye götürmeyi dü
şünüyoruz; ama Meclis yeniden Hüküme
te yetki verirse, karşımıza yeniden böyle 
bir tablo çıkıyor. O zaman, Hükümet, al
dığı bu yetki ile yann 10 bin lira verece
ğim diyebilir veya bir başka şekilde gerek 
Sosyal Sigortalara ve gerekse Emekli San
dığına mensup emeklilerin ve çalışanların 
15 inci derecesindekine 20 bin lira, 1 inci 
derecesindekine de 500 bin lira vereceğim 
diyebilir. Bu yetki büyük bir adaletsizliği 
tekrar getirecektin 

Onun için bu maddenin mutlaka me
tinden çıkması, yani, Meclisin kararıyla 
reddedilmesi gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, biz, sosyal ada
leti sağlamak zorundayız; vatandaşın hü
kümete güvenini sağlamak zorundayız; 
birbirinin hakkını birbirine geçirtmemek 
zorundayız. Resmî rakamlara göre enflas
yon yüzde 75-85 olsa da, pazara, çarşıya 
gittiğiniz zaman yüzde 100'ün altında art
mış hiçbir mal göremezsiniz. Yani, enflas
yon yüzde 100'ün çok üzerinde; ama ba
kıyoruz, 1988' in aralık ayındaki gösterge 
tablosuna göre süper emeklilerin maaşı 
donduruluyor, aşağıdakinin üç dört sene 
sonra bunu yakalaması göz önüne alını
yor. Oysa, hakikaten, süper emekli olma
yan sigortalılar perişan durumdadır. Hü
kümet, onların gelir düzeyini yükseltme
ye çalışacağına, süperleri durdurarak, 
Anayasa Mahkemesinin bozma kararma 
uyduğunu sanmaktadır; oysa bu, yeni bir 
çarpıklığı getiriyor, Anayasa Mahkemesi
nin bozma kararına uygun olarak çıkmı
yor. 

Bu nedenle, Sayın Bakandan ve Hü
kümetten, bu kanun tasarısını geri çekme
sini talep ediyorum. Çünkü Hükümet, ge-
çinemeyen küçük dereceli sigortalıların 
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göstergelerini mi artırır, yoksa sosyal yar
dımlarını mı artırır, nasıl hallederse hal
ledip, onların da, günümüzde, geçinebi
lir duruma getirilmesini sağlamakla an
cak, Anayasa Mahkemesinin bozma kara
rma uyulmuş olur. Yani, sosyal adalet bu 
şekilde değil, gerçekten, geçinemeyen in
sanlara yeni imkânlar verilerek sağlanır. 

Bu yasa tasansı böyle geçirilmeye ça
lışılırsa, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bu olarak kırmızı oy vereceğimizi belirtir, 
Yüce Meclise saygılar sunanm. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Kanun Tasarısı üzerindeki müzake

reler tamamlanmıştır. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 

Sorum var Sayın Başkan. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Soru 

isteğimiz var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Rızâ Yılmaz ve 

Sayın Bayazıt soru sormak istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Rıza Yılmaz. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Çok kı

sa 3 sorum var: 
1. — Bu tasarıyla, Anavatan Hükü

meti, vatandaşın parasına zorla el koymuş 
olmuyor mu? 

2. — Bu uygulama, bir tür dolandı
rıcılık değil midir? ANAP, vatandaşı do
landırmış olmuyor mu? (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

ALİ PINARBAŞI (Konya) — Sizin 
bu yaptığınız terbiyesizlik olmuyor mu? 

RIZA YILMAZ (Ankara) — 3. — 
Vatandaşın cebinden para çalmakla kanun 
yoluyla aylık gelirlerine el koymak arasın
da ne gibi bir fark vardır? Cevap istiyo
rum. 

BAŞKAN — Efendim, suallerinizi, 
İçtüzük.hükümlerine göre yaralayıcı ve in
citici bulunduğundan, tevcih edemiyo
rum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar) 

Buyursunlar Sayın Bayazıt. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 

Sayın Başkan, Hükümetten rica ediyo
rum: Bu, süper emeklilerle, alttan gelen
lerin maaşlarının birleştiği -Sayın Baka
nın izahatından anlaşıldığına göre, yüz
de 30 enflasyon hesabıyla, en çok ikibu-
çuk senede- tarihten itibaren süper emek
liler 1400 gösterge üzerinden mi maaş ala
caklar, 5000 + 1400 gösterge üzerinden 
mi maaş alacaklar? Alttan gelenler hangi 
gösterge üzerinden maaş alacaklar ve iki 
grup arasında, o tarihte gösterge bakımın
dan bir eşitsizlik doğacak mı, doğmaya
cak mı? Bunu rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyursunlar Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN

LİK BAKANI İMREN AYKUT (İstan
bul) — Efendim, 1400 gösterde birleşmiş 
olacaklar tabiî; çünkü, geçici gösterge or
tadan kalkmış oldu. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Alttan gelenler?.. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMREN AYKUT (İstan
bul) — Hepsi oraya çıkacak efendimi. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerin
deki müzakereler tamamlanmıştır. 

Tasarının maddelerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

506 Saydı Sosyal Sigortalar Kanununun 
Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bü 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi
ne; 308 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Geçici Maddesinin Değiş
tirilmesine ve 352 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Yürürlükten 
. Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununa 6.5.1981 tarihli ve 2422 
sayılı Kanunla eklenen Ek 24 üncü mad
denin, 7.1.1986 tarihli, 3251 sayılı Kanunla 
değişik (a) fıkrasının ikinci bendi aşağı da-
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ki şekilde değiştirilmiştir. 
"Bakanlar Kurulu, sosyal yardım 

zammı miktarını, gösterge, üst gösterge ve 
geçici gösterge tablosundaki derece ve ka
demelere göre birbirinden farklı olarak te
spit etmeye yetkilidir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Ana
vatan Partisi Grubu adına, Sayın laşçıoğ>-
lu söz istemişlerdir; buyurun Sayın Thş-
çtoğlu. 

ANAP GRUBU ADINA MEH
MET MÜKERREM TAŞÇIOĞLÜ (Si
vas) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
bu kanun tasarısı üzerinde, dün başlanan 
görüşmeleri münasebetiyle bazı görüşle
rimi ifade etmiştim. Görüşülmekte olan 
maddeye niçin yer verildi, hangi ihtiyacın 
cevabıdır, bunu iyi ifade edebilmek için, 
biraz gerilere gitmek ve kanunun çıkış ne
denleri üzerinde, dünkü görüşlerimi tek
rarlamadan, ama onun küçük bir özetini 
vererek durmak ve ilave fikirlerimi de ıt
tılaınıza arz etmek istiyorum. 

Dün özetle ifadeye çalışmıştım; akın
tı içinde olan bir kitlenin bir kesimi, bir 
haksızlığa uğramış ve uğramaya devam 
ediyordu. Bunun da tek sebebinin, tek ne
deninin, işçi emeklilerine tatbik edilmek
te olan gösterge tablosunun kifayetsizliği, 
bir başka deyimle, bir tavanla sınırlanmış 
olması demiştim. Zannediyorum ki bu 
maddenin doğmasının ana sebebi burada 
yatıyor; çünkü, o sınırlama, bir kesimin 
hakkı olan emekli ücretine ulaşmasına 
mani olan bir sınırlama idi. Açıkça ifade 
ediyorum, 1400'de biten bir gösterge, o 
günkü rayiçlere göre emeklilikte ücret ola
rak 116 400 liraya tekabül ediyordu; ama 
gerçekte bunun üstünde ücret almakta 
olan kimseler, emekli oldukları zaman, ha
kikatte belki 300 bin, 400 bin, 500 bin li
ra, belki daha fazla, belki milyonla hesap 
edilecek bir ücret aldığı halde; onun yüz
de 70'iyle emekli olman hakkı elinden alı
nıyor, alacağı maaş, üst göstergeye göre 
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116 400 lirada bitiyordu. Bunun da yüz
de 70'i takriben 88 bin liradır, ömrünün 
sonuna kadar -tabiî artışlar, katsayılar 
müstesna- aşağı yukarı bu parayla geçine
ceksin diye, son derece haksız bir muame
leye tabi tutuluyordu. "Süper Emeklilik" 
namı altında getirilmiş olan kânun, bu 
haksızlığa son vermek için getirdiğimiz, 
hakikaten işçi emeklisinin bu derdini hal
letmek için içtenlikle ortaya koyduğumuz 
bir kanundur. Şimdi bakryorum ki, bu ka
nunun, Anayasa Mahkemesinin gayet ta
biî, .haklı olarak değiştirmiş olduğu bir 
maddesinin müzakeresinde, mesele tâma-
miyte bir başka yönden ele alınmaktadır. 

Şu kadarını hatırlatayım, bu kânun, 
Yüce Meclise gelmeden- evvel komisyon
da, bu kanun, işçi selikalarımızlaçeşitli 
görüşmelerimizde, bu kanun, televizyon
da yaptığımız söyleşilerde ve nihayet Bü
yük Millet Meclisinde, bü Genel Kurul
da konuşulurken, son derece zararlı bir 
kanunmuş gibi gösterilmeye çalışıldığı hal
de, kanun semeresini vermeye başiadiği 
andan itibaren, bütün bu muhalif görüş
ler, başka bir isteğin-peşinde oklular, "Bu 
yetmez, bu kanunun kapsamını genişle
telim'' dediler. Stkmtt buradan başladı. 
Sayın Işıklar, tebessüm ettiğinizi buradan 
görüyorum... Biraz evvel de iiadc edildi; 
trilyon hesapları yapılıyor, ftedir bu tril-

> yon hesaplat? Bizim tekKÎ ettiğimiz ka
nunla hiç ilgisi yok bunun; yani, "Bu sü
per emeklilik haW, bu borçlanma hakkı, 
kanundaki gibi değil, rfeyyânen bütün es
ki emeklilere, derecesi ne olursa olsun, 
hepsine birden Uygulansa, acaba cebimiz
den 1 ^ para çıkar?.> deniyor. 

kanundatoylertir şey yofttur, Bic ne 
diyoruz? 1400 göstergeyeltaiar emekli ol
muş kimseler, Bİte'n naİc ettiklerini alıyor
lar, yani, o tarihte gerçekte, lİ6 400 Türk 
Lirasının altında ücret ahrkeû emekli ol
muş olan bu kimseler, hesap yapılıyor, 
yüzde 70/i üzerinden emdüi oluyorlar. 
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Bir haksızlık yoktur. Yeter-yetmez; o ayrı 
hikâyedir. Zaten hepimizin vazifesi, artan 
hayat şartları, ağırlaşan koşullar, zorluk
lar karşısında, sadece o kitlenin değil, me
murlar dahil, bütün vatandaşlarımız da
hil, onları biraz daha mutlu, biraz daha 
müreffeh olarak nasıl bir yaşam ortamı
na kavuştururuz; ama, o konu bu kanu
nun konusu değil. İşi böyle alırsanız, bu 
kanun serapa hatalı olur. Böyle bir iddia
mız yok. Biz dedik ki, haksızlığa uğrayan 
bir kitle var. O gün tatbik edilmekte olan 
506 sayılı Kanunu, biz Haziran 1987'de 
bu şekilde tadile uğratmasaydık da, ilk de
fa olarak işçi emeklileri hakkında tatbik 
edilmek üzere o eski şekli -sanki kanun
imi ş gibi- buraya getirseydik, o kanun geç
seydi; asıl o kanunun Anayasa Mahkeme
sinden dönmesi lazımdı. 116 400 liranın 
üstünde para alan kimseler, "Efendim 
116 400 liranın altında alanlar takriben 
yüzde 70 alıyor da, biz niye yüzde 70 al
mıyoruz?" demezler miydi? Tamamıyla 
ayrıcalık, haksızlık, hata oradaydı; onu dü
zeltmeye çalıştık. 

MEHMET TAHÎR KÖSE (Amas
ya) — Hazirandan önce 116 400 lira alan
lar yok muydu? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-

OĞLU (Devamla) — Duymuyorum efen
dim; biraz sonra buraya çıkar söylersiniz. 
Ben defaatla buraya çıkmaya azmettim; 
çünkü, bu kanunu savunacağım, sonuna 
kadar savunacağım. Müsaade buyurun da 
devam edeyim efendim. 

Şimdi bakınız, kategorize edersek, 
1400 göstergenin üstünden emekli olmuş 
eski emekliler vardır; bundan sonra da 
olacaklar vardır. 1400 göstergenin altında 
(700 ila 1400 arasında) olanlar da vardır. 
Şimdi, bu kanunu sadece eski 80 bin kü
sur emeklinin, bundan istifade eden 60 bin 
kişisiyle etüt edip, ona göre bir karar ver
mek de doğru değildir. Unutmayın ki, bu 

kanun çıktığı andan itibaren, o günkü he
saplara göre bizim yaptığımız, ilk 5 sene 
içerisinde 1 milyon 300 bin kişi bu kanun
dan istifade edecek, ondan sonra da gele
cek bütün emekliler bu kanundan istifa
de edecek... Bizim düzelttiğimiz haksızlık, 
sadece o gün hak ettiği halde, 82 bin kişi
den, diyelim ki 30 bin kişisi, 50 bin kişisi, 
gerçekte 1400 göstergenin üzerinde ücret 
aldığı halde, altındakilerle aynı muame-, 
leye tabi tutulup, haksızlığa uğratılanlar 
değil; bundan sonra gelecek bütün emek
liler için bir imkân getirdik; bununla ifti
har ettik. Şimdi tabiî, Anayasa Mahkeme
sinin bozma kararını, biz sureti katiyede 
tartışacak değiliz. Her zaman olduğu gi
bi, hukuka saygımız devam edecektir; 
ama, ben kanunun gelişindeki espriyi ifa
deye çalışıyorum. 

Mühim bir nokta vardır. Orada ka
tiyen bir tenkit, bir fikir ayrılığı mahiye
tinde değil, Sayın Bakanımdan özür dili
yorum; vermiş olduğu rakamlar doğrudur. 
Sayın Işıklar dün, "Bunları politikanın dı
şında konuşalım" dedikleri için, bunu ay
nı rahatlıkla konuşuyorum.Biz otokritiği 
de rahatlıkla yapabiliriz. Dediği doğrudur; 
bir genel müdür emeklisi 321 600 lira, iş
çi emeklisi 622 592 lira alıyor; arada 300 
bin lira fark vardır. "Bir işçi, bir genel 
müdür'' diye evvela bir imaj koyuyorsu
nuz. unutmayın ki, "işçi" dediğiniz za
man, genel koordinatörler, yazarlar falan 
hepsi içine dahildir. 

Evvela, o neden o kadar alıyor, bu, 
bu kadar alıyor diye, taşıdığı unvana bak
mayın; bir. ikincisi, bunlar, 4 milyon 300 
bin lira verdiler. O tarihte, en çok faiz ve
ren banka -diyelim ki, altı aylıktı; şimdi 
bir senelik oldu- yüzde 60-70 civarında fa
iz veriyordu; bugün yüzde 80-85 civarın
da veriliyor. Aradaki bu 300 bin liranın, 
250 bin lirası, adamın, parayı bankaya ya
tırarak elde edeceği faizin karşılığıdır bir 

— 192 — 
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kere; onun üzerinde pazarlık yapmayalım, 
orada kimsenin cebinden bir şey çıkmıyor. 

Ayrıca, şunu söyleyeyim; Biz, kanu
nu, Hükümet olarak komisyona sevk et
tiğimiz zaman -o komisyonda bulunan 
muhalefet partisine mensup arkadaşları
mız gayet iyi hatırlarlar- sarihti: Bu para 
peşin veya taksitler halinde yatacaktı ve di
yelim ki en üst kademe için tespit ettiği
miz 4 300 000 lira tamamen yatırıldıktan 
beş sene sonra bu tabloya göre maaş al
maya başlayacaklardı. Tabiî, orada da bir 
mesele çıktı; insanî bir mesele çıktı: Za
ten, çoktan emekli olmuş, yaşı bilmem ne
reye gelmiş, parasını yatıracak, -binbir 
zorlukla; sizinle beraberim- beş sene bek
leyecek, -bakalım Allah ömür vermiş miç
ondan sonra buna kavuşacaktı. SHP mil
letvekili iki arkadaşımız, bizden iki arka
daşla beraber bir önerge verdiler, "Beş se
rte kaydını kaldırın" dediler. 

Dünkü konuşmamda ifade etmiştim; 
biz, yine insancıl düşündüğümüz için, bel
geleme mecburiyetini kaldırdık. Nedir bel
geleme? 1400'den 6400'e kadar yükseltti
ğimiz göstergede, gerçekte nereden ücret 
alıyorsun, bunu bize belgele demiş olsay
dık -dün de ifade ettim- çalıştığı firma ka
pandı veya iflas ettiyse, belgeyi getireme
yecekti; artı -onu da dün ifade etmeye 
çalıştım- hepiniz biliyorsunuz, vergiden 
kaçırabilmek için* işçinin almakta olduğu 
gerçek ücret, bordrosunda gösterilmemek
teydi. Asgarî ücretle çalışanlar çoğunluk
taydı. Bu deliği de tıkamak için, bizim 
yaptığımız bir değişiklik var. Unutmayın, 
eskiden, emekli ücretinin tespiti için, son 
beş yılın ortalaması esas alınıyordu. Şim
di, işçi, gayet tabiî, önünde var yirmi kü
sur sene, patronuna "Sen beni niye asga
rî ücretten gösteriyorsun?" diyemiyor; na
sıl olsa, son beş sene geldiği zaman gös
terdiğinde yetiyor; son beş senenin orta
laması almıyor. Onbeş sene, asgarî ücret
ten veya ona yakın ücretlerden bordro dol
duruluyor, bu suretle, hem Maliyeden ver-
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gi kaçırılıyor, hem Sosyal Sigortalar, prim
den oluyor. Değiştirdik... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan, 2 nci maddeye geçtik mi 
efendim? 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Efendim, bu mad
denin gereği üzerinde konuşurken, bu 
madde nasıl geldi, onu izah ediyorum. Siz 
bunları çok iyi bilirsiniz, dolandıra dolan-
dıra.anlatmayı... Müsaade edin, sizden 
öğrendiklerimizle, şu kürsüden biraz me
ramı ifade eyleyelim. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Biz dolandırmayız, direkt lafa gireriz. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Lütfediniz efen
dim... Lütfediniz... 

Ben, bunları ifade etmeye mecbu
rum; çünkü, şu kanunun altını imza eden, 
o tarihte bu işte vazifeli olan bir kimse ol
duğum için, "Niye savunmuyorsun, niye 
anlatmıyorsun?" diye, kamuoyu beni bir 
hayli zorluyor. Anlatayım beş on dakika. 
Sizin şahsınızda, milletin huzurundayız; 
bazı şeyleri söylemek mecburiyetindeyim 
ve dikkat ederseniz, her şeyi, çekinmeden, 
bütün açıklığıyla anlatıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bakiniz, ki
şi zarara uğrar diyer, belgeleme istemedik, 
insancıl davrandık; bazı kişilerin beş yıl 
beklemeye yaşlan müsait olmaz diye, beş 
yıl bekleme kaydını kaldırdık, insancıl 
davrandık. Bunlar belki hukuka sığmadı, 
ayrıcalıklar fazla belirgin oldu. Mesela, 
beş yıl bekletseydik ne olurdu? Çok basit: 
Hiç kimse itiraz etmezdi; bu ödeme siste
mi beş yıl sonra gerçekleşmeye başlardı, 
kimse kimseyi kıskanmazdı. Çünkü, her
kes, beş sene süreyle, yine eskisi gibi üc
ret almaya devam edecekti ve zaten beş se
ne sonra da müracaat hakkı kalkmış olur
du. 

Biz, bunları düşünmedik. O, benim 
sıkıntı çeken işçi emeklimi bir an evvel re
faha kavuşturalım, bir yerden bir hava 
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yerelim, bir şey bulalım dedik; bütün gay
retimiz, iyi niyetimiz buydu. 

Şimdi, tabiî, hukuk konuştu; komis
yonda bize çok yardımcı olan arkadaşla
rımızı Anayasa Mahkemesine gittiler, git
mek haklarıydı. Orada, bizim bu insancıl 
davranışımızın hukuksal bazı eksikleri, 
yanlışları bulundu; geldik bugüne ve şimdi 
ortada bir boşluk var; bu boşluğun doldu
rulması lazım. Bu boşluk dolmazs», bizim 
onlara sağladığımız o nispî rahatlık da el
de edilmez. Bugün iyi kötü süper emekli
lerin ellerine 400-500 bin lira civarında pa
ra geçmeye devam ediyor, ama bu boşluk 
doldurulmazsa gene eskiye avdet ederler 
ve aylıkları gene 88 bin liraya inebilir. 

Ben şimdi buradan, kendileri için çok 
çalıştığımdan dolayı huzur, sevinç ve mut
luluk duyduğum süper emeklilerin, şika
yetlerinde de fazla titiz olmamalarını da 
istirham edeceğim. Çünkü bakınız, biz 
kendilerinden herhangi bir belge isteme
mişiz, 5 yıl şartını kaldırmışız ve elimiz
den gelen bütün kolaylıkları sağlamışız ve 
onları 88 bin liradan 400-500 bin lira maaş 
alır duruma getirebilmişiz. Şimdi ise, da
ha hâlâ "Bu işi biraz daha kurcalarsak 
acaba ne olur?" deniyor. Bilmiyorum, ta
biî, hukuk ne emrederse o olur; ama sa
nıyorum ki Bakanlığımız, bu işin a'smdan 
z'sine kadar her türlü alternatifini inceden 
inceye tetkik etti ve bu bokluğun ancak 
böyle dolabileceğine inandı. 

İyi niyetle başlanmış ve iyi olduğu
na hâlâ inandığım ve savunmaya da de
vam edeceğim bu konuyu arkadaşlarımız 
ele aldılar ve götürüyorlar. O itibârla, ben, 
bu maddenin yerinde olduğu kanaatinde
yim. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, 
saygılar sunarım efendim. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Taşçıoğlu. 

Şosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 

adına, Şaym Fehmi Işıklar; buyurunuz 
efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA FEHMİ 
IŞIKLAR (Bursa)— Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; Sayın Taşçıoğlu*nun 
konuşmaları, 1 inci maddeyle ilgili olma
makla birlikte, genelde bir savunmanın 
içinde idi ve hangi niyetle bu yasayı getir
diklerini de açıklamaya çalıştılar. Ben ön
celikle madde üzerinde ve sonra yeri gel
diği zaman da bu "dondurma" ile ilgili 
husus üzerinde durmaya çalışacağım. 

Tasanda, önce maddenin gerekçesi
ne baktım; ama sadece 2 nci maddeyle il
gili bir açıklama ve gerekçe var, 1 inci 
maddede ise bir gerekçe yok. 1 inci mad
de gerekçesinde madde tarif ediliyor ve 
"Bu göstergelere göre sosyal yardımı Ba
kanlar Kurulu ayarlar" deniliyor. Yani, 
bu, gerekçe değildir. \asa maddesi, "Bu, 
böyle anlaşılır" demek istiyor, zaten öyle 
anlaşılıyor. Yani, bunun gerekçesini bir 
türlü anlayamadık. 

Bu madde, öncelikle farklı uygulama
yı peşin olarak getiriyor. İkinci olarak da, 
belirsizlik ve keyfîliği beraberinde getiri
yor. Şimdiden önyargılı olarak keyfî uy
gulama yapılacağını ve Bakanlar Kurulu
nun da bu konuda keyfî bir karar alaca
ğını söylemek istemiyorum; ama bugüne 
kadar aldığı kararlardan da bu anlaşılıyor. 
Bu nedenle, Bakanlar Kuruluna böyle bir 
yetkinin verilmesi doğru değil. 

Eşitlik şimdiden bozuluyor; çünkü, 
farklı uygulamaların yapılacağı, peşinen, 
maddede ve gerekçesinde de belirtiliyor. 

Sayın Taşçıoğlu gerekçeyi biraz açık
lamaya çalıştı; ama herhalde bu, bu mad
denin gerekçesi değildi; bu, biraz da 2 nci 
maddenin gerekçesiydi. Yani, lafı, Süper 
emekli ücreti alanlara biz iyi niyetle bu
nu yaptık, bundan sonrasını da siz 
karıştırmayın" demeye getirdi; ama iş za
ten karıştı karışacağı kadar Sayın Taşçı
oğlu. 

194 — 
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Sosyal yardıma özel bir önem veril
miş. Şimdi, 506 sayılı Kanunun ek 24 ün
cü maddesinin (J) fıkrasına bir bakalım: 
"Sosyal yardım zammından icra ve diğer 
kesintiler yapılamayacağı gibi, her türlü 
vergi, resim ve harçtan muaftır'' deniyor. 
Dün de açıklamaya çalıştığım gibi, sosyal 
yardım zammı, alt düzeyde emeklilik üc
reti alanların durumuna bakıldığında asıl 
ücreti geçmiştir. Yani, 62 bin lira emekli 
aylığına karşılık 91 bin lira sosyal yardım. 
Sosyal yardım ayrıca korunmaya alınmış 
ve "Bundan şu, şu kesintiler de 
yapılamaz" deniliyor. Şimdi, bu kadar gü
vence altına alınmış ve ücretten Öne geç
miş bir ödentinin Bakanlar Kuruluna bı
rakılması yanlıştır. Meclis, onu yasayla 
düzenlemelidir. 

Dün, Sayın Reşit Ülker, burada boz
ma gerekçesini irdelerken, "Biraz da mu
halefet şerhine dikkat etmek gerekir. Mu
halefet şerhiyle, bozmaya oy verenlerin gö
rüşleri aynı değerdedir ya da belli ölçüler
de önem taşımaktadır" dediler. Ben bu
na katılıyorum. Gerçekten de, Anayasa 
Mahkemesinin ya da bir yargı organının 
karanna bir bütün olarak bakmak -tek 
yanlı olarak bakmamak- gerekiyor. 

Şimdi, bu konuda Anayasa Mahke
mesi kararına ekli muhalefet şerhinde ne 
yazılı, bir bakalım. Muammer Turan mu
halefet şerhinde şöyle diyor: "Bu hüküm
ler karşısında kanun gereğince alınacak 
primler ve verilecek ödeneklerle bağlana
cak gelir ve aylıkların hesaplanmasına esas 
olan gösterge, üst gösterge ve geçici gös
terge tablolarının Bakanlar Kurulunca 
saptanmasına yetki tanınması, Anayasa
nın 73 ve 163 üncü maddelerinin, dolayı
sıyla da yasama yetkisinin devredilemeye
ceğini öngören 7 inci maddesinin metin, 
ruh ve amaçlarına aykındır." Muhalefet 
şerhlerinden birisi budur. 

Şu anda görüştüğümüz bu fıkra bi
le, Anayasanın genel esprisine, yasama 

yetkisinin devredilemeyeceğine ilişkin 
maddesine aykırı düşmektedir. Kaldı ki, 
Danıştayın da bu konuda çeşitli kararları 
var. Farklı uygulama yapılamayacağına 
ilişkin, ayncalık yapılamayacağına ilişkin 
çeşidi kararlan var. Görülüyor ki, eşit uy
gulama getirmeyen, farklı uygulama ge
tiren, keyfiliği birlikte getiren bu hüküm, 
Anayasa Mahkemesince bozulabilecektir. 

Biz daima diyoruz ki, Anayasa Mah
kemesinden önce, burada tartışılmalı; ya
salar, Anayasaya uygun çıkarılmalıdır, 
aceleye getirilmemelidir ve palyatif önlem
lerle durum idare edilmeye çalışılmama-
lıdır. 

Şu anda, bu madde, peşinen, Anaya
saya aykırıdır. Dün, biraz altını çizdim; 
gerçekten, yasalar bakımından üzerine 
düşeni yapacaksa, Cumhurbaşkanının, 
peşin .olarak bunu imzalamayıp geri çevir
mesi ve Meclise yeniden göndermesi ge
rekecektir. Eğer Cumhurbaşkanı imzalar
sa, onun da imzasını taşıyan bu yasa, Ana
yasa Mahkemesine başvurularak iptal et
tirilecek ve Anayasaya aykırılık böylece ön
lenecektir. 

Gerek komisyondaki tartışmalarda, 
gerekse burada, hatiplere, konuşmacıları
mıza sözlü olarak göndermeler yapıldığın
da, "Peki, ne yapmak gerekir; somut öne
riniz nedir?" deniyor. 

Değerli milletvekilleri, dün, bunun 
da yanıtını vermeye çalıştım. Somut öne
rimiz, birlikte tartışıp, birlikte çözüm bul
maktır. Bu gündemle toplanan Meclisin 
bu sıcaklığında, bu yasayı çıkarmaya ka
rarlı olan Anavatan Partisi çoğunluğuyla 
burada sağlıklı bir öneri yapmak ve bu 
öneriyi tartışmak mümkün değildir. Bu, 
zamanında, yerinde ve yeterince tartışıl
ması, belli mutabakatlar sağlanması ve 
sonra da elbirliğiyle sahip çıkılması gere
ken bir husustu. Dün, bunun da yanıtını 
verdim; bunu da gerçekleştiremedik. 
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Umanm bu eksikliğin sonuçlan daha ağır 
olmaz. Şimdiden Anayasaya aykırılığı belli 
olan bu hükmün, Hükümetçe ve Komis
yonca çekilmesini öneriyor, hepinize say
gılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkış
lar) 

"BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Işıklar. 

Şahsı adına, Sayın Neccar Türkcan; 
buyurun. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Madde üzerindeki mü
zakereler tamamlanmıştır. 

Bir önerge vardır, okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 218 sıra sayılı ya
sa tasarısının 1 inci maddesine aşağıdaki 
fıkranın eklenmesini arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Kamil Duduoğlu 
Hatay 

Ali Uyar 
Hatay 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Fıkra: Ödenen sosyal yardımlardan 
sigorta primi kesilmez. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılmıyor efendim. Sosyal 
yardım zammından sigorta primi zaten 
kesilmiyor, bir yanlışlık var herhalde. 

ÇAUŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMREN AYKUT (İstan
bul) — Biz de katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylannıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci 
madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — 506 Sayılı Sosyal Si

gortalar Kanununa aşağıdaki geçici mad
de eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 71. — Geçici 70 
inci madde uyannca, geçici gösterge aylı
ğına hak kazananlann, malullük, yaşlılık 
ve ölüm aylıklannın Aralık 1988 tarihin
deki gösterge tabloları ile memur aylıkla
rına uygulanan 100 katsayıya ve 53 000 li
ra olarak tespit edilmiş sosyal yardım zam
mına göre hesaplanacak tutarları üzerin
den aşağıda belirtilen esaslar dahilinde 
ödenmesine devam olunur. 

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

B) Bu madde kapsamındaki aylıkla
rının, geçici 70 inci maddeye göre borç
lanma hakkından yararlanmamış olsalar
dı, almaya hak kazanacakları (sosyal yar
dım zammı dahil) aylık tutarlan, kendi
lerine ödenmekte olan (sosyal yardım 
zammı dahil) aylık tutarlannı geçeceği ta
rihten itibaren, bu ödemeler yerine; cari 
katsayı, gösterge tablosu ve sosyal yardım 
zammı esas alınmak suretiyle hesaplana
cak aylık tutarlan üzerinden ödeme yapı
lır.". 

BAŞKAN — Efendim, maddenin (B) 
fıkrasında, "Bu madde kapsamındaki 
aylıkların" olması gerekirken, metinde 
"aylıklarının" diye yazılmış; okunurken 
"aylıkların" diye okuttuk. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Evet, "aylıklann" olacak Sayın Baş
kan; gerekçede de zaten açık olarak belir
tilmiş durumda. 

BAŞKAN — Biz de bu şekilde okut
tuk, onu zapta geçirmek için arz ettim. 

Madde üzerinde, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Fehmi 
Işıklar; buyurun. 
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SHP GRUBU ADINA FEHMİ 
IŞIKLAR (Bursa) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; asıl üzerinde durulma
sı gereken madde, sanıyorum ki 2 nci 
madde; yani süper emekliliği dondurma 
diye bilinen madde. 

Gerek Komisyondaki tartışmalarda, 
gerekse Sayın Bakanın yer yer ifadelerin
de, "Sosyal adaleti gerçekleştirmek için 
biz bunu getirdik. Sosyaldemokrat Halk
çı Parti sosyal adeleti savunmaktan vaz mı 
geçti? Daha yüksek aylık alanı savunuyor
lar, daha az alanı savunmuyorlar; onları 
unuttular" gibi sitemlerde bulundular ve 
böylece, sosyal adaleti kendi partilerinin 
savunduğunu belirtmeye çalıştılar. 

Şimdi, tabif, birçok kavram değişiyor. 
Sosyal adalet, üzerinde başlıbâşına durul
ması gereken bir kavram. Aşağıdan yuka
rıya doğru ve refahı yaygınlaştırmaya yö
nelirseniz, sosyal adaletçi olursunuz. Yu-
karıdâkini durdurup, uzun bir süre son
ra, böyle, kaplumbağa hızı ile aşağıdaki 
de gelsin ona yetişsin derseniz, bu, sosyal 
adalet olmaz. Belli ölçüde bir kesimin 
mağduriyetidir ve onlar için, sosyal fela
kettir. Gerçi bu kavram kargaşası devam 
ediyor "Çağ atlama" gibi, yani liberal 
ekonomi... İka 1850'lere gidiyoruz, "Çağ 
atlamak..." Sayın Başbakan çok mahir... 
Ustaca bir kavram atıyor ortaya; hem ik
tidar partisi, hem muhalefet, peşine takı
lıyoruz: Bu çağ atlama mıdır değil midir? 
Oyalan dur... Sonra, "ortadirek..." Bilim 
dışı bir söz... Orta sınıf... "Sın ı f kelime
sinden kaçıp, hedefi başka yere götürüp, 
"ortadirek" falan diyerek, yeni bir tartış
ma ortamı açtı ve bütün millet epey bir 
zaman "ortadireği" tartıştı. Çok uygun 
olmadığı için, "Küçük Turgut'tan" vaz
geçti; yoksa, hepimiz "Küçük Turgut"u 
da tartışacaktık; uygun olmadığı için vaz
geçildi. 

Başbakanın bu ustalığı zarar verecek
tir tabiî. Nasıl zarar verecektir? Genelde, 
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asıl tartışacağımız konulan tartışmaktan 
uzaklaştırıldığımız için, belli ölçüde hepi
mize zarar verecektir. O bakımdan, bu tür 
ustalıkları çok fazla denememek gerekiyor. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) 
— Ama siz de takılıyorsunuz. 

FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — 
Hayır, ben hiç kullanmadım. Çünkü ça
ğı, perende atmayı (arkaya doğru atlama
yı) çağ atlamak olarak kabul etmiyorum. 
Yani, liberal ekonomiyi biliyorum ben... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Ters takla! 

FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — 
Hangi çağda uygulandığını biliyorum. 

Bu, müktesep hakkı gasp ediyor. Bu
rada üzerinde duracağımız husus bu. Eşit
liği sağlayalım derken, müktesep hakkı 
gasp ediyor. Hepinizden af dileyerek, 
müktesep hakkın üzerinde kısaca duraca
ğım, bildiğinizi biliyorum. 

Hukukî ve Sosyal Terimler Sözlüğü
nün 234'üncü . sayfasında şöyle diyor: 
"Müktesep = Kazanılmış, edinilmiş. 
Müktesep hak - İktisap olunmuş, kaza
nılmış hak. Sonradan ortaya çıkan durum, 
evvelden kazanılmış hakkı bozamaz. 
Müktesep hakları bozan kanun, demok
ratik idarelerde çıkmaz.'' Bakın, bu, Bü
yük Millet Meclisinin Kütüphanesinde; 
diyor ki, "Müktesep hakkı bozan kanun
lar çıkaran idare, demokratik idare olmaz; 
yani, ülke demokratik sayılmaz." 

Ceza açısından müktesep hak nedir? 
O da çok önemli. Yani, müktesep hak o 
kadar geniş bir kavram ki... Yine Meclis 
Kütüphanesinde bulunabilir; Türk İçti
hatlar Ansiklopedisinin 1153'üncü sayfa
sında, "ilk yargılamada sanık aleyhine bir 
sonuç doğurabilecek bir husus atlanmış ve 
sanığa az ceza verilmiş olursa -hâkim bir 
hususu atlamış, sanığa az ceza vermiş- bu 
hüküm, sadece sanık lehine temyizi üze
rine hüküm bozulduğunda, yapılan ikin
ci yargılamada, daha önce atlanan husus 
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esas alınarak, sanığa verilen ceza artırıla
maz. Çünkü, bu ceza, sanık için bir ka
zanılmış hak teşkil eder" deniyor. Düşü
nün, yargıç atlamış, az ceza vermiş; Yar
gıtay bozmuş; gelmiş, ikinci kez yargıla
mada yargıç, o cezayı artıramıyor, çünkü, 
verilmiş önceki ceza, o sanık için mükte
sep hak olmuş. Müktesep hak konusunu 
uzatmayacağım; çünkü, hepinizin benden 
daha iyi bildiğini kabul ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, 506 sayılı Ka
nunun geçici 20 nci maddesinin (c) fıkra
sında, banka bünyesinde kurulmuş san
dıklarla ilgili bir önlem alınmış, (c) fıkra
sının sonunda "...personelin kendi sandık-
larındaki müktesep haklarının da diğer il
gili sandığa veya aralarında kuracakları 
müşterek bir sandığa intikalini temin 
edecek" diyor; yani, sandıklar arasında 
devir oluyor ya, yasa, ona da dikkat etmiş, 
bu devirler sırasında, devredilen sandık 
herhangi bir gerekçe göstermesin, mükte
sep hakka zarar vermesin diyor. 

Şimdi, gerekçeye bakıyoruz; ikinci 
sayfada (c) fıkrasının son paragrafı: "Bu 
görüşler doğrultusunda olmak üzere, ge
rek sigortalıları muallakta bırakmamak ve 
gerekse, kendilerini, bugüne kadar benim
semiş olduklan hayat standartlarının al
tına düşürmemek amacıyla, yukarıda be
lirtilen Anayasa Mahkemesi kararıyla ön
görülen altı aylık sürenin sonuna kadar 
beklenmeden, bu kanun! düzenlemenin 
yapılması zarurî görülmüştür." Yani Sa
yın Hükümet, Sayın Bakanlık, bu süper 
emeklilerle ilgili olarak, "Hayat standart
ları değişmesin" demiş ve "Altı ay da bek
lemeyelim, yazık olur. Bir an evvel bu ya
sa tasarasını Meclise sevk edelim ve 
yasalaşttralım" demiş. Konuya, müktesep 
hakka riayet ederek çok iyi niyetle yaklaş
mışlar. 

Şimdi, bu durumda, müktesep hak 
nedir? Hayat standardıdır. Buna, Hükü
met riayet etmiş, Komisyon da katılmış.. 

Diyelim ki, süper emekliler 600 bin lira 
maaş alıyorlar. Bunlann kirası belli, ço
cuğunun içtiği süt belli, okul gideri belli, 
giyimi belli, eşinin gideri belli... Belli bir 
standart tutturmuş. Gelin, bu 600 küsur 
bin lira bugün kaç kilo buğday yapıyorsa, 
her ay o kadar kilo buğdayın karşılığını ve
relim. Böylece hayat standartları bozul
maz ya da altın üzerinden hesaplayalım; 
diyelim ki, bunlar belli bir hayat standar
dına alıştılar, şimdi bu parayla şu kadar 
altın alıyorlar, bu altın karşılığında maaş 
verilir diyelim ya da bazı ev sahiplerinin 
çok duyarlı olması gibi davranalım; zara
rı yok, dolar, mark üzerinden diyelim, 
bunları böyle belirleyelim ve verelim. Bun
lann hiçbiri yapılmamış ve müktesep hak 
böylece bu insanlann elinden alınmak is
teniyor. 

Şimdi, sosyal adalet nedir? Sosyal 
adalet, üst seviyede olan bu insanların 
standardını koruyup, tabiî, olanaklar el-
veriyorsa, ülkemizin koşullan elveriyorsa, 
maddî olanaklan elveriyorsa, onlan da sü
reç içerisinde geliştirip, aşağıdakileri de 
onlara ulaştırmaktır. Sosyal adalet budur. 
Bilmiyorum, sosyal adaleti anlatabildik 
mi? Yani, evvela bu konuda mutabık kal
malıyız: Sosyal adalet nedir? 

Şimdi, Sayın Bakan ileriye gidiyor; 
bu, banka ve berizeri kuruluşlardaki san
dıklara talimat veriliyor: "Sen bu kadar 
fazla ödeme yapamazsın; Sosyal Sigorta
lardan fazla ödeme yapamazsın, dur dur
duğun yerde" deniyor. 

Şimdi bakalım... Gene ek 20'nin (b) 
fıkrası: "Bu personelin iş kazalarıyla mes
lek hastalıkları; hastalık, analık, malullük, 
yaşlılık ve ölüm; eşlerinin analık, eş ve ço
cuklarının hastalık hallerinde en az bu ka
nunda belirtilen yardımlan sağlayacak..." 
En az, bu kanunda belirtilen yardımları 
sağlayacak, en çok değil. Yani, bugün Ya
pı, ve Kredi Bankasının bünyesindeki san
dık, en az, Sosyal Sigortalar Kurumu 
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kadar ödemede bululacak. TÖBANK da 
öyle, Akbank da öyle, Garanti Bankası 
bünyesindeki sandıklar da öyle. Şimdi, 'Ya
pı ve Kredi Bankasının bünyesinde kurul
muş sandık, "Ben 128 katsayıyı uygula
yacağım, karışmayın bana" diyor, Bakan
lık "Hayır, uygulama'* diyor. TÖBANK, 
Akbank, Garanti Bankası da, öncü bir 
banka sandığı bekliyor, "O uygulasın ben 
de arkasından uygulayayım, başımı fazla 
derde sokmayayım, hassas bir konu" di
yor. 

Sayın milletvekilleri, görüldüğü gibi, 
yalnız yasal önlemler değil, daha yasa çık
madan Bakanlığımızın uygulaması da asıl 
506'ya aykırı düşmektedir, onun esprisi
ne aykın düşmektedir. 

Dün, Sayın Taşçıoğlu, "Siz bu süper 
emekliliği savunuyor musunuz, savunmu
yor musunuz?" dediler. Hayır, süper 
emekliliğin gelişi, esprisi yanlış; ama, bir 
hak olmuş... Neden yanlış, Onu da söyle
yeyim; komisyonda sizin arkadaşlarınız da 
söylediler: Bunların içinden beş bini, altı 
bini, on bini, onbeş bini doğru, diğerleri 
sahte... Hani, iyi niyetle, yerini, yurdunu; 
ne zaman ve nerede çalıştığını sormamış
sınız ya, bundan dolayı çoğu yanlış ve sah
te; fakat, gerçekten hak sahibi olanları na
sıl koruyacağız ve birbirinden nasıl ayıra
cağız? 

Biz burada süper emekliliği savun
muyoruz;' tur hakkı savunuyoruz, mükte
sep hakkı savunuyoruz, hukuku savunu
yoruz. Bu insanları mağdur etmeye hiç 
kimsenin hakkı yoktur. Biz, diğer emekli
lerin de, süper emeklilik gelirini baz ala
rak, gelirlerinin yükseltilmesini istiyoruz. 
Unutmamalıyız ki, bu ülkeye 25 yıl, 30 yıl 
hizmet vermiş, üretimine katkıda bulun
muş, terlemiş, şimdi ise ömrünün son ça
ğına gelmiş, ne kadar daha yaşayacağı da 
belli olmayan bu insanlara, diğer kesim
lerden, diğer sınıflardan -direklerden 
değil- göreceli şekilde, biraz aktararak bir 
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rahatlık kazandırmalıyız ve sosyal refahı 
böylece yaygınlaştırmalıyız. Bizim savun
duğumuz konu bu. Hem müktesep hak
kı, yani hukuku, hem de son zamanların
da açlık ve sefalet içerisinde kıvranan ken
di emekli insanlarımızı birlikte ele alıp, 
köklü çözümler getirmeliyiz diyorum. 

Bu tasan da Anayasaya aylarıdır. 
Önce, Cumhurbaşkanlığından dönmesi
ni temenni etmekteyiz. Eğer Sayın Cum
hurbaşkanlığı incelemeden imzalayacak 
olursa, Anayasa Mahkemesinden dönebi
leceğini anımsatıyor, hepinize saygılar su
nuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efen
dim. 

Başkaca söz isteyen?.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Söz is

tiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇI

OĞLU (Sivas) — Grup adına söz istiyo
rum. . 

BAŞKAN — Sayın Taşçıoğlu, Sayın 
Genç'ten sonra zatı âlinize söz vereceğim 
efendim. Sayın Genc'i kürsüye çağırmış 
bulunuyorum. 

Sayın Genç buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Başkan, değerli üyeler; eğer, hukukun ge
nel ilkelerini, Anayasanın genel ilkelerini, 
toplumun genel ilkelerini bir tarafa iter ve 
kendi aldınız doğrultusunda dar problem
lerle, dar meselelerle uğraşırsanız, kendi 
dar görüşlü alanlarınız da birtakım düzen
lemeler yaparsanız, karşınıza, iste böyle, 
içinden çıkılmaz meseleler gelir. 

Aslında, süper emeklilik, ANAP İk
tidarı tarafından, birtakım insanlara eşit
lik ilkelerine aykırı olarak, hukukun genel 
ilkelerine aykırı olarak, Anayasanın temel 
ilkelerine ayktn olarak, getirilmiş olan 
adaletsiz, bir imtiyazlı durumdur. 

Nasıl olmuştur? ANAP İktidanna 
destek olan birtakım insanlar, "Sayın 
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Taşçıoğlu, Sayın Turgut Özal, bizim böy
le bir isteğimiz var, bize imtiyazlı bir ka
nun çıkarın da, bu imtiyazlı kanundan 
yararlanalım" demişlerdir; işte süper 
emeklilik böyle gelmiştir. 

Bir memlekette iki milyon, üç milyon 
işçi emeklisi varken, sen bunların dertle
rine çözüm bulma da, getir, elli altmış bin 
kişilik bir gruba özel bir imtiyaz sağla ve 
ondan sonra da bu özel imtiyaz verdiğin 
kişilerin arasında, büyük holdinglerde ça
lışan sermayedarların çocukları, onların iş 
ortakları, belli başlı birtakım yazarlar, sa
natkârlar bulunsun!.. Bu kanunun getiril
mesindeki temel neden budur. 

Eğer, hakikaten sosyal adaletçi iseniz, 
bu memlekette sosyal adaleti savunuyor
sanız, o zaman tüm işçi emeklilerini kap
sayacak şekilde bir emeklilik kanunu çı
karsaydı nız. 

Sayın Taşçıoğlu çıksın, burada söy
lesin; Holdinglerde çalışmış kaç kişi bu sü
per emeklilikten yararlanıyor, kaç tane ya
zar, kaç tane sanatkâr bundan yararlanı
yor? 

Değerli arkadaşlar, kanun çıkararak, 
"Devlet faizcilik yapsın" diyoruz. Devlet 
faizcilik yapar mı? "Efendim, git bana 
4 200 000 lira para getir yatır, ben sana 
her sene bu kadar para veririm" düşün
cesi hangi mantıkta var, hangi sosyal gü
venlik anlayışı mantığında var; bunu izah 
etsinler. 

Ondan sonra, kendi akraba grubu
na, kendine yakın sermayedar grubu çev
relerine birtakım imtiyazları sağla, bun
ları maskelemek için de, iş olsun diye, beş 
on bin tane işçiyi yanlarına kat, ondan 
sonra da bununla ilgili bir kanun getir ve 
"Ben kanun çıkardım" de. 

Kanunu böyle çıkarırsan, adamın al
nının ortasına böyle vururlar işte; Anayasa 
Mahkemesi vurur. Bu memlekette hukuk 
kurumları vardır. Burada her zaman söy
ledim, sen Mecliste olabilirsin, Anayasa 

Mahkemesinde olursun; ama bir bağlı yet
ki vardır, Mecliste sen kanun çıkarırken 
bağlı yetki içerisindesin ve bağlı yetkinin 
nerede olduğu bellidir. Anayasada "Ege
menlik kayıtsız şartsız milletindir'' diyor; 
ama sen, kanun çıkarırken, kanunların te
mel ilkesi olan Anayasayı, Anayasada ko
nulmuş kuralları bir tarafa iter, kendi çev
relerine imtiyazlı kanunlar getirirsen, iş
te böyle, adamın suratına vururlar, işte bu 
kanun da bunun bir örneğidir. Ondan 
sonra da, tabiî, çıkmazın içine giriyoruz. 
Ne diyoruz? "Efendim, elli altmış bin ta
ne vatandaş, getirdi, devlete 4 200 000 lira 
verdi. Neye göre verdi? Hiç, mantıksız... 
İşte, saçma sapan bir kanun yüzünden ge
tirdi, verdi. Ne yapalım şimdi? Bunları ko
ruyalım.' ' 

Nasıl koruyacaksın? İşte, hukuka 
bağlı bir devletsin, Anayasa Mahkemesi 
karar vermiş. Sen, gelip orada muhalefe
tin görüşünün altına sığınarak buracja ka
nunu savunamazsın ki... Kanun, çoğun
luğun görüşü istikametinde çıkar. Siz, bi
zim burada kanunlara kabul veyahut da 
ret oyun verdiğimiz zaman, muhalefet ola
rak bizim görüşümüzü hiç hesaba katıyor 
musunuz ki, Anayasa Mahkemesinin mu
halefette kalan üyesinin görüşünün altına 
sığınarak, çıkardığınız kanunun hukukî
liğini burada iyi savunabüesiniz? Demek 
ki, çoğunluğun iradesi üstün irade oluyor; 
işte ona da saygı duymak lazım. 

O itibarla, ben, bu Hükümete çok 
önemli bir tavsiyede bulunuyorum: Mil
letvekili olarak, ANAP'ın içinde kişisel 
ilişkilerde gerçekten çok nitelikli gördüğü
müz arkadaşlar var; ama inanınız, Hükü
metin de iş yok. O halde, belirli kanunla
rı iyi olgunlaştırmak istiyorsanız, Anaya
sada bu konuda hüküm vardır; ya Danış
tay m görüşünü alın, gönderin orada bir 
incelensin veyahut da grubunuza getirin, 
grubunuzda enine boyuna tartışılsın bun
lar. Tartışılmadığı takdirde, burada çok 
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çok saçma sapan kanunlar çıkarılmakta
dır. 

Bu tip kanunların çıkması bu Mec
lis için ileride çok büyük bir zaaf olacak
tır. İşte, çoğunluğun iradesini böyle her 
şeyden üstün tutmaya çalışırsanız -bazı 
şeyleri de söylemek istemiyorum; çünkü, 
hakikaten, kürsüye çıktığımda kendimi 
çok engellemek istiyorum ve amacımızda-
ki gerçek ifadeyi belirtmek istemiyorum-
bu, Meclis için ileride büyük bir zaaf ola
caktır. Aslında söylemek istediğim husus, 
sizin yaptığınız fiile uygun ifade tarzını 
kullanmak istemediğimdir; çünkü, artık 
bıktım bazı şeyleri söylemekten; ama siz 
dinlemekten bıkmadınız. Yalnız, artık bu 
memlekette Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin seviyesine uygun, hukuka uygun, 
Anayasaya uygun kanun çıkaralım. Çıkar
mazsanız, işte sizinle beraber biz de çık
maza giriyoruz. 

Şimdi, süper emeklilik hakkı olmayan 
birçok vatandaşın ve size yakın olan kişi
lerin, bir yerde çalıştığını tevsik etme zo-
runluğunu kaldırdınız; işte bu husus da 
bu kanunun iptali için bir sebep teşkil et
ti; çünkü, bunlar imtiyazlı kişilerdi. Siz, 
devletin olanaklarını getirip aile efradı et
rafına böyle pay eder, özel imtiyaz kanun-. 
lan çıkarırsanız, o zaman, elbette ki bu 
devlette birtakım kişiler de çıkar, size 
"dur" der. 

Şimdi, bir yandan da müktesep hak 
meselesi var. Gerçi, müktesep hak aslın
da burada pek yok. Tabiî burada bunu 
uzun uzadıya tartışacak değilim; ama yi
ne de bugünkü seviyeleri korunuyor. 

Sayın Fehmi Işıklar'in da burada 
izah ettiği gibi, bizim isteğimiz, tüm çalı
şanlara, Sosyal Sigortalar Kurumundan 
emekli olan kişilerin tümüne, bugünkü 
hayat standartlarına uygun seviyede 
emekli maaşı bağlanmasıdır. Eğer bunu 
genel olarak yapmak istiyorsanız, onunla 
uğraşalım; böyle eften püften meselelerle 

Meclisi uğraştırmayın. 
Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Taş-

çıoğlu. 
ANAP GRUBU ADINA MEH

MET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Si
vas) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım; dün, Sayın Işıklar'in çok güzel bir 
önerisi vardı, ben dünden beri ona uyma
ya çalıştım; ama bugün kendisi de bir ye
re geldi, onu bozdu; zannediyorum me
seleyi iyiden iyiye politize etti. 

Tabiî, her zaman alıştığımız Sayın 
Genc'in üslubunu böyle bir ihtimal içine 
sokmak hiçbir zaman mümkün değil; çün
kü buraya her çıkışında, o anda aklına ne 
gelirse söylüyor. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sizin 
gerçek yüzünüzü gösteriyorum. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Devamla) — Gelebilir, gelebilir, 
ona bir şey dediğim yok; yalnız bir şeyi 
unutmayınız -bunu iyi niyetle 
söylüyorum- siz konuştukça biz memnun 
kalıyoruz. Kamuoyunda yarattığınız imaja 
dikkat edin... Size cevabım bu kadar. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Evve
la siz imajınızı düzeltin, ben imajımı dü
zelttim. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Devamla) — Ben, Sayın Işıklar'a 
cevap değil de biraz tamamlayıcı malumat 
vermek istiyorum. Sosyal adalet elbette ki 
en mühim kavram; biz de bu iddianın 
içindeyiz, siz de bu iddianın içindesiniz; 
ama sosyal adaletten evvel, adalet, onun 
daha üzerinde bir kavram. Getirdiğimiz 
bu kanunun gerekçesini -Haziran 
1987'deki kanunun- ifadeye çalışırken, 
dikkat ettiyseniz, sosyal adalet kavramın
dan da çok, adalet kavramı üzerinde ıs
rarla durdum; bir kesime bir haksızlık var 
dedim, bunu ön plana aldım. Bu demek 
değildir ki, sosyal adalet kavramını bir ke
nara atacağız. Bu demek değildir ki, sizin 
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de ve bir ölçüde bizim de kabul ettiğimiz 
dar ve sabit gelirli kimselerin -ki bunla
rın başında elbette ki, hepsinden daha az 
ücret alan işçi emeklileri gelir- sorunları
na eğilmeyelim. Bu demek değildir ki, bi
zim 1400 göstergeden 6400 göstergeye ka
dar çıkarttığımızın altındakiler zaten re
fah içinde yaşıyorlar, onların rahatı yerin
de... Böyle bir şeyi hiçbir zaman söyleme
dik; ama o sizin söylediğinizin, genel an
lamda, sosyal adalet faaliyetleri, çabası içe
risinde söylenmesi icap eder. Bu kanun ve
silesiyle konuştuğumuz 1400 ilâ 6400 ara
sında bizim getirmiş olduğumuz yeni il
kedir; konumuz odur. O itibarla, biz onun 
üzerinde ısrarla durduk. 

Siz müktesep hak kavramı üzerinde 
bizi aydınlatmaya çalıştınız; ama bakınız, 
Anayasa Mahkemesi bir tek maddesiyle 
dahi olsa, bu maddenin üzerini o kadar 
kuvvetle çizmiş ki; müktesep hak belki de 
büsbütün ortadan kalkacak. Biz ona da 
azamî saygıyı göstermeye gayret etmişiz, 
kendi imkânlarımız içerisinde} arkadaşla
rımızın düşüncesi budur. Hiç değilse, ka
nunun çıkışından buraya kadar almakta 
olduklarını kaybetmesinler, \bksa, mük
tesep hak kavramına karşı diye bunu ifa
de etmek tamamiyle yanlıştır. 

Hayat standardı kavramı ile, mükte
sep hakkı bazen özdeşleştiriyorsunuz; ba
na göre, hatanız odur. Siz bu işlerin için
de yetiştiniz... Müktesep hakka rağmen, 
insanın hayat standardı değişir. Siz me-
mursunuzdur, hakkınız o kanunların em
rettiği şekilde terfilerle muayyen seviyelere 
ulaşır; ama eğer enflasyon hızlı gidiyorsa, 
siz, müktesep hakkınıza dokunulmadan 
hayat standardınızı değiştirmek mecburi-
yetindesinizdir; beraber gitsin diye bir ka
nun yoktur. Bunda da biz anlaşalım. 

Saygılar sunarım efendim. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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Madde üzerindeki müzakereler ta
mamlanmıştır. 

Önergeler vardır, okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

1.2.1989 tarihli 3520 sayılı Kanunla 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
geçici madde numaralan teselsül ettirildi
ğinden, görüşülmekte olan 218 sıra sayılı 
Kanun Tksansınm 2 nci maddesi ile 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa eklenen 
Geçici Madde 71' in, madde numarasının 
bu nedenle Geçici Madde 75 olarak dü
zeltilmesini arz ve teklif ederim. 

İmren Aykut 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 

218 sıra sayılı raporun 2 nci maddesi 
ile eklenen geçici 71 inci maddenin (B) fık
rasında yer alan "Gösterge Tablosu" de
yiminin "Üst Gösterge Tablosu" olarak 
değiştirilmesini arz ederiz. 

Turan Bayazıt 
İzmir 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Neccar Türkcan 
İzmir 

Hasan Zengin 
Manisa 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Fehmi Işıklar 
Bursa 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine gö
re okutup, oylan niza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

1.2.1989 tarihli 3520 sayılı Kanunla 
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506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
geçici madde numaraları teselsül ettirildi
ğinden, görüşülmekte olan 218 sıra sayılı 
Kanun İksansınm 2 nci maddesi ile 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa eklenen 
Geçici Madde 71'in, madde numarasının 
bu nedenle Geçici Madde 75 olarak dü
zeltilmesini arz ve teklif ederim. 

İmren Aykut 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Toplantı yetersayımız olmadığı için, ka
tılamıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Yüksek Başkanlığa 

218 sıra sayılı Raporun 2 nci madde
si ile eklenen Geçici 71 inci maddenin (B) 
fıkrasında yer alan "Gösterge Tablosu" 
deyiminin ''Üst Gösterge Tablosu" ola
rak değiştirilmesini arz ederiz. 

M. Turan Bayazıt 
İzmir 

ve arkadaşlan 
BAŞKAN — Önergeye komisyon ka

tılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Katılmıyor efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN

LİK BAKANI İMREN AYKUT (İstan
bul) — Katılmıyoruz, 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Ba
yazıt. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlanm; önce 
bir hususu vurgulamak istiyorum. Bu mü

zakerelerde, hiç yaşamadığımız bir tablo
yu görüyoruz. Sayın eski Bakan, sayın ye
ni Bakan, birbirleriyle yarışırcasına bir sa
vunma ihtiyacı hissediyorlar ve bir suçla
ma taktiği uyguluyorlar. 

Her ne kadar, Sayın Bayan Bakan, 
suçlama yönüne -bugün taşıdığı siyasî so
rumluluğa ek olarak, hanım olmasının 
verdiği bir davranışla- pek girmiyorsa da, 
özellikle bugün, Sayın Taşçıoğlu'nun bu 
suçlamayı zabıtlara geçirttiğini'gördüm. 
Bu nedenle, gerçeğe uymayan bu iddiala-
n, ben de zabıtlara bazı bilgilerimi geçi
rerek cevaplandırmak ve karşılamak isti
yorum. 

BAŞKAN —- Ama, önergenizi izah 
ederek.. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Sayın Başkan, Sayın Taşçıoğlu 1 inci 
madde üzerinde 2 nci maddeyi konuştu; 
ikazımıza rağmen, müdahale etmediniz. 
Bu itibarla, müsaade buyurun, şurada 
8-10 milletvekili arkadaşımızın iştirakiyle 
bir aile toplantısı gibi yaptığımız bu mü
zakerelerde, ben bu iki önemli noktayı 
vurgulayayım. 

Sayın Bakan İmren Aykut -yani ka-
nşmasın diye söylüyorum; çünjcü, Hükü
metin iki bakanı gibi konuşuluyor- yazılı 
bir metin okudu -yazılı metin okumaytp 
da, irticalen konuşlaydı, üstüne 
düşmeyecektim- yazılı metinde aynen şu 
cümle var arkadaşlar: "Bu yasayı iptal et
tiren biz değiliz." 

Bir savunma... Savunma, kendi stra
tejileri, kendi taktikleri; savunurlar, ama, 
savunmalan yanlış. Bu tasanyı iptal etti
ren, bu maddeyi iptal ettiren sizsiniz muh
terem Vekil Hanımefendi, sizsiniz. Ana
yasa Mahkemesine verilen dilekçenin al
tında veyahut da Anayasa Mahkemesine 
başvuruluşta Yargıtay 10 uncu Dairesinin 
kararının olması önemli değil. Anayasa
ya aykın kanun çıkartmak suretiyle, bu 
trajediyi yaratan sizsiniz; bunu vurgula
mak istiyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Bayazıt, bir da
kikanızı rica edeceğim... 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Buyurun Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Zatı âlinize, ben 3 ün
cü maddede bu konuşma imkânını vere
yim; ama rica edeyim, önergeniz üzerin
de konuşalım efendim. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— 3 üncü maddede görüşemem Sayın 
Başkan; İçtüzüğe saygılıyım. 3 üncü mad
de bununla ilgili değil. 

BAŞKAN — Ama, içtüzüğe saygılıy-
sak, önergeyi izah edeceksiniz. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Konuşmayı bu şekilde yaparken de, te
amülden faydalanıyorum. Teamül, zabıt
lara hilafı hakikat geçen suçlamaları dü
zeltme hakkını bana veriyor. Sayın Taşçı
oğlu ne dedi?.. 

BAŞKAN — O sebeple söz istesey
diniz, zatı âlinize söz verirdim efendim. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 
Sayın Taşçıoğlu, "SHP'den iki arkadaş ve 
bizden iki arkadaş, Plan ve Bütçe Komis
yonunda önerge verdiler" dedi. Ben o za
man o Komisyonun üyesiydim. Nasıl ça
lışıldığını da çok iyi biliyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, bu yön
de benden söz isteseniz veririm. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Sayın Taşçıoğlu'nun yaşı benimle 
denk... 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, rica edi
yorum... Benden o yönde bir söz istesey
diniz, "Ben komisyon üyesiydim; beni it
ham ediyorlar. Bu konuda açıklama 
istiyorum" deseydiniz, zatı âlinize söz ve
rirdim efendim. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Madde üzerinde konuşmalarda... 

Sayın Başkan, zabıtlara hilafı haki
kat bir suçlama geçti, benim partili arka
daşlarım ve benim partim suçlandı; ben 

buna cevap veriyorum. 
BAŞKAN — Sayın Bayazıt... 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 

— Müsaade buyurun, bitiriyorum; kısa 
iki cümle söyleyeceğim Sayın Başkan. Lüt
fen, içtüzüğe sığınarak karşı tarafı savun
mayın. 

Sayın Taşçıoğlu dedi ki... 
BAŞKAN — Sayın Bayazıt, zatı âli

niz bir içtüzük hükmünü -dilim varmıyor-
ihlal ediyorsunuz. Zatı âliniz benden böyle 
bir söz isterse, veririm. Bu madde... 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Sayın Başkan, 1 inci madde üzerinde 
görüşülmesi gerekirken, Anavatan grup 
sözcüsü arkadaşımıza 2 nci madde üzerin
de geniş konuşma hakkı verdiniz. İkaz et
tik, yine verdiniz ve itiraz etmedik. 

BAŞKAN — Efendim, benim şahsî 
kanaatime göre konuşmaları 1 inci mad
denin şümulü içerisindeydi; ama zatı âli
nizin şu konuşması, İçtüzüğe uygun bir 
hareket değildir. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Sayın Başkan, iki cümleyi mutlaka söy
leyeceğim. Sözümü keserseniz, zabıtlara, 
bu ithama benim cevap vermemi önlemiş 
bir Başkan olarak geçersiniz; takdir sizin
dir. 

Sayın Başkanım, Sayın Taşçıoğlu, 
"SHP'den iki arkadaş ve bizden iki arka
daş müştereken, insancıl gayelerle -
diyerek, bunu kendi babacan tavrıyla da 
yoğurdular- bir önerge verdiler'' dediler. 

Sayın Taşçıoğlu'nun yaşı benim aya
rımda zannediyorum; ama benim hafı
zam, tahmin ediyorum daha kuvvetli; 
çünkü, tarifesini istemeyeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt... Sayın 
Bayazıt... 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Böyle bir önerge yoktur. İki SHP'li 
üyenin, müstakilen veya müştereken ver
diği bir önerge yoktur; bu birinci cümlem. 
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BAŞKAN — Sayın Bayazıt, dinle
mek mecburiyetindesiniz. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— lamam Sayın Başkan, bu birinci cümle 
bitti. 

BAŞKAN — Efendim, dinlemek 
mecburiyetindesiniz. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Bitti Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ben sözünüzü kesebili
rim; ama sıkılıyorum. Böyle bir muame
leye tevessül etme imkânı vermeyin, rica 
ediyorum. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla)' 
— Tamam Sayın Başkanım. 

ikinci cümle : Bu maddenin iptali 
için Anayasa Mahkemesine biz gitmedik. 
Arkasından da dediler ki : "Önergeyi ver
diler, yaptılar, Anayasa Mahkemesine git
tiler." 

Biz Anayasa Mahkemesine gitmedik; 
Anayasa Mahkemesine, 10 uncu Hukuk 
Dairesi gitti. 

Arz ederim. 

Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum, 
önergeme geliyorum. Anayasa Mahkeme
sinin kararında eşitlik esası vardır; Ana
yasanın 10 uncu maddesinin açıkça belirt
tiği eşitlik esasının ihlal edilip edilmeme
si konusu vardır. İhlal edilmiş görmüştür 
ve iptal etmiştir. Şimdi getirilen sistemle, 
yine bir eşitsizlik yaratılıyor. Nasıl yaratı
lıyor? Süper emekliler aleyhine, onların 
alttan gelenlerle birleştikleri tarihte, artık 
süper emeklilere -bu maddeye oy verecek 
Anavatanlı arkadaşlarımın dinlenmesini, 
hasseten altını çizerek istirham ediyorum-
o tarihte, bugün süper emekli statüsünü 
kazanmış, yani Anayasa Mahkemesinin 
iptal ettiği geçici 70 inci maddeden istifa
de etmekte olan arkadaşlarımıza 1400 gös
terge uygulanacak. Ama bugün işçi ola
rak çalışıp, fikir işçisi, beden işçisi... Biz 
ayırım yapmayız; baktım, fikir işçisi, be

den işçisi ayırımı da yapılıyor; bize göre 
hepsi işçidir. Kaldı ki, burada Sayın Taş-
çıoğlu tarafından sosyal adalet anlayışı ir
delenirken şöyle bir cümle kullanıldı: "Si
zin de ve bir ölçüde bizim de kabul 
ettiğimiz" dendi. 

Buradaki, "bir ölçüde" sözü çok an
lamlı; zabıtlarda var. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Neyi, neyi? 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Yani, fakir kesime yönelmek, fakir ke
simin durumunu iyileştirmek... Zabıtlar
da var Sayın Taşçıoğlu. inşallah, kastını
zı aşan bir beyandır. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, bugün 
kendinize bir ayrıcalık istiyorsunuz; ama 
deyin ki... 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Evet Sayın Başkan, geliyorum. İzah 
ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, lütfen 
efendim... 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— İzah ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Süreniz dolmuştur 
efendim. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— O tarihte, bugün 70 inci maddeden is
tifade eden arkadaşlarımızın aleyhine bir 
durum yaratılacaktır, eşitlik ilkesi çiğne-
necektir. Eğer önergemiz kabul edilir de, 
"üst" deyimi "gösterge" kelimesinden 
önce konursa, o vakit bu eşitlik sağlanmış 
olacaktır. Bunu kabul etmezseniz, Anaya
sa Mahkemesine götürebileceğimiz bir 
maddeye imkân hazırlamış olursunuz ve 
temenni ediyoruz; o zaman,"Anayasa 
Mahkemesine götüren biz değiliz" deme
yiniz bir daha; Anayasa Mahkemesine gö-
türten siz olacaksınız. 

Saygılar sunuyorum. (SHP sıraların
dan alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Bayazıt, kendi 
kendinize bir ayrıcalık tanıdınız; bu itibar
la, bunlar da zapta geçti. Bundan sonra
ki müzakerelerimizde zannediyorum kar
şılıklı tartışmayız. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Ben Başkanlığa hitap ettim, karşılıklı tar
tışmadım. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, ismim 
zikredildi; bir küçük açıklama yapmak is
tiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, önergelerden 
sonra düşünüyorum. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. (SHP sıralarından gülüşmeler) Af
federsiniz; kabul edilmemiştir. 

FEHMİ IŞIKLAR (Bursa) — Doğ
ru söylediniz. 

BAŞKAN — Efendim, sürçü lisan 
oluyor, atlayabiliriz; yani bunu hafife al
mak, gülmek... Yoruluyoruz dört saat, beş 
saat... 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Sayın Taşçıoğlu, ne sebeple söz isti
yorsunuz? 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Sivas) — İsmim zikredildi efen
dim. 

BAŞKAN — İsminizin zikredilmesi 
mümkündür; neden söz istiyorsunuz? 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Sivas) — Sosyal adalet konusun
da "bir ölçüde kabul ettiğimizi" belirte
rek, grubumuzu ilzam ediyor.Sanki sosyal 
adaleti bir ölçüde kabul ettiğimiz ifadesiy
le, bir kavram... Cümlenin sonu var, izah 
ettim... 

BAŞKAN — Anlamadım; nasıl 
efendim?.. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Sivas) — Efendim, orada, dikkat 
buyurursanız, sosyal adalet kavramını an
latırken, biz de bir ölçüde kabul ettiğimiz 
deyimini ifadeyle, sanki sosyal adaleti bi
zim bir ölçüde kabul ettiğimizi ifade etti. 
Cümlenin sonu var onu söyleyeceğim. Bir 
de, defaatle ismim zikredilmek suretiyle... 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, bu an
lamda mı konuştunuz? 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Bana söz düşmez Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hayır, Sayın... 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 

Sayın Taşçıoğlu, benim aldığım nota gö
re, neden şu cümleyi kullandılar? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Taş
çıoğlu. 

Anlaşıldı efendim. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) -

Ben mi konuşuyorum efendim? Bana so
ru sordunuz, cevabını lütfen alınız. 

BAŞKAN — Efendim, "Taşçıoğlu'-
nun ifade ettiği tarzda mı konuştunuz?" 
dedim; teyit ediyorsunuz. Ben de söz ve
riyorum. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan, sorunuzun cevabını alın, 
lütfen saygılı olun. 

BAŞKAN — Ben anladım efendim. 
Buyurun Sayın Taşçıoğlu. 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇI

OĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, değerli 
üyeler; zannediyorum ki, Sayın Bayazıt'-
in söz almasına lüzum kalmayacak; ben 
biraz da kendilerini rahatlatmak için kür
süye çıktım. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) -
Sayın Taşçıoğlu, ben rahatım. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Devamla) — Dedikleri doğrudur. 
Tahmin ediyorum ki, böyle bir ifade kul
lanırken biraz yanlış ifade etmişim; "İki 
onlardan, iki bizden" değil. Notlarıma 
şimdi baktım, gerçek şu: Bizden iki arka-
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daş, sizden de Sayın Tülay Öney'le Sayın 
İta Vardal söz alarak, bunu destekledik
lerini bildirmişler; zabıt var efendim. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
"Önerge" dediniz siz. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Dedim efendim, ge
ri alıyorum, söylüyorum, yanlış yapmışım. 
Önergede dördünün imzası yok. Önerge, 
bizim iki arkadaşımıza ait; ama hemen ar
kasından, isimlerini verdiğim bu iki arka
daş, desteklediklerini ve memnuniyetleri
ni ifade etmişler; rahatlayasmız diye tav
zih ediyorum. 

O kadar da mühim bir hadise değil
di. Yani, Sayın Başkanla burada bu şekil
de münakaşa edecek kadar mühim bir ha
dise değildi. 

Sonradan destekleyenle imzalayan 
arasında belki zabıtlara geçmesi bakımın
dan sizce ileride tarihi yazılırken çok mü
him olabilir; ama burada bunun zikredil
mesi o kadar mühim değil efendim. İkin
cisi benim için mühim; "Lâtakrabüssa-
lâte" fıkrasında olduğu gibi, "Eğer, ap
testiniz yoksa namaz kılmayın" kısmını 
söylemezseniz... Burada ifade ettiniz; ha
yat standardı konusunu Sayın Taşçıoğlu 
ele alırken, bizim de kısmen kabul ettiği
miz, yani Anavatan Grubu sosyal adaleti 
kısmen kabul ediyormuş gibi bir yanlış an
lamaya ustaca konuşmanızla meydan ver
meyin. Orada dediğim şudur: Bu kesimin 
sıkıntısı, sizin malumunuz ve bizim de -
biraz- bir ölçüde kabul ettiğimiz, bahset
tiğim kesimin sıkıntısıydı, sosyal adalet de-
8ü. 

Tavzihen arz ederim efendim. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 

Zabıtlara bakacağız. 
BAŞKAN — 3 üncü maddeyi okutu

yorum: 
MADDE 3. — 308 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin geçici madde
sinin (2) ve (4) numaralı fıkralarında yer 

alan (31.12.1988) tarihleri (31.3.1989) ola
rak değiştirilmiştir. Bakanlar Kurulu ge
rektiğinde bu süreleri 31.5.1989 tarihine 
kadar uzatmaya yetkilidir. 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Ba-
yazıt. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; ön
ce, konuya, kanun yapma tekniği bakı
mından yaklaşacağım, bilahara içeriği 
hakkındaki görüşlerimizi arz edeceğim. 

233 sayılı Kanun Hükmünde Karar
nameyi değiştiren 308 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin geçici 1 inci mad
desinde, dört bent var; bunun ikisi, 
31.12.1988 tarihini esas alarak düzenleme
ler getiriyor. İkinci bent, 31.12.1988 tari
hine kadar KİT'lerdeki üst düzey bürok
ratların kadrolarıyla ilgili bir konu. Bizim 
için daha önemli olan 4 üncü bent aynen 
şöyle; okuyorum: "Teşebbüs ve bağlı or
taklarda, bu Kanun Hükmünde Kararna
menin yürürlüğe girdiği tarihte, toplu iş 
sözleşmeleri kapsamı dışında hizmet ak
liyle çalışan yönetim personeli en geç 
31.12.1988 tarihinde sözleşmeli statüye ge
çirilirler." 

İkinci fıkra, bununla önemli değil. Şu 
hükme göre, 31.12.1988 tarihine kadar bu 
fıkralar yürürlüktedir; 31.12.1988 tarihin
de bu yetki ve bu fıkra hukuken yoktur. 
Hükümet ne yapmış kanun hükmünde 
kararnameyle. Yeni bir madde şekliyle bu
nu getirmemiş, 252 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamede, sadece 
"değiştirilmiştir" tabirini kullanmış; onu 
da okuyorum; kararnamenin 3 üncü mad
desi: "308 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin geçici maddesinin iki ve dört 
numaralı fıkralarında yer alan 31.12.1988 
tarihleri, 31.3.1988 olarak değiştirilmiştir. 
Bakanlar Kurulu, gerektiğinde, bu sene
leri 31.5.1989 olarak uzatmaya yetkilidir." 

Şimdi, Mecliste bunu müzakere edil
diği tarihte artık bu maddeler yoktur. 
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Sanki, bir fethikabir yapar gibi, ölü, ka
birden çıkarılarak hayat verilmek isteni
yor. Bitmiştir bu. Bunu, tutup, yeniden bir 
tedvin taktiği ile, bir yaşama taktiği ile ha
yatiyete getirmek, hukuk açısından, şeklî 
hukuk açısından doğru değildir. Kaldı ki, 
bundan çok önemli nokta -dünkü birle
şimde geneli üzerinde görüşlerimi arz 
ederken de vurgulamıştım- bu kararname, 
daha, Yüce Mecliste görüşülmüş değildir. 
Ne 233 sayılı Kararname görüşülmüştür, 
ne 308 sayılı Kararname görüşülmüştür. 
Bunlar görüşülmeden, bir başka kanun 
hükmünde kararname içinde yer alan bir 
madde dahi olsa, bu kararnamelerin bir 
maddesinin değiştirilmesinin müzakere ve 
kabulü, Yüksek Meclisçe uygulanan bir 
yöntem olmaması gerekir. Bunu, tedvin 
tekniği, yasa yapma tekniği bakımından 
arz etmek istiyorum. 

İşin esasına gelince: Dördüncü bent, 
sözleşmeli personel uygulaması 
31.12.1988'de bunun süresi bitti ve şimdi, 
Hükümet yeniden sözleşmeli personel uy
gulamasını muayyen tarihe kadar yürüte-
bilme yetkisini, daha doğrusu imkânını -
kanun olduğu için- elde ediyor. Evvela, ni
çin bu imkâna ihtiyaç hissetti? Gerekçe
de bu yok; ama Bütçe Komisyonunda söy
lediler; bazı idarf formaliteler yetişmemiş, 
Yüksek Planlama Kurulunun alması ge
reken bazı kararlar... Tabiî bu, işbitirici, 
hızlı çalışan Hükümetin, bu konuda na
sıl bir çalışma temposu içinde olduğunu 
gösteren bir işaret; ama önemli değil. Esas 
önemlisi, Anayasa Mahkemesi, sözleşmeli 
personel kullanılmasını Anayasanın 128 
inci maddesine aykırı görerek iptal ettiği 
halde, bu iptal kararının gerekçesi yayın
lanmadığı esbabı mucibesine dayanılarak, 
Anayasa Mahkemesinin kararma aykırı, 
Anayasaya aykırı bir sistemin uygulanma
sına devam etmektir. Bizce bu hatalıdır ve 
bizce bu, Anayasanın 91 inci maddesin

deki yetkinin de tecavüzüdür. Kararname
de olduğu için söylüyorum. 

Bu itibarla, her ne kadar -Anadolu ve 
halk tabiriyle- atı alan Üsküdar'ı geçecek, 
bu maddenin iptali için bir dava açılması 
halinde sonuçlanana kadar tarih bitecek 
ama, bu noktaların, yani iki noktanın vur
gulanmasının gereğine inanıyorum. 

"İdarî usullerle mücadele ediyoruz, 
idarî formaliteleri kaldırıyoruz" diye bü: 
yük bir iftiharla söyleyen Hükümetin, yet
kisini kullanmasına imkân verecek idarî 
bir formaliteyi yerine getirememiş olması 
önemlidir; bunu vurgulamak istiyorum. 

İkincisi de, Anayasa Mahkemesinin 
iptal kararma karşın, iptal karacına rağ
men, böyle bir yetkiyi -yine Bakanlar Ku
ruluna da bir noktada uzatma yetkisi 
tanınarak- elinde tutma ihtiyacı hissetme
sinin hukuk devleti esaslarıyla bağdaşma
dığını vurgulamak istiyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Etmeyenler... 3 ün
cü madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — 23.12.1988 tarihli ve 

352 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. — Bu Kanun 29.12.1988 

tarihinden geçerli olmak üzere yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... 5 inci madde 
kabul edilmiştir. 
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6 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6. — Bu Kanun hükümle

rini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tasarının müzakereleri tamamlan
mıştır. 

A) YAZIU SORULAR VE CEVAPLA
RI 

1. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, 
Filistin Devletinin ülkemizdeki temsilciliğine ne za
man büyük elçilik statüsü tanmacağtna ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı A. Mesut Yıl
maz'm yazdı cevabı (7/488) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Tur
gut Özal tarafından yazılı olarak yanıtlan
masını dilerim. 

Saygılarımla. 
Ömer Çîrftçi 

Ankara 
Bağımsız Filistin Devleti dünyanın 

hemen tüm ülkeleri tarafından tanınma
sının ardından, sözkonusu devleti tanıyan 
ülkeler FKÖ temsilciliklerinin konumunu 
doğal olarak "büyükelçilik" statüsüne ka
vuşturmaya başlamışlardır. Halen 30' u aş
kın ülke bu statüyü tanımış bulunmakta
dır. 

Bağımsız Filistin Devletini beşinci sı
rada tanıyan Türkiye'nin aradan 2 ay geç
miş olmasına karşın FKÖ temsilciliğine en 
doğal hakkı olan büyükelçilik statüsü ver
mediği, bu statünün tanınacağı konusun
da da en ufak bir işaretin bulunmadığı gö
rülmektedir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ol
sun. 

Çalışma süremizin tamamlanmasına 
çok az bir süre kalmış bulunduğundan, 
denetim konularını sırası ile görüşmek 
için, 21 Şubat 1989 Salı günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18.32 

— Filistin devletini ilk gün tanıyan 
ve hükümetinizin, Ankara'daki FKÖ tem
silciliğine büyükelçilik statüsü vermemek
te direnmesinin nedenini açıklar mısınız? 
FKÖ'ne büyükelçilik statüsü tanınacak 
mıdır? Ne zaman? Yoksa hükümetiniz Ba
ğımsız Filistin Devletini tanımaktan piş
manlık mı duymaktadır. 

— Herhangi bir devletin tanınması
nın zorunlu sonuçlarından birisi de bu 
devlete büyükelçilik statüsü verilmesidir. 
Filistin'e bu hakkın verilmesi konusunun 
"askıya" alınmasının nedeni olarak, ABD 
ve İsrail'in baskısından sözedilmekte, bu 
konuda İsrail ile pazarlık içinde bulunul
duğu belirtilmektedir. Bu gelişmeler süre
cinde İsrail'in üst düzey temsilcilerinden 
Ariel Levi'nin bir süre önce Ankara'ya ge
lerek Türk Dışişleri yetkilileriyle "gizli" 
bir görüşme yaptığı basında yeralmıştır. 

Bu görüşmede ele alman konular ne
lerdir? 

Filistin Devletine büyükelçilik statü
sü verilmesi için İsrail ve ABD'nin onayı 
mı beklemektedir? Türkiye hükümeti ba
ğımsız karar verme gücünden yoksun mu
dur? 

— Filistin Devletinin lideri Yaser 
Arafat'ın önümüzdeki günlerde Kıbrıs 
Rum kesimine giderek buradaki elçiliği 
bizzat açacağı, Arafat'ın, Vasiliu'nun da-

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

209 — 



T.B.M.M. B : 60 16 . 2 . 1989 O : 1 

vetinden sonra, Türkiye'den statünün ta
nınması konusunda bir işaret beklediği, 
bunu Türk dışişlerine hissettirdiği, hükü
metinizin bu konuda sessiz kalması kar
şısında Vasiliu'nun davetini kabul ettiği 
basında yeralmıştır. 

Hükümetinizin tutarsız politikasının 
Türkiye'nin uluslararası itibarını ve güve
nirliğini ortadan kaldırdığı görüşüne ka
tılıyor musunuz? 

TC. 
Dışişleri Bakanlığı 16.2.1989 

Sayı: İSOA-I/55-75 
Konu: Soru önergesinin cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: Başbakanlığın 1.2.1989 tarih, 
K.K.Gen.Md. 07/106-748/01405 sayılı ya
zısı. 

Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi ta
rafından, Ankara'daki FKÖ Temsilciliği
ne Büyükelçilik statüsü tanınması konu
sunda Sayın Başbakanımıza tevcih edilen 
metni ekte yer alan yazılı soruya, tarafım
dan verilen cevabın metni ilişikte sunul
muştur. 

Saygılarımla arzederim. 
A. Mesut Yılmaz 
Dışişleri Bakanı 

13.2.1989 

Ankara Milletvekili Sayın Ömer Çiftçi'nin 
Sayın Başbakan tarafından yanıtlanması 

için TBMM Başkanlığına sunduğu 
soruya verilecek cevap 

1. 21 Aralık 1988 tarihinde, Dışiş
leri Bakanlığının 1989 Malî Yılı Bütçe ta
sarısının TBMM Genel Kurulunda görü
şülmesi vesilesiyle yaptığım konuşmada da 
belirttiğim üzere temelinde Filistin mese
lesi yatan ve yanm asırdır dünya siyaset 
sahnesini ön planda işgal eden Orta Do
ğu ihtilafı, Cezayir'de toplanan Filistin 
Ulusal Konseyi*nin, 15 Kasım 1988 günü 
bağımsız Filistin Devletini ilan etmesiyle, 

tarihî akışı içinde önemli bir aşamaya ulaş
mıştır. Türkiye, bu konuda tüm ilgili ta
raflara ötede beri, yanlış anlamalara ma
hal vermeyecek açıklıkta vazettiği genel tu
tumu doğrultusunda, Filistin halkının ye
gane meşru temsilcisi olan FKÖ'nün at
tığı tarihî bir adım teşkil eden yeni Filis
tin Devletini, aynı gün tanımıştır. Böyle
likle Türkiye, İsrail ile diplomatik ilişki 
içinde olup da Filistin Devletini tanıyan 
ilk Devlet olmuştur. 

2. Hükümetimizin Filistin'i tanı
ması ile ilgili olarak başından beri izleye-
geldiği politika açık ve tutarlıdır. Bu poli
tika doğrultusunda bağımsız Filistin Dev
letini hemen tanıma yolunda aldığımız ka
rar, Türk kamuoyunda benimsenir ve 
özellikle Arap ve Müslüman aleminde bü
yük memnunlukla karşılanırken, bu konu
da aceleci davrandığımızı öne süren çev
relere de rastlanmıştır. Ancak genel ola
rak Orta Doğu sorununun çözümü konu
sunda yıllardır izlediğimiz politikanın ta
bii bir sonucu olan ve yine Yüce Meclis
teki bütün partilerin tasvibini kazanan bu 
kararımızın ne kadar isabetli olduğunu 
aradan geçen zaman göstermiştir. Nite
kim, Filistin Devletini uluslararası cami
anın büyük bir çoğunluğu tanımış, tanı
mayanlar ise FKÖ'nün izlediği gerçekçi 
politikayı ve tutum değişikliğini görerek 
bu kuruluşla doğrudan görüşme yoluna 
girmişlerdir. Filistinli kardeşlerimiz, dev
letlerini ilk tanıyanlar arasında yer alma
mızın diğer ülkelerin de aynı yönde dav
ranmalarına yol açtığının bilinci içinde bi
ze bu tutumumuzdan dolayı şükranlarını 
belirtmişlerdir. 

3. Filistin Devletini tanıma kararı
mızın sonucu olarak Ankara'daki diplo
matik temsilciliklerin adlarının bulundu
ğu Protokol kitabında gerekli değişiklik 
yapılarak FKÖ Temsilciliği, Kuruluşlar 
bölümünden çıkarılmış, Filistin Devleti
ne bu ad altında alfabetik sıraya göre 
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devletler bölümünde yer verilmiştir. 
4. FKÖ Temsilciliğinin Büyükelçi

lik seviyesine çıkarılması konusuna gelin
ce, bu husus devletler hukuku kaideleri 
uyarınca bazı şartların yerine getirilmesi
ne bağlıdır. Herşeyden önce Temsilciliğin 
Büyükelçilik düzeyine çıkarılması için ge
çici bir Filistin Hükümetinin kurulması 
gerekmektedir. Nitekim Ankara'daki FKÖ 
Temsilcisi Bakanlığımız nezdinde böyle bir 
talepte bulunduğunda, tarafımızdan key
fiyetin not edildiği, zamanı gelince gere
ken çerçevede inceleneceği belirtilmiştir. 
Bununla kastedilen geçici Filistin Hükü
metinin kurulmasının beklenileceğidir. 
Tüm gerekçeleri FKÖ'nün Ankara Tem
silciliğine anlatılan bu tutumumuz devlet
ler arasındaki ilişkilerde izlenen prensip
lere uygun olup, bu yaklaşımımızda şu ve
ya bu şekilde bir değişiklik yapılması söz-
konusu değildir. 

5. Nasıl Hükümetimiz Filistin Dev
letini tanıma karanmızı hiç kimse ile isti
şare etmeden ve tamamen kendi hür ira
desi ile almışsa, FKÖ Temsilciliğinin sta
tüsüne ilişkin yaklaşımımız da aynı şekil
de Hükümetimiz tarafından müstakilen 
tesbit edilmiştir. Uzun bir devlet tecrübe
sine sahip Türkiye, ne aldığı bir karardan 
sonra pişmanlık duyacak, ne de herhangi 
bir karart başka ülkelerin baskısı altında 
alacak bir ülkedir. Türkiye'nin bağımsız 
dış politikası uluslararası camianın malu
mu olup, ülkemiz bu nedenle herkesin say
gınlığını kazanmış bulunmaktadır. 

6. Dolayısıyla FKÖ Temsilciliğinin 
Büyükelçilik statüsüne çıkarılması keyfi
yetinin İsrail ve ABD ile pazarlık konusu 
yapıldığı, Ariel Levi adlı bir İsrailli yetki
linin ülkemize gelerek Bakanlığımızın yet
kilileri ile temaslarda bulunduğu yolunda
ki iddialar tamamen hayal mahsulü olup 
gerçekle hiç bir ilgisi yoktur. 

7. Başta da belirtildiği üzere, Hü
kümetimizin Filistin politikası açık ve tu

tarlıdır. Filistin Devletiyle ilişkilerimizi 
üçüncü bir tarafın ipoteği altında görme
diğimizi ve tersine bir gelişmeye izin ver
meyeceğimizi bu vesile ile kaydetmek is
terim. 

2. — Ayam Milletvekili Hilmi Ziya Pbsta-
cı'tun, A.B. D. 'rûn karasulartm 12 mile çıkarma
sından sonra Yunanistan'ın tutumuna iliştim so
rusu ve Dışişleri Bakam A. Mesut Yılmaz'm ya
zdı cevabı (7/498) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Ba
kanı Sayın Mesut Yılmaz tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasını saygılarım
la arz ederim. 20.1.1989 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

ABD kısa süre önce karasularını 12 
mile çıkardığını açıklamış bulunmaktadır. 
Bu açıklama sonrasında; 

1. Aynı ittifak içerisinde bulundu
ğumuz komşu ülke Yunanistan'ın uzun 
süredir gündeminde bulunan Yunan ka
rasularını 12 mile çıkartma isteklerinde 
gözlenen gelişmeler var mıdır? 

2. Yunanistan'ın 1987 senesinden 
bu yana ABD ile sürdürdüğü "Üsler an
laşması çevresinde güvenlik garantisi" is
tekleri son kararla birlikte yeni bir aşama
ya girmiş midir? 

3. Yunanistan Hükümetleri "Top
rak bütünlüğü ve sınırlarının korunması 
ile Millî Egemenlik haklarına saygı 
gösterilmesi" şeklinde özetlenen görünü
şü hangi ülke ve/veya ülkelere karşı gün
demde tutmak istemektedir? 

4. Böyle bir garantinin üstü kapalı 
olarak bile verilmesi durumunda Hükü
metimizin tutumu ne olacaktır? 

5. İmzaladığımız KİG ve AGİK 
belgeleri ve belgedeki Yunanistan itiraz
ları son aşamada bir yandan AT diğer yan
dan Kıbrıs görüşmeleri için yeni pürüz
ler çıkartacak mıdır? 
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6. Bütün bu konularda TBMM'ye 
bilgi vermeyi düşünüyor musunuz? 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 15.2.1989 
Siyaset Planlama 

«.Dairesi Başkanlığı 
Sayr: SPLD/450-70 
Konu: Soru Önergesi hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: 27 Ocak 1989 gün ve 
7/498-2198/10455 sayılı yazılan. 

Aydın Milletvekili Sayın Hilmi Ziya 
Postacı'nm, ABD'nin karasularını 12 mi
le çıkarmasından sOnra Yunanistan'ın iz
lediği tutuma ilişkin yazılı soru önergesi
nin yanıtı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 
A. Mesut Yılmaz 
Dışişleri Bakanı 

1. Amerika Birleşik Devletleri'nin 
karasularının 27 Aralık 1988 günü yapı
lan Başkanlık açıklamasıyla 12 mile çıkar
tılması konusunda Yunan Hükümet Söz
cüsü Kostopoulos, ABD'nin kararının Yu
nan karasuları konusundaki muhtemel et
kilerine ilişkin bir soruya cevaben, 30 Ara
lık 1988 günü yaptığı bir açıklamada, 
ABD'nin sözkonusu kararıyla uluslararası 
kural ve uygulamalarda öngörülen bir 
hakkı kullandığını belirtmiştir. Bu olgu 
Yunan basınında etraflı haber ve yorum
lara yolaçmıştır. Yunanistan'da önde ge
len gazeteler konuyu yoğun şekilde ele al
mış ve Yunanistan'ın da aynı şekilde ka
rasularını 12 mile çıkartması için çağrıda 
bulunmuşlardır. Ancak, bu konudaki ha
ber, yorum ve değerlendirmeler, Yunan 
Hükümet çevreleri dışında, diplomatik 
çevreler ve dış kaynaklara atfen yapılmış
tır. 

Yunanistan'ın karasularını 12 mile çı
kartmaya tevessül etmesi halinde bunun 

doğuracağı sonuçlar herkes tarafından 
açıklıkla bilinmektedir. 

2. Kasım 1987 tarihinden beri ABD 
ile Yunanistan arasında sürdürülen mü
zakereler 1988 Aralık ayında süresi dolan 
SElA'nın uzatılmasını amaçlamaktadır. 
Müzakereler sırasında Yunanistan'ın gü
venlik garantileri istediği ve bunun ABD 
tarafından kabul edilmediği anlaşılmakta
dır. Öte yandan ABD, karasularını 12 mile 
çıkarmasının Ege Denizine yönelik poli
tikasında da bir değişiklik yapıldığı anla
mına gelmediğini tarafımıza bildirmiştir. 

3. ABD-Yunanistan SEIA müzake
releri, bu tür görüşmelerde mutad oldu
ğu gibi, gizli cereyan etmektedir. Sağla
nan bilgilere göre, Yunanistan'ın yeni SE
lA'nın giriş bölümüne 35 Batılı ve Doğu 
Avrupa ülkesi arasında imzalanan 1975 ta
rihli Helsinki Nihai Senedi'nde yer alan 
bazı ilkelere yer verilmesini istediği anla
şılmaktadır. 

4. ABD ve Yunanistan'ın savunma 
ilişkilerinin ayrıntılarını düzenleyen ikili 
anlaşmanın, üçüncü bir müttefik ülkeye 
karşı garantiler içermesi, İttifak ilişkileri
nin ruhuna uygun olmayacağı gibi, sağ
duyuya da ters düşecektir. Bu konudaki 
görüşlerimiz ABD yönetimine çeşitli ve
silelerle duyurulmuştur. 

. 5. Avrupa'da Güvenlik ve İşbirliği 
Konferansı (AGİK) Viyana İzleme Top
lantısına paralel olarak, NATO ve Varşo
va Paktı'na mensup 23 ülke arasında yü
rütülen Konvansiyonel İstikrar Görüşme
lerinin (KİG) Görev Talimatının, esas mü
zakerelerde karara bağlanacak önlem ve 
indirimlerin uygulanacağı Atlantik'ten 
Urallara uzanan bölgenin Türkiye bakı
mından hangi toprakları kapsayacağına 
ilişkin bölümüne imza aşamasında itiraz 
eden Yunanistan Görev Talimatını kabul 
etmeme ve müzakerelere katılmama yo
lundaki kararını bildirmiştir. Yunanistan'
ın bu itirazı görüşmelere katılan tüm 
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Doğu ve Batı ülkelerince yadırganmıstır. 
Zira, Avrupa'da Konvansiyonel Kuvvetleri 
daha alt düzeylerde dengelemeyi amaçla
yan anılan müzakereler, herşeyden önce 
Doğu ile Batı arasındaki güvenlik müla
hazalarını ilgilendirmektedir. 

Soruna bir çözüm bulunmaması üze
rine Görev Yönergesi daha önce öngörü
len tarihte imzalanamamış, bunun üzeri
ne Batılı müttefiklerimizce Gözne-
Erdemli yerine "Gözne'den denize 
kadar" formülü önerilmiştir. Gözne-
Erdemli hattıyla ilgili esas pozisyonumuz
da gerilenmeyerek, "Gözne'den denize 
kadar" ibaresinden "Gözne-Erdemli" 
hattının anlaşıldığı yolunda ABD, İngil
tere, AFC, SSCB ve Fransa ile yapılan 
mektup teatileriyle bu hatta ilişkin anla
yışımız teyid ettirilmiştir, 

Öte yandan, AGİK Viyana İzleme 
Toplantısı Kapanış Belgesine Yunanistan'
ın herhangi bir itirazı bulunmamaktadır. 
Kapanış Belgesi AGİK'e taraf 35 ülkenin 
Dışişleri Bakanlarınca 20 Ocak 1989 gü
nü onaylanmıştır. 

Kıbrıs'ta BM Genel Sekreteri'nin 
gözetiminde yürütülmekte olan toplumla
rarası görüşmeler ise, adadaki Kıbns Türk 
ve Rum toplumları arasında mevcut iki 
yönetimin, siyasal eşitlik temelinden ha
reketle, iki bölgeli, iki toplumlu, federal bir 
yapı içinde kendi iradeleri doğrultusunda 
birleşmelerini öngören bir süreçtir. Amaç, 
kapsam ve nitelik itibariyle birbirlerinden 
farklı bu süreçlerin kendi parametreleri 
içinde ayrı ayrı değerlendirilmesi daha uy
gun olacaktır. 

' Öte yandan, Türkiye'nin Avrupa 
Topluluğu'na (AT) tam üyelik başvurusu
nun da Türkiye'nin ve AT'nin karşılıklı çı
karları dışında herhangi bir konuyla irti-
batlandmlması sözkonusu bulunmamak
tadır. 

6. Dış politikamızı yakından ilgilen
diren konular hakkında, gerek bütçe mü

zakereleri çerçevesinde, gerek diğer vesi
lelerle Yüce Meclise bilgi sunmaktayım. 
Bu uygulamaya devam olunacaktır. 

3. — Edime Milletvekili Erdal Kalkan'm, 
Adana İncirlik Hava Üssünde 22.11.1988 tari
hinde meydana geldiği iddia edilen olaya Ufkin Baş
bakandan sorusu ve Millî Savunma Bakam Er
can Vuralhan'm yazdı cevabı (7/503) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına ' 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sa
yın Turgut Özal tarafından yazılı olarak 
yanıtlandırılmasını saygı ile arz ederim. 

Erdal Kalkan 
Edirne 

1. Adana İncirlik Hava Üssünde va
tanî görevini yapmakta olan Asteğmen 
Ömer Adnan Bilget Üs içinde spor amacı 
ile koşmakta iken 22 Kasım 1988 akşamı 
saat 19.00 sulannda Amerikan Güvenlik 
Polisi tarafından "Burada Amerikalı su
baylar dışında koşulamaz" gerekçesiyle 
engellenerek dipçikle dövülmüş müdür? 

2. Olayı Üs yetkililerine bir Türk su
bayı olmanın onur ve bilinci ile aktaran As
teğmene "Olayı büyütme, ısrar edersen 
sen suçlu olursun" şeklinde yanıt verilerek 
olay kapatılmak istenmiş midir? Olayı ka
patmak isteyen yetkililer kimlerdir? Asteğ
men olayın yargı aşamasına gelmesi için 
başvuruda bulunduğunda Asteğmen Ömer 
Adnan Bilget sorgulanarak İç Hizmetler 
Yasasına aykırılıkla suçlanmış mıdır? 

3. Türkiye Cumhuriyeti topraklan 
üzerinde Amerikalı bir askerin bir Türk su
bayına dipçik vurmasına karşı gelmek suç 
mudur? Bu ülkenin egemen ve bağımsız bir 
ülke olduğunu iddia etmek İç Hizmetler ha
sasına aykırılıkla suçlanmayı mı gerektir
mektedir? Bu olay hakkında Millî Savun
ma Bakanlığı ne gibi işlem yapmıştır? 

Millî Savunma Bakanlığı ulusal onu
rumuzu zedeleyen bu tür davranışlara göz 
yummaya ne kadar devam edecektir? 
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T.C. 
Millî Savunma Bakanlığı 16.2.1989 

Ankara 
Kanun: 1989/80-ATG 
Konu: Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: a) Türkiye Büyük Millet Mecli
si Başkanlığının 27.1.1989 tarihli ve 
7/503-2207/10518 saydı yazısı. 

b) Başbakanlığın 1.2.1989 tarihli ve 
K.K.Gıı.Md.07/106-741/01412 sayılı yazısı. 

Edirne Milletvekili Sayın Erdal Kal-
kan'ca, Sayın Başbakanımıza tevcih edi
len ve ilgi (a) üzerine ilgi (b) ile Sayın Baş
bakanımız adına tarafımdan cevaplandı
rılması tensip olunan yazılı soru önerge
sinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Ercan Vuralhan 

Millî Savunma Bakanı 

Edirne Milletvekili Sayın Erdal Kalkan'm 
Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
yazılı soru önergesinin cevabıdır 

1. Türk Silahlı Kuvvetleri İncirlik 
Tesisinde görevli Atğm. Ömer Adnan Bil-
get'e, 22.11.1988 tarihinde koşu yaparken 
anılan tesisde görevli bir Amerikalı güven
lik polisi tarafından "burada Amerikalı 
subaylar dışında koşulmaz" gerekçesiyle 
müdahale edildiği ve dipçikle vurulduğu
na ilişkin iddia gerçeği yansıtmamaktadır. 

Sözü edilen olay ilgili makamlarca ti
tizlikle araştırılmış olup, Atğm. Bilget'in, 
22.11.1988 günü saat 19.00 dolaylarında 
Türk Silahlı Kuvvetleri incirlik Tesisinde-
ki, hassas bölge olarak belirlenmiş ve spor 
amacıyla kullanılması yasaklanmış olan 
cephanelik yolunda koşu yaparken, o ma
halde görevli bir Amerikalı personel tara
fından durdurulup, sözlü olarak ikaz edil
diği ve daha sonraki aşamada adı geçen 
asteğmenin koşuya devam etmesi üzerine 
mevcut durumun ABD güvenlik birimin

ce Türk Tesis Komutanlığına bildirildiği 
anlaşılmıştır. 

Olayın ceryan ettiği cephanelik yolu, 
Tesis özel Yönergeleri ile, spor yapmak 
amacıyla girilmesi yasaklanan bir mahal 
olup, İncirlik'teki ABD görevlileri ile ko-
ordineli olarak Türk Tesis Komutanınca 
belirlenen bu yasaklama, SEIA (Savunma 
ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması) ile anı
lan Tesis'te faaliyet göstermelerine izin ve
rilmiş bulunan ABD personeli için de ge
çerlidir. Sözü edilen önlem ve kısıtlama
ların, cephanelik ve benzeri hassas tesis
ler nedeniyle tüm asker! üslerde mevcut 
olduğu ve uygulandığı malumlarıdır. 

Sonuç itibariyle, yapılan soruşturma 
sırasında anılan Tesis'teki yasaklamaları 
bildiğini bizzat ifade eden ve buna rağmen 
cephanelik yolunda koşu yapmakta ısrar 
ettiği belirlenen Atğm. Bilget'in, sözü edi
len mahaldeki Amerikalı bir güvenlik gö-
revlisince sözle uyarılmasında, Türk ve 
Amerikalı personelin tesisteki hareket 
tarzları bakımından eşit yükümlülükler 
öngören "Tesis güvenlik planları"ha ay
kırı bir yön ve herhangi bir keyfilik bulun
mamaktadır. Konuyla ilgili iddia ve ha
berlerin "dipçikle vurmaya" ilişkin bölü
mü de mesnetsizdir. 

2. Türk Silahlı Kuvvetlerine men
sup bir subayın, görevinin bilincinde ol
ması ve askerliğin şeref ve onuruna sahip 
çıkması kuşkusuz takdir edilecek bir du
rumdur. Esasen sözü edilen davranış bi
çimi 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç 
Hizmet Yasasının 37 nci maddesi hükmü 
gereği, Silahlı Kuvvetlerin her ferdi için 
bir görevdir. Yalnız tüm yasal yükümlü
lüklerin yerine getirilmesinde olduğu gi
bi, askerliğin şerefinin korunmasının ge
rektiği hallerde de, her askerî şahsın mev
cut yasa düzenine uymak zorunda oldu
ğu ve mevzuatta öngörülen esas ve usul
lere aykırı düşen keyfî davranışların hu
kuken himaye edilmeyeceği unutulmama
lıdır. Bu itibarla soru önergesinde üzerin-
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de durulan konunun bu çerçevede değer
lendirilmesi zorunludur. 

Bilindiği üzere Silahlı Kuvvetlerde, 
müracaat ve şikayet hususlarıyla ilgili ku
rallar, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç 
Hizmet Yasasının 25-31, İç Hizmet Yönet
meliğinin 41-49 ncu maddelerinde çok 
açık bir biçimde düzenlenmiştir. Müraca
at ve şikayetlerin ilk amir vasıtasıyla ve sil
sile yolu ile yapılması esastır. Ayrıca İç 
Hizmet Yönetmeliğin 128 nci maddesinin 
(d) bendi, "askerî şahıslann mûsadesiz 
olarak basın, yayın organ ve mensupları
na hiçbir suretle beyanat veremeyecekle
r i" hükmünü «amir bulunmaktadır. 

Bu nedenle bahse konu olay üzerine 
ilgililerce Atğm. Bilget'e olayı en kısa za
manda kendi amirlerine duyurması gerek
tiği söylenmiş ve aynı zamanda bu şahsa 
ilgili mevzuatın askerî şahısların doğrudan 
veya dolaylı olarak basına açıklama yap
malarını men eden hükümleri hatırlatıl
mıştır. Realite bu iken Atğm. Bilget'e 
amirlerince yapılan uyarıyı, adı geçeni şi
kayetinden vazgeçirmek için örtülü olarak 
baskı altında tutmaya yönelik bir davra
nış şeklinde görmek ve göstermek, olayı 
saptırma gayretinin ürünüdür. Özetle, 
bahse konu olayda Atğm. Bilget'in, Ame
rikalı bir görevlinin kendisine yersiz ola
rak müdahale ettiğine ve dipçikle vurdu
ğuna ilişkin iddiası öncelikle ve titizlikle 
araştırılmış ancak bu yapılırken adı geçe
nin şikayet ve beyanat verme hususların
daki kural dışı ve bu niteliğiyle disipline 
aykırı davranışlarına da göz yumulmamış-
tır. Netice itibariyle, Atğm. Bilget'e ne ola
yın basına yansıtılmasından önce, ne de 
sonra, "olayı büyütme, ısrar edersen sen 
suçlu olursun" şeklinde yanıt verildiğine 
ilişkin iddia da mesnetsizdir. 

3. Önergeye konu teşkil eden olay 
yukarıdaki maddelerde açıklanan biçim
de gerçekleşmiş olup, Amerikalı bir aske
rin, bir Türk subayına dipçikle vurması 

söz konusu değildir. Atğm. Bilget "Bu ül
ke egemen ve bağımsız bir ülkedir." şek
linde beyanda bulunduğu için suçlanma-
mıştır. Esasen bir şahsın, "Bu ülke ege
men ve bağımsız bir ülkedir." şeklindeki 
sözlerinden ötürü suçlanmış olabileceğin
den düşünülmüş ve bu hususun soruya 
dönüştürülmüş olması hayretle karşılan
mıştır. 

Bahse konu olayın değerlendirilme
sinde objektif olunabildiği takdirde, ulu
sal onurumuzun korunması hususunda 
gerekli gayretin gösterilip gösterilmediği 
hakkında daha sağlıklı bir yargıya varıla
bilecek ve Millî Savunma Bakanlığının bu 
konudaki duyarlılık ve titizliği daha iyi an
laşılacaktır. 

Saygılarımla. 
Ercan Vuralhan 

Millî Savunma Bakanı 

4. —İstanbul Milletvekili Mehmet Moğul-
tay'm, 26.10.1988 tarihinde Ankara'da meydana 
gelen bir trajik kazasıyla ilgili soruşturmayı yürü
ten makama tavsiyede bulunulduğu iddiasına iliş
kin sorusu ve Adalet Bakam Mehmet Topaç'vnya
zdı cevabı. (7/510) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak 
T.C. Adalet Bakanı Sayın Mehmet Topaç 
tarafından yanıtlanması için gereken işle
min yapılmasını arz ederim. 

Saygılarımla 
Mehmet Moğultay 

İstanbul 
26.10.1988 günü Ankara'da iki özel 

otomobilin çarpışması suretiyle bir trafik 
kazası olmuştur. 

Bu kaza ile ilgili olarak Ankara Cum
huriyet Savcılığınca soruşturma açılmış
tır. Soruşturma Numarası Hz.988/50594'-
dür. 

1. Basit bir trafik kazasında soruş
turmayı yürüten makama, bir taraf lehine 
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ve etkilemek amacıyla; 
a) Ankara Cumhuriyet Savcısı veya 

soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcı 
Yardımcısı Armağan Evren'e telefon etti
niz veya ettirdiniz mi? 

b) Bu trafik kazası ile ilgili olarak ta
raflardan birinin vekili olan ve aynı za
manda kamuoyunda ' ' Horzum Davası'' 
diye bilinen davada da bir kısım sanıkla
rın savunmanlığını yapan Ankara Baro
su üyesi avukat Salim Özdemir'i tanıyor 
musunuz? 

c) Bu kişi ile, trafik kazasından dola
yı yapılan soruşturmayla ilgili olarak ko
nuştunuz mu? 

2. Cumhuriyet Savcılıklarınca yapı
lan soruşturmalarda; soruşturmanın taraf
larından birinin telkin ve teşvikleri ile, o 
kişiler lehine olacak biçimde tavsiyede bu
lunmak veya direktif vermek, Bakanlık 
yetkisinin kötüye kullanılması anlamına 
geldiğini düşünüyor musunuz? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 
Bakan: 236 

16.2.1989 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: 1 Şubat-1989 tarihli, Kanunlar 
ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli ve 
7/510-2226/10602 sayılı yazınız. 

İlgi yazıları ekinde alınan ve İstan
bul Milletvekili Mehmet Moğultay tara
fından verilen ve yazılı olarak tarafımdan 
cevaplandırılması istenen soru önergesinin 
cevaplan iki nüsha halinde ekte sunulmuş
tur 

Bilgilerinize saygılarla arz ederim. 
Mehmet Topaç 
Adalet Bakanı 

Sayın Mehmet Moğultay 
İstanbul Milletvekili 

Şahsıma tevcih ettiğiniz ve tarafım
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını iste

diğiniz soru önergesinin cevabı aşağıda 
takdim kılınmıştır. 

\azılı soru önergenize konu teşkil 
eden husus hakkında Ankara Cumhuri
yet Savcılığından telefonla alınan bilgiler
den; tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu 
adam yaralamaya sebebiyet vermekten sar 
nık Dilaver Can ile müşteki-sanık Cevdet 
Uğurlu haklarında, Ankara Cumhuriyet 
Savalıgınca 1988/50594 sayı ile hazırlık 
soruşturmasına tevessül olunduğu, bu olay 
sebebiyle, müşteki-sanık Cevdet Uğurlu'-
nun hayatî tehlike tevlit etmeyecek dere
cede yaralandığı ve 15 günlük raporu bu
lunduğu, diğer müşteki Zekeriya Hakan 
Zevkli hakkında, yüzündeki yaraların "sa
bit eser" yönünden incelenebilmesi için 6 
ay sonra muayenesi kaydı ile 10 gün ra
por verildiği anlaşılmıştır. 

Yine, Ankara Cumhuriyet Savcılığın
ca, hazırlık soruşturmasının tamamlan
masını müteakip, 2.12.1988 tarih ve 
1988/50594-7923-15323 sayılı iddianame 
ile müşteki-sanık Cevdet Uğurlu ile sanık 
Dilaver Can haklarında Türk Ceza Kanu
nunun 459/2-8on ve 2918 sayılı Karayol
ları Trafik Kanununun 119 uncu madde
leri gereğince cezalandırılmaları için An
kara Asliye Dördüncü Ceza Mahkemesi
ne kamu davası açıldığı, davanın halen 
derdest olduğu bildirilmiştir. 

Sorunuzda bahsi geçen Avukat Salim 
Özdemir'i, Bakanlığımın eski bir mensu
bu olması ve avukat olarak da meslek 
mensubu bulunması sebebiyle tanımakta
yım. 

Söz konusu trafik kazası sebebiyle, 
Ankara Cumhuriyet Savcısı veya soruştur
mayı yürüten Cumhuriyet savcı yardım
cısına tarafımdan telefon edilmediği gibi 
telefon da ettirilmemiştir. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Topaç 
Adalet Bakanı 
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OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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

2. — Ankara Milletvekili Yaşar Yıl-
ı 

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, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/30) 

3. — Hatay Milletvekili Ali Uyar .ve 
20 arkadaşının, ÎSDEMİR 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 Başbakanlık bütçesine 
konulan örtülü ödeneklerin 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununa uygun 
olarak sarf edilip edilmediğini tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin Önergesi (10/32) 

5. — tzmir Milletvekili Veli Aksoy 
ve 40 arkadaşının, tütün tekelimin kal
dırılmasından sonra tütün üretim ve tü-
ketiımimdeki gelişmelerini ülkemizde eko
nomik, tarımsal ve sosyal zararlara ne
den olacağı iddiasını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 10i3 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/33) 

f 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 Alıi 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 Milletvekili 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, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mecr 

lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
si (10/35) 

9. — İzmir Milletvekilli Birgen 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/36) 

10. — Adama Milletvekili Orhan Şen-
dağ ye 23 arkadaşmış, belediyelerce ya
pılan imar planı düzenleme çalışmaları
nın İmar Kanununa aykırı olduğu iddia-
sim ve vatandaşların bu uygulamalardan 
kaynaklanan mağduriyetlerini önlemek 
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 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, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

1!2. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Gölhan ve 24 arkadaşının, üretime dönük 
yatırımların yeniden hızlandırılmasını sağ
lamak ve istihdam imkânlarını geliştirmek 
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/39) 

- 13. — Edirne Milletvekili 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, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/40) 

14. — Zonguldak Milletvekili Tevfiik' 
Ertüzün ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki 
mevcut kalkınma göstergelerini tespit et
mek ve yeni bir kalkınma politikası be
lirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 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, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/7) 

1!6. — İsparta Milletvekili Erteıkıin 
Durutürk ve 18 arkadaşının, konut so
runu konusunda Anayasanın 98 inci, İç
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 



98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılması
na ilişkin' önergesi. (8/8) 

T8. — Adana. Mıilletvelkili 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 getirilmesin' 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, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/44) 

21. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlıı ve 19 arkadaşının, de
nizcilik sektörünün içinde bulunduğu so
runları ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri. tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 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, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/48) 

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, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
(Uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/49) 

26. — Sivas Milletvekili Ekrem 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. Kemal 
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. Şimasi 
Altmer ve 15'arkadaşının, madencilik sek
törünün içinde bulunduğu sorunları ve 
bu.. sorunlar in neden lento i 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 
Ulutürlk ve 16 arkadaşının,. trafik kaza
larının ınödenierinii ve trafik kozalarının 
önlenebilmesi için ataması gerdeli ted-
' birileri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

30. — Kocaeli Milletvekili Afettin 
Kurt ve 35 arkadaşının, müteahhitlik sek
törünün sorunları konusunda Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 100 ve .101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/10) 

31. —• 'Kütahya Millietvekili 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 (1.0/54) , 

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 Ş in asi 
Alt in er ve 9 arkadaşının, elektrik enerji
sinin yüksek fiyatla satılmasının neden
leri konusunda Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/11) 

34. — İçd: Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar ve 56 arkadaşının, Horzuım olayı 
ve Türkiye Emlak Bankası eski Genel 
Müdürü ile ilgili iddiaların gerçeklik de
recesini tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi ((10/56) 

35. •— Hatay • Milletvekili Mustafa 
Murat Sökimenoğlu Ve 45 arkadaşının, 
dış politika (konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 vo 103 üncü madde
leri uyarınca '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) 

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

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

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

5. — Sürt Milletvekili Mehmıet Ab-
durrezak 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
kinin, 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'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bu mamuller 
için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

10. — Tunceli Milletvekili Kamer 
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 İline bağlı bazı 
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve 
taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

13. — İzmir Milletvekili Türkân Afc-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 
tarihli nüshasında yer alan Devlet Bakam 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu 
edilen olaya ilişkin Başbakandan SÖ2İÜ 
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 özal tarafından 
yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/29) 

17. — İzmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek 
' ~eyip 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-
yındnlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31) 

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

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



Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/32) 

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

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

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

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

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

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

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

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

— fi
şiz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/40) 

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

29. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum İli 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 İçişleri Bakanından söz
lü soru Önergesi (6/43),. 

31a — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
iahara işe alınanlara anada 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 Yıİdırım'ın, halen görevde bulunan 
valilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/45) 

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

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

35. — Çorum Milletvekili Rıza Iiı-
man'ın, Çorum İli Ortalköy İlçesi Yay^ 



lacık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru 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 som önergesi (6/49) 

37. '— Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altmer'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 İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/51) , 

39^ — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kıü'un, Erzincan İline bağlı bazı bucak 
ye 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) (î) 

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) 

43a — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kalan arazilerin istimlak bedellerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân 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 Milletvekilli 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'kirar 
lanan lojmanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/61) 

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

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

49 . l — 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-
ağaoğlu'nun, Artvin İl merkezindeki öğ
retmen okulu kampusu ile Şavşat İlçesin-



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

52. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neıdim'ın, Sakarya Ilı Kültür Sarayı in- 'v 

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 Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

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

55.— 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 Köyişleri Balkanından 
sözlü sora önergesi (6/70) 

57. — Nevşehir Millet vekili Esat Kı-
ratlıoğlu'nun, patates ürMidlerinin sorun
larına karfi ne gibi tedbirler alınacağına 
ilisjkiın Tanım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/71) 

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

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

denetlendiğine V© denetim -sonuçlarına 
ilişiklin içişleri 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 j — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Eskihisar ve Topçular feribot 
iskelelerinin inşaatlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi 

• (6/74) 
62̂  — Kocaeli Milletvekili. Alaettüiı 

Kurit'un, Gebze İlçesine bağlı mahalleler-
deıı ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/75) 

63. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kürt'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 
Ateşoğullarrnm, 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 İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/101) (1) 

66. - - Zonguldak Milletvekili Güneş 
ı Müftüoğlu'nun,* kamu kesiminde çalışan 

işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ilk taıksidinıin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına İlişkin 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 içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) (1) 

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



niyie fişlenen vatandaşlara ilişkin Başba
kandan gözlü soru önergesi (6/103) (1) 

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

70f — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, 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 Başkam 
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/104) (1) 

72. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir 
Belediyesince gerçekle'ştirilecek 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
navına 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 gerilemenin 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 Milî 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 içişleri 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 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/107) 
(O 

79. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Altındağ Belediye Meclisi eski 
üyelerinden biri lehine Ankara 3 üncü 
tdare 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 tünde 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) (1) 

82. — Adana Milletvekili ..Abdullah Se
dat Doğan'ın, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfi uygulamalar 
yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü .soru 
önergesi (6/121) (1) 
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83. — Kırklareli Milletvekili İrfan 
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ille 
mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kim Tarım Orman ve Köyıişleri Balca-
nınıdan sözlü som önergesi (6/89) 

84. —- Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerin in Ba
kanlığın Ankara 'Eğitıim Şubelinde kurs 
gördükleri iddiasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi! 
(6/91) 

85. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi nede
niyle 6,4.1988 tıar illinde Orüaköy Kara
koluna intikal eden olaya ve Karakol 
amirinin tutumuna ili skin İçişleri Baka-
mııdaın sözlü soru önergesi (6/93) 

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

87̂  — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti
yacı olan malların alımı için Sümerbank' 
la'bir mutabakat imzalanıp imzalanmadı-, 
gına 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 içiş
leri Bakanından' sözlü sora önergesi 

/ (6/124) (t) 

90. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Ankara ili Ayaş İlçesinde Kimse
siz Çocukları Koruma Birliğine ait olan 
okulun bahçesinin imarından doğan ve 
anlaşma ile Belediyeye verilen arsa üze
rinde özel bir koopenatil 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 ilinden getirtilen işsizlerin 
yerieştirildıiği ve Karabük Demir -• Çelik 
Fabrikalarına işçi alımından vazgeçildiği 
iddialarına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/100) 

94. — Artvin Milletvekili Hasan Ekin-
ci'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel 
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 
aözlü soru önergesi (6/109) 

97. — Samsun Milletvekili İrfan De-
mlralp'in, Tokat İlindeki öğrencilerden 
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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,, 1. Önder 
Kırlı'nın, yurt dışına gönderilecek öğret
menlerle ilgili mülakat sınavının ertelen
me nedenine ve sınav kom'isyonunun kim
lerden oluştuğuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru Önergesi (6/142) (1) 

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

100. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler^in, Orman Genel MüdürlüğûYıce 
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) 
(D 

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 İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/110) 

104. — İstanbul Milletvekili Mustaia 
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 
(6/20.2). (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 toplantdara 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 sözlü 
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 çatılan traktörlerin ade
dine ve satış fiyatına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından gözlü soru 
önergesi (6/116) 

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

Kııl'un, Erzurum ili Şcnkaya Uçesine 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. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sangiil'ün, 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 
getirilmesi için çalışma yapılıp yapılma
dığına ilişkin 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 il'işkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/205) (1) 

115. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir'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 Eğilim 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 Tcvfik 
Koçak'm, 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) (î) 

118. — fzmir 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
nelmeni ve Ankara temsilcisi ile diğer ça
lışanlarının takip edildikleri ve gözetim 
allında tutuldukları iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sö l̂ü soru önergesi 
(6/233) (1) 

120. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
ıVfüftüoğlu'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 Milletvekili 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 İ. Ön
der Kırh'nın, Başbakanlık için satın alı
nan uçaklar nedeniyle yapılan harcama
ya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/235) (l) 

123. — Mardin M i Hol vekili Süleyman 
Çelcbi'nin, ilk ve orta dereceli okullar
daki öğretmen açığına ilişkin Millî Eğilim 
Gençlik ve Spor Bakamından sözlü soru 
'önergesi (6/245) (1) 

124. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, İnsan Haklan Sözleşmesine 
rağmen gözaltına alınan vatandaşlara iş
kence yapıldığı ve işkence yapanların ko
runduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/246) (1) 
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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.I. Orta Anadolu Linyit İşlet-
mesince karşılandığı iddiasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/126) 

127. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Sürt İlline 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 Milletvekilli K. Kemal 
AnadoTun, Yumurtalık, Tekirdağ ve Ali
ağa'da termik santrallar kurulacağı iddi
asına ve AJİağa'dafci sanayi tesislerinin 
yaptığı olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve 
Tabiî 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 Başbakandan 
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 Milletvekili Adnan 
Keskin'in, tütün ve yabancı «İlgara ithala
tına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü sora önergesi (6/252) (1) 

136. -— Eskişehir Milletvekili M. Cev
det SeUivi'nlm, 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 
Postaci'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 
Atalay'ın, Diyarbakır İli Hani İlçesinde 
14.5.1988 tarihinde meydana gelen olaya 
ve sorumluları hakkında ne gibi işlem 
yapıldığına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/259) (1) 

142. — İsparta Milletvekili Ertekıin 
Duruıtürfc'ün, 335 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin yürürlüğe girmesinden 
sonra boşalan belediye başkanlıklarına ve 
bu •belediye başkanlıklarına valiliklerce 
yapılan atamalara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/260) (1) 

14.,-. — Kütahya Milletvekilli Mehmet 
Korkrt az'ın, tasarruf mevduatlarına uy-
•planacaıîc 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 yergisi 
mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarında ne 
kadar vergi iadesi ödendiğine ve vergi 
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 İçişleri 
Bakanından sözlü som önergesi (6/316) 
d) 

148. — İçel Milletvekili M. İstemihan 
Talay'ın, pamuk üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin 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, 1988 kampanyasında ÇU-
KOBİIlLİK'co gerçekleştirilen kütlü pa
muk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) 
(1) 

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

152. — Adana Milletvekili M. Hal it 
Dağlı'nın, Gazi Eğitim Fakültesi Arap 
Dili Eğitimi Anabilim Dalından mezun 
olanlara öğretmenlik hakkı verilmediği 
iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü som 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) 
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'155. — Kars Milletvekili Mahmut 
Alınak'm 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, iskenderun De
mir ve Çelik Fabrikalarmca son üç ayda 
belediyelere ve diğer resmî kurumlara 
yapılan demir tahsisine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü som önergesi (6/303) 
(D 

158. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Çankırı İli Eldivan İlçesi ara
zisindeki suların toplanarak Kızılırmak ve 
Saraycık köylerine içme suyu olarak götü
rüldüğü iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/148) 

159. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nih, 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 Şen-
dağ'm, 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 yılinda 
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 Kozan'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 Sağlık 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 İli 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 Sen-
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 Şcn-
dağ'ın, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e dö
küldüğü bölgenin herhangi bir firmaya 
kiralanıp kiralanmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/158) 

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

170. — T [alay 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 sora önergesi (6/304) (1) 

171. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci kanal 
yayınlarının Zonguldak il 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 Millctvckiil İrfan Be-
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. — fsparta 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 fındık üreticilerinin 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 ilçe
sinde meydana gelen heyelandan zarar 
gören vatandaşlar için yaptırılacak ko
nutlara ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/168) 

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

181. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Kösc'nin, Karayolları 12 nci Bölge Mü
dürlüğünce 1988 yılında gerçekleştirilen 
yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 
• 182. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Nei'dim'in, Sakarya İli Merkez İlçesi 
Kâzımpaşa Nahiyesindeki Gökçeören 
bataklığına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

183. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidinı'in, Sakarya ili Adapazarı İlçe
sindeki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı 
Sakarya Projesine ait çalışmaların ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındır
lık ve 1 sıkan Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/173) 

184. — 'Kocaeli Milletvekili Alaottin 
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 Alaetfciın 
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 Millet vekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesi Şekerpınar Köyü
nün ne zaman içme suyuna kavuştum-' 
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 Eser' 
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 Eser' 
in, yabancı dil derslerinin ortaöğretim 
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 Milletvekilli 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 Şinasii 
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 Sökmenoğlu'nun, Hükümetin, ül
kemizde komünist partisi kurulması fikri
ne katılıp katılmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/189) 

(60 inci Birleşim) 



200. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Türk Kadınını Tanıtma ve Güç
lendirme Vakfının ' şubeler/ine, 1987 yılı 
kârına ve 1986 yılından bu yana vakfa 
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/305) (1) 

•201. — İzmiir Mıilletvökili 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
nından sözlü soru önergesi (6/190) 

202. — İzmlirM illet vekili 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 Mıilletvekilıi Fuat Kılcı' 
nın, Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/192) 

204. — İzmir 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 Sökmenoğlu'nun, 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) 
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207-. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir 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 İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) (1) 

208. — Deniizli MiHetvekilii Âdlnıan 
Keskin'in, inek ithalatına ilişkin l a 
nın Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/317) (1) . 

. 209. — Afyon Milletvekilli 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 Abdullah 
Ulutürk'ün, Afyon Çimento Fabn'kasının 
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 Milletvekilli M. îstemıi-
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 AlaettJin 
Kurt'un, Kocaeli İli Gebze İlçesinin-öğ
retmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/199) 

214. — Kocaeli Milletvekiılıi 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 Milletvekilli 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 peşmergeler-
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) 
(D 

223. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İlli Yalvaç İlçesine 
bağlı Karıkkaya ve Kurusarı köylerinin 
içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/209) . 

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

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

226. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta îli Yalvaç ve Şarki
karaağaç ilçelerine 'bağlı <bazı kasaba ve 
köylerde gölet yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Tarım Orman ve Köy işli eri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/212) 

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

231. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Atabey İlçesi Kapıcak Köyü
nün başka, 'bir mahalle taşınmasına dair 
projenin 1988 yılında gerçekleştirilememe-
sinin nedenine ilişlcin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

232. —,1'sparta Milletvekilli İbrahim 
Gürdal'ın, Türk Hava Yolları Genel Mü
dürlük 'binası inşaatına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/216) 

233. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya 
Postacı'nın, British Airvvays 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-
ram'ın Niğde Merkez İlçesine 'bağlı Karga-
sekmez Akarsuyu üzerinde yapılması 
planlanan Uluağaç Barajına ilişkim \ Ba-
yındtrîılk ve İskân Baklanından sözlü so
ru önergesi (6/217) 

235. — Niğde Milletvekilli Doğam Ba-
ram'nn, v Niğde İli Ulukışla İlçesinde ya
pılması düşünülen İmrahor Göletime iliş
kin Bayındırlık 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 
Dağh'nın, Mansurlu-Kozan karayoluna 

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

238. — Adana Milletvekilli M. Halit 
Dağh'nın, 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 içim 
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 Fonundan 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. Ş. 
tarafından basılacağı iddiasına ve bu şir
ket ile yapılan anlaşmaya ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/226) 



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 
Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi Ka-
yadibi 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 İlî 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 soru 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 Ba
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, Habur Gümrük Kapısındaki 
araç kuyruğunun önlenmesi için ne gibi 
önlemler alınacağına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önerge
si (6/243) 

257. — Hatay 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 sınıflandırıldığı 
ve fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/341) (1) 

261. — Erzurum Milletvekili İsmail 
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 
sözlü 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 
Tez'in, Le Monde Gazetesi muhabirine 
verdiği demece ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/266) 

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

266. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/342) (1) . 

267. — Kahramarimârâş Milletvekili 
Atilla İmarnoğlu'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 İmarnoğlu'nun, Afşin - Elbistan 
Termik Santralına ve bu bölgede katkı
sız biriket imalatının ne zaman gerçek
leştirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/269) 

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

271. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmarnoğlu'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 İmarnoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İlinde ne zaman havaalanı yapılacağına" • 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/273) 

273. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmarnoğlu'nun, televizyon yayınla
rını izleyemeyen Kahramanmaraş İline 
bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş' 
da Sümerbank ikinci satış mağazasının 
ne zaman açılacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/274) 



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

275. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmaoToğlu'nun, Kahramanmaraş 
Hinde Sosyal Sigortalar Hastanesi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/276) 

276. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in,.Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
rabük Hastanesinde vefat eden emekli bir 
işçinin cesedinin fareler tarafından tah
rip edildiği id'diasma ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/277) 

277. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, hükümetin Kıbrıs 
politikasına ilişkin 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 îrfan De-
miralp'in, seçimlere katılan siyasî parti
lerin radyo ve televizyon gibi haberleşme 
araçların'dan eşit olarak faydalandırılma
sına dair Avrupa Konseyi Kararına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/279) 

280. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, Afyon tli 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 
Mehmet Gazioğlu'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 bekçilerine de silah tazminatı 
verilip verilmeyeceğine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

283. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Ödemiş flçesinin 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 
Neidim'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. — Tsparta 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 
Gürdal'ın, Keçiborlu ilçesinde 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 İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent Devlet 
Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/288)' 
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290. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta İli Seuirkent İlçesinde 
Tekel hizmet binası ve deposu kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/289) 

291. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Senirkent Ovası sulama pro
jesine ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/290) 

292. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Yunanistan'ın, 
Pire'deki Türk Şehitliğini kaldıracağı id
diasına ilişkin Dışişleri Bakanından söz
lü soru önerges'i! (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 îti Vezirköprü İlçesinde 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 Sökmenoğlu'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 
Çaktroğlu'nun, 1987 yılı vergi, taıksidini 
geciktiren bir yükümlünün maruz kaldı

ğı uygulamaya ilişkin Maliiye ve Gümrük 
Bakanından ,sözlü soru önergesi (6/295) 

298. — Konya Milletvekili Ömer Şe-
kcr'in, Etibank Genel Müdürlüğü ••müfet
tişlerince Seydişehir Alüminyum Tesisle
ri Satmalıma Müdürlüğünde yapıldığı 
iddia edilen sokuşturmaya ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/296) 

299. — Konya Milletvekili Ömer Şe-
ker'in, Konya Gödeıt Barajı sahasında 
kalan arazilerin: kamulaştırma 'bedelleri
ne 'ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi, (6/297) 

300. — Bingöl Milletvekili Haydar 
Baylaz'in, Sivas İli Gürün İlçesi Çayboyu 
Mahallesinde İnşa ettirilen afet konutla
rının hak sahiplerine verilip verilmedi
ğine İlişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/298) 

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

302. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Kanakaya '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 İlişkin 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 yapılacağınla ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/311) 

306. — Manisa Milletvekili Ümit Ca-
nuyar'ın, heyelan bölgesi ilan edilen Mani
sa İli Selendi İlçesi Rahmanlar Köyü Ha-
cılıari Mahallesindeki vatandaşların yem' 
yerleşim alanına nakledilnıeleni için çalış -
mıa yapıhp yapılmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/312) 

307. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kuırit'un, Tunceli-Geyiksuyu 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, Altınikaya Barajı sahasında ka
lan Samsun İli Vezirköprü. İlçesindeki 
arazilerdin kamulaştırma 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 fakülte mezunları arasında ayrım ya
pıldığı:- 'iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor 'Bakamından sözlü soru 
önergesi (6/326) 

310. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökımenoğlu'nun, haberleşme hür
riyetinin ihlal edildiği iddiasına ve MİT 
ırâporunun 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 İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/129) 

313. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
A'ltıner'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, Altıınkaya 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 

(İŞLERİ 
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. — Tunceli Mliletveıkill i Kamfâr 
Genc'in, 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine Dair Yasa Teklilfi ile 
Zonguldaik Milletvekili Koksal Top'tan'ıh 
2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kanununun 19 uncu Maddesinde Değir 
siklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/37, 
2/61) (S. Sayısı: 124) (Dağıtma tarihi: 
10.11.1988) 

X 3. — Avrupa inşam Hakları ve 
Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesine Ek 
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8 Sayılı ProıtolkJoÜin Onaylanmasının Uy-
ıgun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarıisı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/450) 
(S. Sayısı: 128) (Dağıtma tarihi: i 
23.11.1988) 

4. — Zoıngullidafc • Mıiılletvekiil'i Güneş 
Müftüoğlu'nun, Seçimlerle İlgili Bazı 
Kanunlarda Değişiklk Yapılması ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin XVIII 
inci Dönelmı MilldlJvekilii Genel Seçimi 
Hakkında Kanunun 15 inci Madldesiinıde 
önlglÖriülen Cezanın Affına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisıyonu Raporu 
(2/5İ1) (S. Sayısı: 129) (Dağitaa tarihi: 
23.1H.1988) 

5." — Dliyaınbalkıtı Mıiillletvelkiilii Fuat 
Atalay'ın, 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanu
nunun 23 üncü Maddesinin Değiştirilme
si ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Mil
lî Savunma ve Adalleit komisyonları rapor
ları (2/29) (S. Sayısı: 130) (Dağıitma ta
r ihi : 28.11.1988) 

i6. — M'illî Gunıuri Madalyasın Hak-
fcınlda Kanun Tasarısı ve Milî Eğitini 
Komisyonu Raporu (1/486) (S. Sayısı: 
135) (Dağıtma tarihi: 5.12.1988) 

X 7. — Av/riupa tkaırmelt Sözleşmesinin 
Onaylatılmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dış
işleri komisyonları raporları (1/468) (S. 
Sayısı: 126) (Dağıtma tarihi: 6.12.1988) 

8. — 1475 sayılı İş Kanununun 26 hcı 
Maddesine Bir Fıkra ve Bu Kanuna Ba
zı Malddeler Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal îşlıer 
Komisyonu Raporu (1/457) (S. Sayısı: 
137) (Dağıtma tarihi: 6.12.1988) 

X 9. —Uydula r Aracılığı üle Deniz 
Haberleşmesi Uluslararası Teşkilatı Söz
leşmesi ve îşleitae Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, tmax, Ulaştırma 
ve Turizm; Dışişleri, komisyonları rapor-

'ları (1/356) (S. Sayısı: 131) (Dağıtma ta
rihi: 6.12.1988) 

10. — İsıüaınlbul Mıiılitatvekıilli Ercüment 
Konukman'ın, 11.4.1928 Tarih ve 1219 
Sayılı Tababet ve Şüabatı Sanatlarımn 
Tarzı İcrasına Dair 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 11. — Türküye 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 12. — Avrupa Mimarî Miırasıınını 
Korunması Sözleşmesinin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma 
ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/362) (S. Sayısı : 147) (Dağıt
ma tarihi : 21.12.1988) 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Belçika - Lüksemburg Ekono
mik Birliği Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ye Korunması Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Daür Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonWı raporları 
(1/364) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma tari
hi : 21.12.1988) 

XI 14. -— Türküye 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 

http://23.1H.1988
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raporları (1/358) (S. Sayısı : 149) (Da
ğıtma tarihi : 21.12.1988) 

X 15. — Türkiye Cumhur'iysti ıi,le 
İsViçre 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) 

16. — 2918 Sayılı Kanayolıları 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) 

17. — 'Ediırnıe Mıi'liletvekıii 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) 

18. — Edirne Milletvekilli 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 19. — Gemliıaıdiaımliaırıınıın eğitim, 
Belgelendirme ve Vardiya Standartları 
Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katıl
mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/355) (S. Sayısı : 158) 
(Dağıtma tarihi : 6.1.1989) 

20. — 852 Sayılı Başbialkanlık Basım
evi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
(1/397) (S. Sayısı : 2.19) (Dağıtma tari
hi : 10.2.1989) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 

(60 ııncı Birleşim) 




