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bitiminden sonra sözlü soruların; çarşamba ve perşembe günleri, kanun tasarı 
ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işlerin görüşülmesi, sunuşlar ve se
çimlerin her gün yapılmasına, 11:12 

3. — Genel Kurulun 26.12.1989 tarihli 58 inci Birleşiminde okunmuş bulu
nan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bjakanı Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu ile 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tmren Aykut haklarındaki (9/3) esas nu
maralı Meclis soruşturması önergesinin, gündemin "Özel Gündemde Yer Ala
cak İşler'' kısmında yer alması ve Anayasanın 100 üncü maddesine göre, Meclis 
soruşturması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşmelerin, Genel Kurulun 
23.1.1990 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerileri 11:12 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 12 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 12 

1. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 24 arkadaşının, sosyal güvenlik 
programlarındaki çöküşün önlenmesi ve ulusal sosyal güvenlik sisteminin ku
rulması için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/58) 12:13 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Edirne Milletvekili İsmail Üğdül, Ziraat Bankasının Türk çiftçisine verdiği hizmetlere iliş
kin gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın Avrupa Topluluğu Komisyonunun, Türkiye'nin tam 
üyelik başvurusu konusunda verdiği rapora ilişkin gündem dışı konuşmasına, Devlet Bakam 
ve Başbakan Yardımcısı Ali Bozer; 

izmir Milletvekili M. Turan Bayazıt'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 
yapılan konuşmaların önem ve ağırlığına ilişkin gündem dışı konuşmasına da Devlet Bakam 
Kâmran inan; 

Cevap verdiler. 

Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam imren Ay
kut'un dönüşüne kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakam Kemal Akka-
ya'nın; 

Bahreyn ve Kuveyt'e gidecek olan Dışişleri Bakam A. Mesut Yılmaz'ın dönüşüne kadar 
Dışişleri Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı ismail Safa Giray'ın; 

iran'a gidecek olan Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in dönüşüne kadar Ulaştırma Ba
kanlığına, Devlet Bakam Güneş Taner'in; 

Federal Almanya, Belçika, italya, Hollanda, irlanda, Tayland ve isviçre'ye gidecek olan 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Bozer'in dönüşüne kadar Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcılığına, Devlet Bakam Mehmet Keçeciler'in; 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ve 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Lutful-
lah Kayalar'ın dönüşüne kadar Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına Devlet Bakanı ismet 
özarslan'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin tezkerenin; Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakam Lutfullah Kayalar, hava muhalefeti sebebiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye
tine gidemediğinden, Başbakanın teklin üzerine işlemden kaldırılmış olduğuna, 

ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın, 6-11 Ocak 1990 tarihleri arasında Kuveyt ve Bah

reyn'e yapacağı resmî ziyarete katılması uygun görülen milletvekiline ilişkin Başbakanlık tez
keresi kabul edildi. 

10/56 esas numaralı "Horzum Olayı ve Türkiye Emlak Bankası Eski Genel Müdürü ile 
ilgili iddiaların Gerçeklik Derecesini Tespit Etmek Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma 
Komisyonuna" siyasî parti gruplarınca gösterilen adaylar ve 

10/38 esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonunda açık bulunan üyeliğe, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubunca aday gösterilen izmir Milletvekili Neccar Türkcan ile, 

Kamu iktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda açık bulunan üyeliklerden birine, Doğru Yol 
Partisi Grubunca aday gösterilen Artvin Milletvekili Hasan Ekinci; 

Seçildiler. 
— 3 — 
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Gündemin Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler kısmı
nın birinci sırasında yer alan Meclis araştırması önergesinin (10/58) görüşülmesine yeterli za
man kalmaması nedeniyle görüşmelerinin ertelenmesine ilişkin Grup Başkanvekılleri teklifi 
üzerine, 

10 Ocak 1990 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 16.55'te son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Yümaz Hocaoğlu 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
İstanbul Ordu 

Mustafa, Sangül Ertuğrul Ozdemir 

—————— • — — — — 

II. — GELEN KAĞITLAR 

10 . 1 .1990 Çarşamba 

Yazdı Soru Önergeleri 

1. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Küçükçekmece deneme reaktöründe kullanı
lan nükleer yakıtın temininde ortaya çıkan sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/1040) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.1.1990) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin elektrik 
enerjisi talebini karşılamak üzere yapılmasına karar verilen santrale ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1041) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.1.1990) 

3.— Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Yılmaz Güney'in filmlerine, konulan yayın ya
sağının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/1042) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.1990) 

4. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu'nun, Kahramanmaraş tli Çağlayan Cerit 
İlçesi Düzbağ Kasabası Kuzgun Kaya mevkiinde yaptırılan sulama göleti havzasında kalan gayri-
menkullerin kamulaştırma bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
Ieri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1043) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.1.1990) 

5. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, nükleer enerji santralleriyle ilgili olarak Ar
jantin Hükümetince yapıldığı iddia edilen önerinin dikkate alınıp alınmayacağına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1044) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.1.1990) 

6. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Afşin - Elbistan, Keban ve Karakaya santral
lerinin 1988 -1989 yıllarındaki elektrik üretimlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/1045) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.1.1990) 

_ 4 _ 
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7. — Hınceli Milletvekili Orhan Veli Yıldınm'ın, 1983 yılından bugüne kadar düşüncele
rinden dolayı tahkikata uğrayan subay ve astsubaylara ilişkin Millî Savunma Bakanından yazı
lı soru önergesi (7/1046) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.1990) 

8. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, Savarona yatına ilişkin Kültür Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/1047) (Başkanlığa geHş tarihi: 9.1.1990) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoglu 
KÂTİP ÜYELER : Mümin Kahraman (Çanakkale), İsmail Üğdül (Edirne) 

— — — — — • • 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 62 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salon
da bulunduklarını, yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Kars Milletvekili Mahmut Almak'm, Kars ilinde yaşanan göç olayı, issizlik ve diğer sıkın
tılara ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce, 1 arkadaşıma gündem dışı söz vereceğim. 

Kars'ta yaşanan göç, işsizlik ve sıkıntılar konusunda, Kars Milletvekili Sayın Mahmut Ah-
nak; buyurun. 

MAHMUT ALINAK (Kars) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; milletvekili olarak 
göreve başladığımdan bu yana, Kars halkının sıkıntılarını Meclis kürsüsünden sürekli olarak 
dile getirdim. Gündem dışı konuşmalarla sesimi Hükümete duyuramayınca, Kars'ın köyleri
nin herbirinin sorunlarını Başbakana ve ilgili bakanlara yazılı olarak bildirdim; ama Hükü
met, bu yazılı başvurularımın büyük bir bölümüne cevap bile vermedi; çünkü, "Kars'a, şu ya 
da bu hizmeti götürdük" diyebilecek yüzleri yoktu. 

Bu çabalarımdan da hiçbir sonuç alamayınca, Kars halkının sorunlarını bu sefer de, soru 
önergeleri yoluyla Hükümete duyurmaya çalıştım; ancak Hükümet, birçok araştırma ve emek 
sonucu hazırladığım bu önergelerimi sumen altı yaptı; çünkü bu Hükümetin programında 
"Kars" diye bir il yoktu. "Kars'a hizmet" diye bir amaç yoktu. İşte böylece, Kars halkının 
sorunlarıyla ilgili çalışmalarım ve mücadelelerim hiçbir işe yaramadı; çünkü bu Hükümet, Kars'a 
hizmet götürme konusunda kördür, sağırdır, dilsizdir. 

Bugün burada yapmakta olduğum konuşma ile Kars halkının sesini bir defa daha duyur
maya ve Hükümeti, içine girdiği kış uykusundan uyandırmaya çalışacağım. 

Bu hükümet, Kars'ı yaşanmaz hale getirerek, halkı, arkadan harçerlemiştir. İşsizlik, ge
çim darlığı ve hayat pahalılığı yüzünden başlayan insan göçü, her geçen gün daha da artmak
tadır. Kars'ın içinde bulunduğu kötü durum, basında, "50 milyara satılık şehir" diye manşet
lere çıkmasına rağmen, Hükümetin kılı bile kıpırdamamıştır. 

— 6 — 
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Utanmadan, "Çağ atlıyoruz" diyorlar; ama Kars'ın bir kısım köyünde hâlâ merkep sır
tında içme suları taşınmaktadır. İşsizliğin yanında, yol, su, köprü, doktor, baraj ve topraksız
lık da, Karslıların, baş belası sorunlarıdır. 

Kars'ın her ilçesinde bir cezaevi ve bir karakol var; ama bacası tüten bir tek fabrika yok. 
Belli ki devlet, Karslılara iş fileti değil, copu ve kelepçeyi layık görmüş. 

Sayın milletvekilleri, dün Kars'tan gelen meslek kuruluşlarının temsilcileriyle Sayın Baş
bakana giderek sıkıntılarımızı anlattık; ama Sayın Başbakan, Kars İlinin temel sorunları ko
nusunda bir tek kelime bile söyleyemedi. Belli ki, Kars tlinin boşalması kendilerini ilgilendir
miyordu. Sayın Başbakan Karslı temsilcilere "50 yılda size gelen hizmetlerin çok fazlasını biz 
6 yılda getirdik" diyerek, ANAP propagandası yapmaya çalıştı. Bu sözü bile, Başbakanın Kars'
tan hiçbir haberinin olmadığını açıkça ortaya koyuyordu. Çünkü, 6 yıl boyunca, ANAP İkti
darı Kars'a bir çivi bile çakmadı. En kötüsü, ANAP iktidarı, bu 6 yıl içinde eskiden Var olan 
yatırımları da yok etti. 

Sayın Başbakan, siz bu .6 yıl içinde Kars'a hizmet değil, külfet getirdiniz. Kars tli sizin 
iktidarınızın sayesinde satışa çıkmış oldu. Buyurun, bu kürsüde Kars halkına hesap veriniz. 
Sayın özal'ın, seçim propagandası sırasında "Kars'ta şeker fabrikası kurduracağım" şeklinde 
verdiği sözün, nasıl boşa çıktığının hesabını verin Kars halkına Sayın Başbakan. Ardahan et 
entegre tesislerinin, Kars sütfabrikasının, İğdır tplik fabrikasının kapısına nasıl kilit vurduğu
nuzun hesabını verin Kars halkına. Viraneye çevirdiğiniz Kars'ta bir tek eserinizi gösteriniz bi
ze, Siz Kars'ı yapmadınız Sayın Başbakan, Kars'ı yıktınız, Karslıları sefalete mahkûm ettiniz. 
Sayın Başbakan, Kars halkı size 4 milletvekilliği, devlete vergi ve asker vermenin bedelini mi 
ödemektedir? 

Sayın milletvekilleri, bu Hükümet aklını başına toplamalı ve Kars'taki bu büyük insan 
göçünün önüne geçmelidir. Bunun için şeker fabrikası kurulmalıdır, topraksız ve az topraklı 
insanlara Hazine toprakları dağıtılmalıdır, barajlar ve sulama tesisleri kurulmalıdır ve S yıl için 
Karshlardan vergi alınmamalıdır. Her ilçede bir hastane, her köyde bir sağlık ocağı kurularak, 
yeteri kadar doktor ve hemşire verilmelidir. Kars Devlet Hastanesinin kapasitesi büyütülmeli-
dir. Her köye içme suyu ve yol götürülmelidir. Büyük boyutlara varan öğretmen açığı derhal 
giderilmelidir. 4,5 - S milyon küçükbaş, 1,5 - 2 milyon büyükbaş hayvan kapasitesiyle Türki
ye'nin birinci sırasında yer alan Kars'ta, hayvan kombinasının kapasitesi büyütülerek, hayvan 
sahiplerinin çektiği sıkıntılar sona erdirilmelidir. Ucuz gübre ve ucuz tohumluk verilmelidir. 
Sovyetler Birliği ile Türkiye arasındaki ticarî kapılar derhal açılmalıdır. Küçük sanayi sitesi ya
pımına devlet desteği verilmelidir. Üniversite kurulmalıdır, SSK hastanesi kurulmalıdır. Kars'
ın koşullarının gerektirdiği, örneğin; Orman Bölge Müdürlüğü ve benzeri bölge müdürlükleri 
Kars'ta kurulmalıdır. Köy Hizmetleri ti Müdürlüğüne yeterli kadar iş aracı verilmelidir. 

Hükümet hemen harekete geçmek zorundadır değerli milletvekilleri. Bugüne kadar yaptı
ğım bütün çabalanma rağmen, hükümetin Karsa hizmet götürmesini sağlayamadım; ama sesi
min de bu dört duvar arasında sıkışıp kalmasına izin vermeyeceğim. Hükümetin bu ilgisizliği 
devam ederse, Kars halkının da onayını aldıktan sonra, bu halk düşmanı ANAP İktidarının 
yüzünü açığa çıkarmak için, Mecliste oturma eylemi, süresiz açlık grevi ve benzeri demokratik 
protestolarda bulunacağımı duyurur, hepinize saygılar sunarım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alınak. 

— 7 — 
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Gündeme geçiyoruz. 

Danışma Kurulunun önerileri vardı, okutup ayrı ayrı oylarınıza sunacağım... 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Sayın Başkan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

KEREM GÜNEŞ (Kars) —Sayın Başkan, müsaade ederseniz konuşmacı Kars'Ulara iftira 
etti ve "ANAP halk düşmanıdır" diye söz attı, bunu açıklamak üzere söz istiyorum. 

BAŞKAN — Grup adına mı efendim? 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Evet. 

BAŞKAN — Sayın Almak, beyanınız arasında "ANAP halk düşmanı" ifadesi geçti mi? 

MAHMUT ALINAK (Kars) — Ben "ANAP halk düşmanıdır" diye iddia ediyorum. 

BAŞKAN— "Geçti" diyorsunuz. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Kerem Güneş; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA KEREM GÜNEŞ (Kars) — Değerli arkadaşlarım, cümlenizi saygı 
ile selamlıyorum. 

Arkadaşımızı buradan dinlerken, aklıma bir şey geldi: Adam, bir davadan dolayı kasa
bada arzuhalciye gitmiş, "Ben falan adamı şikâyet edeceğim, lütfen bana bir arzuhal yaz" 
demiş. Arzuhalci arzuhali yazmış, adam okumuş, ondan sonra başlamış ağlamaya ve "Vah 
vah, benim başıma neler gelmiş" demiş. 

Şimdi Sayın Alınak'ın buradaki konuşmalarını dinleyince, aynen o arzuhalci ile dilekçeyi 
yazdıran adam aklıma geldi. 

Aslında, bu kürsü ciddiyet ister, burası şov yeri değildir, burası seçmene mesaj yeri de de
ğildir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Buraya çıkıp da sadece "Ben Kars'ın dert
lerini dile getirdim, şunu söyledim, bunu söyledim" demek marifet değil; bekâra karı boşa
mak çok kolaydır. 

İLHAM t BtNtCt (Bingöl) — Ne yapsın, onu söylemesin de ne yapsın? 

KEREM GÜNEŞ (Devamla) — Bu söylenenler var ya Sayın Binici, ben burada bunları 
tadat etmeye kalkışırsam Yüce Meclisi yarım saat işgal etmiş olurum. 

Sonra, ANAP halk düşmanı değil, asıl hak düşmanı, o arkadaşımdır. "Karslıyı anarşiye 
teşvik ediyor" diye sıkıyönetim mahkemelerinde yargılanmıştır, kardeşi kardeşe öldürtmüştür 
ve halen, Kars, bizzat kendisini ANAP düşmanı olarak ilan ediyor. ANAP'ın sayfalarında ka
ra leke yoktur. 

Cümlenizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Gündeme geçiyoruz. 

MAHMUT ALINAK (Kars) — Sayın Başkanım, şahsıma yönelik saldırılarda bulunuldu; 
beni anarşistlere destek olmakla, şov yapmakla, kardeşi kardeşe kırdırmakla itham etti. tzin 
verirseniz kendimi burada savunayım; çok ağır ithamlarda bulunuldu Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Evet, buyurun. 
Sayın Alınak, karşılıklı konuşmaların sonu gelmez; bu itibarla, yeni sataşmalara yol aç

mamanızı rica ediyorum. 

MAHMUT ALINAK (Kars) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; gündem dışı konuş
mamda da belirttiğim gibi, bugüne kadar bu Parlamentoda onlarca defa soru önergesi verdim, 
konuşmalar yaptım ve Kars halkının sorunlarını dile getirdim, canla başla Kars için mücadele 
verdim; ama, burada şunu açıkça ilan ediyorum : ANAP İktidarı, Kars'a hiç, ama hiçbir şey 
getirmemiştir, Kars'ı yıkmıştır, Kars'ı perişan etmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Alınak, sizi, anarşistleri... 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — Cevap vereceğim efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... O mikrofondan istediği gibi konuşmak yok; usul var. 
Ben size, sizin... 

İLHAMt BtNlCi (Bingöl) — Sayın Başkan, ne bağırıyorsunuz? Konuşma hürriyetini or
tadan kaldıramazsınız... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun... Müsaade buyurun... Ben size istirham ettim, değil mi?.. 

İLHAMt BİNİCİ (Bingöl) — İçtüzüğe göre, konuşmayı kısıtlayamazsınız. 
MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) — Konuşmayı kesemezsiniz... 

BAŞKAN — Sayın Binici, Sayın Kahraman, siz bağırıyorsunuz diye söz vermiyorum, İç
tüzüğe göre, hukuku gerektirdiği için söz veriyorum... (SHP sıralarından gürültüler) 

İLHAMt BİNİCİ (Bingöl) — Bundan sonra muhalefet yapacağız... 

BAŞKAN — Susun lütfen!.. Lütfen... Lütfen yerinize oturunuz, lütfen efendim. (SHP 
sıralarından gürültüler) Lütfen efendim... (SHP sıralarından gürültüler) 

Buyurun Sayın Almak. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — Ben, renkli basında, "Milletvekili seçildikten sonra 
Parlamentoda bıyıklarımı konuşturacağım" demedim, hiç kimseye demedim. Kamuoyuna bu 
şekilde herhangi bir mesaj vermedim ve milletvekili seçildikten sonra birkısım insanların yap
tığı gibi, iş takipçiliği de yapmadım, komisyonculuk da yapmadım, devlet memurlarının ka
derleriyle oynamadım... 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Bu Parlamentoda demokrasi adına görev ya
pan milletvekilleri komisyonculuk yapmaz; ayıp ayıp. 

BAŞKAN — Sayın Alınak, siz kendi hukukunuzu açıklayın... 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — Sayın Başkanım, izninizle, cevap vereyim. 

VELİ AKSOY (İzmir) — Sözünü kesemezsiniz Sayın Başkan. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — Benim hiçbir zaman şova ihtiyacım olmadı, şov da 
yapmam; ben burada Kars'ın sorunlarını dile getirmiş olmakla acaba suç mu işledim? Sanıyo
rum ki, birtakım insanlara karşı suç işlemiş oldum; çünkü yüzlerini açığa çıkarmış oldum. 
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Değerli arkadaşlarım, 12 Eylül öncesi, bir dönem.yaşadık. Doğrudur; kan gövdeyi götür
dü; ama halktan yana olan insanlar hiçbir zaman, hiç kimseye -altını çizerek söylüyorum- kur
şun sıkılmasını istemediler, kan dökülmesini istemediler. Asıl kan dökülmesini isteyenler, dar
beden medet uman çevrelerdi. Darbeden... 

BAŞKAN — Sayın Almak, bir dakika... 
12 Eylünün yorumu ya da bu vesileyle bir siyasî konuşma yapmanızın içtüzükte yeri yok. 

(SHP sıralarından gürültüler) 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — Sayın Başkanım, ben kendimi nasıl savunabilirim? 

BAŞKAN — Efendim, sözünüzü keserim; gayet açık konuşuyorum. (SHP sıralarından 
gürültüler) 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — Sayın Başkanım, izninizle... 
BAŞKAN -— Gayet açık konuşuyorum, beni, size sağladığım imkana pişman etmeyin. (SHP 

sıralarından gürültüler) 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Bir dakika Sayın Başkanım.... (SHP sıralarından gü

rültüler) 
BAŞKAN -— Sayın milletvekilleri, Sayın Kahraman, rica ediyorum... 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, benim sıkıyönetim mahkeme
lerinde yargılandığım doğrudur. 12 Eylül döneminde vatandaşı gözaltına alarak acımasız bir 
şekilde işkence yapan polisler, 12 Eylül öncesi davalarda, avukat olduğumdan dolayı, beni zan 
altına sokmaya çalıştılar ve de benim aleyhimde birtakım ikrarlar temin etmeye çalıştılar. Ama 
ne oldu? Sıkıyönetim mahkemelerinde bile aklandım. Ben, halkımın vicdanında aklanmışım. 
Ben, ANAP gibi... 

(Hatibin mikrofonu Başkan tarafından kapatıldı.)... halkın vicdanında mahkum olan bir 
insan değilim. 

BAŞKAN — Sayın Alınak, teşekkür ederim. 
Buyurun efendim... 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 

BAŞKAN — Ama, 'ANAP gibi" diyorsunuz. 

(Hatibin mikrofonu Başkan tarafından açıldı) 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — Ben, burada Sayın Kerem Güneş'ten, Kars'ın sorun
larıyla ilgili olarak hiçbir parti farkı gözetmeksizin bana omuz ve destek vermesini, yaptığım 
bu konuşmanın benzeri bir konuşmayı bu kürsüde ortaya koymasını beklerdim. Ben, Sayın 
Kerem Güneş'ten, yolları kapalı olan köylülerin sorunlarını dile getirmesini isterdim, boşalan 
Kars'ın sıkıntılarını dile getirmesini isterdim, hastane kapılarında sürünen insanların sorunla
rını dile getirmesini isterdim; izmir'de, Ankara'da, istanbul'da, gurbet ellerde sürünen, işsiz
likten dolayı perişan olan insanlarımızın sorunlarını burada dile getirmesini beklerdim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alınak. 
(Hatibin mikrofonu Başkan tarafından kapatıldı) 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Adil davranmıyorsunuz Sayın Başkan. 

— 10 — 



T.B.M.M. B : 62 10 . 1 . 1990 O : 1 

BAŞKAN — Bitti efendim. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — Sonuç olarak; ben, şunu söylemek istiyorum : Ben, 
halkın yanındayım, halkın dostuyum, halkın emrindeyim; Kerem Güneş gibi halkın düşmanı 
değilim. 

B) ÖNERİLER 

a) Danışma Kurulu Önerileri 

1. — MUlî Birlik Komitesi dönemine ait kapalı oturum görüşme tutanakları üe özetlerinin, yayım
lanmasına, 

2. — 16 Ocak 1990 tarihinden itibaren, Genel Kurulun toplantı günlerinden, salı günleri denetim 
konularının; (Anayasa ve İçtüzüğün süreye bağladığı konular hariç) genel görüşme veya Meclis araştır
ması önergesinin görüşmesinin bitiminden sonra sözlü soruların; çarşamba ve perşembe günleri, kanun 
tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer islerin görüşülmesi, sunuşlar ve seçimlerin her gün yapıl
masına, 

3. — Genel Kurulun 26.12.1989 tarihli 38 inci Birleşiminde okunmuş bulunan, Çalışma ve Sos
yal Güvenlik eski Bakanı Mehmet Müherrem Taşçvoğlu üe Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı imren 
Aykut haklarındaki (9/3) esas numaralı Meclis soruşturması önergesinin, gündemin "Özel Gündemde 
lir Alacak isler" kısmında yer alması ve Anayasanın 100 üncü maddesine göre, Meclis soruşturması 
açütp açûmaması konusundaki öngörüsmeler^ Genel Kurulun 23.1.1990 Salı günkü birleşiminde ya-
pümasına üiskin Danışma Kurulu önerileri 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulunun önerileri vardır, oktup ayrı ayrı 
oylarınıza sunacağım. 

Danışma Kurulu önerisi 

No : 50 Tarihi : 9.1.1990 

Millî Birlik Komitesi dönemine ait kapalı oturum görüşme tutanakları ile özetlerinin ya
yımlanmasının, Anayasanın 97 nci, İçtüzüğün 72 nci maddelerine göre Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kuruluna önerilmesi Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

Yılmaz Hocaoğlu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkan vekili , 

ANAP Grubu Başkanvekili SHP Grubu Başkanvekili 
Raşit Daldal Hasan Fehmi Güneş 

DYP Grubu Temsilcisi 
Güneş MüftüoğJu 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer öneriyi okutuyorum : 
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No : 51 9.1.1990 
Danışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulunun 9.1.1990 Salı günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Genel Ku
rulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Yılmaz Hocaoğlu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanvekili 

ANAP Grubu Başkanvekili SHP Grubu Başkanvekili 
Onura! Şeref Bozkurt Hasan Fehmi Güneş 

DYP Grubu Başkanvekili 
Koksal Toptan 

öneriler : 
1. 16 Ocak 1990 tarihinden itibaren, Genel Kurulun toplantı günlerinden; salı günleri, de

netim konularından -Anayasa ve içtüzüğün süreye bağladığı konular hariç- bir genel görüşme 
veya Meclis araştırması önergesinin görüşmesinin bitiminden sonra sözlü soruların, çarşamba, 
ve perşembe günleri "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler "in gö
rüşülmesi, "Sunuşlar" ve "Seçimler"in hergün yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. Genel Kurulun 26.12.1989 tarihli 58 inci Birleşiminde okunmuş bulunan, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanı tmren Aykut haklarındaki 9/3 esas numaralı Meclis soruşturması önergesinin, gündemin 
"özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer alması ve Anayasanın 100 üncü maddesine 
göre Meclis soruşturması açılıp açılmaması konusundaki görüşmelerin, Genel Kurulun 23.1.1990 
sah günkü Birleşiminde yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin, "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler" kıs

mına geçiyoruz. 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1, — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 24 arkadaşının, sosyal güvenlik programlarındaki 

çöküşün önlenmesi ve ulusal sosyal güvenlik sisteminin kurulması için alınacak tedbirleri tespit etmek amactyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

BAŞKAN — 1 inci sıradaki, Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 24 arkadaşının, sosyal 
güvenlik programlarındaki çöküşün önlenmesi ve ulusal sosyal güvenlik sisteminin kurulması 
için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin öngörüşmesine baş
lıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
önergeyi tekrar okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sosyal Sigorta programları (SSK, Bağ-Kur, T.C.E.S) özellikle son yıllardaki hatalı politi
kalar sonucu öylesine ciddî bir darboğaza itilmiştir ki, gerekli önlemler alınamadığı takdirde 
iflas durumuyla karşılaşmaları kaçınılmaz görülmektedir. 

örneğin, sosyal yardım zammı ödemelerinin uzun vadeli sigorta giderlerine oranı endişe 
verici düzeye çıkmıştır. Söz konusu oran 1987 yıh için SSK'da yüzde 66,6, Bağ-Kur'da yüzde 
49,2, T.C.E.S'de ise yüzde 57,2'dir. Bilindiği üzere sosyal yardım zammı uygulaması herhangi 
bir prim karşılığı olmaksızın yapılan ödemelerdir. 

SSK'da, 1987'den 1988 yılına devir edilen prim alacağı tutarı 228 milyar TL'dır. 

Bağ-Kur uzun vadeli sigorta dallarında prim tahsilat oranı ancak yüzde 65 düzeyine çıka
rılabilmiştir. 1987 yılında Bağ-Kur prim alacağı ve gecikme zammı toplamı 315 milyar TL'sı 
dolayındadır. Genel sağlık sigortası ile Bağ-Kur, ilaç tekellerinin neredeyse bankası durumuna 
gelmektedir. 

Sosyal sigorta uygulamalarını düzenleyen yasalar, çoğu kez de yasa tekniğine pek uygun 
olmayan değişikliklerle yamalı bohçaya döndürülmüştür, öyleki, sigortalı vatandaş bir yana, 
ilgili görevliler dahi emekli maaşlarının hesaplanmasında çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadır. 

T.C.E.S., SSK ve Bağ-Kur'un biribirleri arasında eskiden yaratılmış çeşitli farklılıkların 
doğurduğu sorunlar çözüleceği yerde, şimdi bunlara yenileri eklenmektedir. Sistemsizlik ve bil
gisizlik sonucu, şimdi aynı sosyal sigorta kurumu içinde dahi farklılıklar yaratılmaktadır. Sü
per emeklilik uygulaması, bu durumun en somut örneğidir. 

Anayasa Mahkemesinin iptal kararından sonra, yetkililerin eli ayağı iyice dolaşmıştır. Şimdi, 
devletine güvenerek, kıdem tazminatını, evini, barkını süper emekliliğe yatırıp hak elde eden 
insanların elinden bu hak geri alınmaya çalışılmaktadır. Bunun, hukuk devleti ve sosyal adalet 
anlayışı ile bağdaşır hiçbir yanı yoktur. 

Birçok konuda olduğu gibi, sosyal güvenlik alanında da yanlışlar yanlışları kovalamakta, 
bir sorunu çözme iddiası yeni bazı sorunların doğmasına neden olmaktadır. Sonuçta, sosyal 
güvenlik sistemi giderek büyük bir çöküşün eşiğine gelmektedir. 

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

Konuya makro açıdan, yani, ulusal sosyal güvenlik sisteminin belirlenmesi açısından yak
laşmak gerekir. Üzülerek belirtmek gerekir ki, şu anda Türkiye'nin ulusal sosyal sigorta norm
ları henüz tam olarak belirlenmiş değildir. Durum böyle olduğu içindir ki, sosyal sigorta prog
ramları, hergün yapılan değişikliklerle iyice karmaşık ve kendi içinde dahi tutarsız hale gel
mektedir. 

Sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı hale getirilmesi ve yaşayan tüm fertleri beşikten meza
ra kadar kapsaması için, Parlamentodaki tüm partilerin ortak mutabakat halinde olmaları ge
rekmektedir. Çünkü, özellikle mevcut sosyal sigorta programları ancak ve ancak bir reform 
anlayışı ile kurtanlabilir. öte yandan, ulusal sosyal güvenlik sistemi ise kapsamlı, ciddî bir re
form yasasıyla kurulabilir. 
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Bu amaca ulaşmak için öncelikle sosyal sigorta programları ile kamu desteği ve sosyal re
fah hizmetlerindeki ulusal normlar saptanmalıdır. Ulusal normlar saptanırken, belli bir za
man sonra üyesi olacağımız Avrupa Topluluğunun (AT) sosyal güvenlik normları da dikkate 
alınmalıdır. Çünkü, AT'a üye olunca Türkiye, topluluğun sosyal güvenlik hukuku ve sistemini 
de kabul etmiş olacaktır. Bu nedenle, saptanacak ulusal sosyal güvenlik normlarının AT normları 
ile nasıl ve hangi sürede bütünleştirileceğinin de reform yasasında Öngörülmesi gerekir. 

Genel hatları ile ortaya konmaya çalışılan manzara, konuya bir an önce Yüce Meclisin 
sahip çıkmasını zorunlu kılmaktadır. 

Bu nedenle, Sosyal Sigorta programlarındaki çöküşün önlenmesi ve ulusal sosyal güven
lik sisteminin kurulması hakkında Anayasanın 98 inci ve içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Gaziantep Milletvekili Sayın Mustafa Yılmaz, bu araş
tırma önergesine katıldığını bir yazı ile Başkanlığımıza bildirmiştir; bilgilerinize sunulur. 

içtüzüğümüze göre, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunda, sırasıyla, Hüküme
te, siyasî parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahibine veya onun göstereceği bir diğer 
imza sahibine söz verilecektir. 

Hükümet adına Devlet Bakanı Sayın Kemal Akkaya, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) — Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; Tekirdağ Milletvekili Sayın Enis Tütüncü ve değerli arkadaşlarının Yüce Meclise sunmuş 
bulundukları, sosyal güvenliğin ve sosyal güvenlik kuruluşlarının darboğazları hakkındaki Meclis 
araştırma önergesi hakkında bilgi arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Hepinizi say
gıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

v Değerli milletvekilleri, 19 uncu Yüzyılda sanayi devriminin ortaya çıkardığı sosyal güven
lik ihtiyacı, çalışanların iş güvenliği, çalışanların sağlığı ve yine çalışanların yarına dönük gü
vencesi açısından haklı ve adil bir sonuçtur. 

Ülkemizde sosyal güvenlik teşkilatlanması, cumhuriyet dönemiyle başlar. Anayasamızın 
2 nci maddesinde, Türkiye Cumhuriyetinin nitelikleri, sosyal hukuk devleti olarak tanımlan
makta ve yine Anayasamızın 60 inci maddesinde, "Herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip 
olduğu ve devletin sosyal güvenlikle ilgili her türlü tedbiri alması teşkilatı kurması gerektiği" 
belirtilmektedir. 

Bizde sosyal güvenliğin gelişimi, Uluslararası Çalışma Teşkilatınca kabul edilen ve Türki
ye tarafından da onaylanmış bulunan sosyal güvenlik asgarî normlarıyla ilgili 102 sayılı Söz
leşme çerçevesinde realize edilmiş bulunmaktadır. Bilindiği gibi, 102 numaralı Sözleşmede 9 
sosyal güvenlik sigorta programı yer almaktadır. Ülkemiz, aile yardımı ve işsizlik sigortası ha
riç, 7 güvenlik kolunu kapsamına almış ve realize etmiştir. Bunlar, hepinizin bildiği gibi, iş ka
zası, meslek hastalığı, hastalık, analık, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarıdır. 

_ 14 — 



T.B.M.M. B : 62 10 . 1 . 1990 O : 1 

Değerli milletvekilleri, sigorta bir haktır. Sosyal güvenlik bir hak ve aynı zamanda bir gö
revdir ve yasalarımız bu görevi ağırlıklı olarak, doğrudan doğruya devlete tevdi etmiştir. Sigor
talılığın ve sosyal güvenliğin gelişimi, bizde de, devletin görevleri paralelinde gerçekleştirilmiş
tir. Nasıl olmuştur? Hepimizin bildiği gibi, şehir nüfusu kitleleri olan devlet memurları birinci 
sırada sosyal güvenlik kapsamına alınmıştır; ikinci sırayı işçiler teşkil etmektedir; daha sonra 
esnaf-sanatkârlar ve bağımsız çalışanlara yer verilmiştir; son dilim olarak da, tarım sektörün
de sigorta, sosyal güvenlik ele alınmış ve tarım işçileri, tarımda çalışanlar sosyal güvenlik kap
samına alınmaya başlanmıştır. 

Bu suretle gelişen ve yaygınlaşan sosyal güvenlik durumu nedir? Bunun da belirlenmesi 
' gerekir. 

Tabiatıyla, sosyal güvenlik kapsamında çalışanları yeterli düzeyde hak sahibi kılmak, bunlara 
en iyi şekilde hizmeti götürmek üzere, ülkemizde üç ana kuruluş faaliyet halindedir. Bunlar, 
Sosyal Sigortalar Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ve Bağ - Kur'dur. 

Bu çerçeve içinde, sosyal güvenlik kapsamına alınmış olan iştirakçilerin durumu hakkında 
bir bilgi vermek, bir durum tespiti yapmak gereğini duymaktayım. 

Araştırma önergesinde, son on yıllık rakamlar esas alındığı için, ben de 1978 ve 1988 ra
kamları üzerinde durarak, kısa bir bilgi sunmak ve rakamsal bir karşılaştırma yapmak gereğini 
duydum. 

1978 yılında, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına dahil sigortalı sayısı 2 mil
yon 206 bin kişidir. Aylık ve gelir almakta olan emekli, dul ve yetimlerle ilgili rakam 480 bin
dir. Sosyal sigorta haklarına sahip, eş, çocuk, ana-baba hesaba katıldığında, bu da 8 milyon 
69 bin olmak üzere; toplam 10 milyon 755 kişidir. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi iştirakçi sayısı 1 milyon 
200 bindir. Aylık alan emekli, dul ve yetim sayısı 435 bin, sosyal güvenlik hakkına sahip, eş, 
çocuk, ana-baba sayısı1 da 3 milyon 952 bin olmak üzere, toplam 5 milyon 587 bin kişidir. 

1479 sayılı Bağ-Kur Kanununa tabi sigortalı sayısı 940 bin, aylık ve gelir alan emekli, dul 
ve yetim sayısı da 54 bin olmak üzere; bunların toplamı 994 bindir. Bu rakamlara, banka ve 
sigorta şirketleri sandıklarında sigorta kapsamında olanları da ilave ettiğimizde, toplam 17 milyon 
556 bin kişi sigorta programları kapsamındaki nüfusu ifade etmektedir. 

Acaba, 10 yıl içindeki gelişim ne olmuştur?.. 1988 rakamlarına bir göz atarsak; 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununa göre aktif sigortalı sayımız 3 milyon 140 bin kişidir. Aylık ve gelir 
alan emekli, dul ve yetim sayısı 1 milyon 377 bin kişidir. Sosyal Sigorta hakkına sahip eş, ço
cuk, ana-baba sayısı 11 milyon 970 bin kişi olmak üzere, toplam 16 milyon 470 bindir. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa göre, 1988 yılındaki iştirakçi 
sayısı 1 milyon 460 bindir. Aylık alan emekli, dul ve yetim sayısı 659 bin; sosyal güvenlik hak
kına sahip eş, çocuk, ana, baba sayısı 5 milyon 401 bin olmak üzere toplam 7 milyon 520 bindir. 

1479 sayılı Bağ-Kur Kanununa göre, 1988 yılı itibariyle sigortalı sayımız 1 milyon 974 bin
dir. Aylık alan emekli, dul ve yetim sayısı 394 bin; sosyal güvenlik hakkına sahip eş, çocuk, 
ana, baba sayısı ise 6 milyon 575 bin olmak üzere toplam 8 milyon 943 bin kişidir. Bu rakamla
ra, son olarak 38 ilde uygulanan çiftçilerle ilgili sosyal güvenlik durumu, banka ve sigorta şir
ketleri ile sandıklardaki sigortalı durumunu ilave ettiğimizde, 1988 yılı sonu itibariyle sosyal 
güvenlik hakkına sahip nüfus sayısının 33 milyon 921 bine ulaştığı görülür. 
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1978 yılındaki nüfusu, 1975 nüfus sayımı rakamlarıyla mukayese ettiğimiz takdirde, sos
yal güvenlik hakkına sahip olan nüfus sayısının yüzde 43,5 olduğunu görürüz. 1988 yılı ra
kamlarını 1985 nüfus sayımı rakamlarıyla mukayese ettiğimizde ise, yüzde 61,4 nispetine ula
şıldığı görülmektedir. Bunun anlamı, son on yılda sosyal güvenlik yaygınlaşma hızının yüzde 
44,5 olduğu şeklindedir. 

Değerli üyeler, gelecekte ne olacaktır? Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında bu husus kap
samlı bir biçimde ve ayrıntılarıyla belirtilmiş durumdadır. Buna göre, Altıncı Beş Yıllık Kal
kınma Planının uygulanması sonunda, 1994 yılında aktif sigortalı sayısının 13 milyon 248 bine 
ulaşacağı ve sosyal güvenlik kapsamındaki nüfus sayısının da 43 milyon 369 bine ulaşacağı 
hedeflenmiş bulunmaktadır. Bu rakamlara göre, 1994 yılı itibariyle nüfusumuzun yüzde 74'ü 
sosyal güvenlik kapsamına alınmış olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, sosyal güvenliğin devletin bir görevi olduğu ve yasalarımızda sosyal 
güvenlikle ilgili, her türlü denetimin devletçe yapılacağı yolundaki müeyyidelerin yer aldığı, 
yüksek malumlarınızdır. Bu çerçevede, herkes sosyal güvenlik hakkından istifade ettirilmeye 
çalışılmakta ve sosyal güvenlikle ilgili olarak işyerlerinin yasalardaki hükümlere uyması takip 
edilmektedir. Buna rağmen, kamuoyunda yer alan "Kaçak sigortalı" deyimi vardır. Bu nedir? 
Bu, tabiatıyla, sigorta dışı kalmış çalışanları göstermektedir. 

tşte buna dönük olarak, bakanlık, 1986'dan itibaren, toplu denetimlere ağırlık vermek 
suretiyle, işyerlerinde toplu denetimler gerçekleştirmiş, 1986-1988 yılları arasında toplam 111 
588 kaçak sigortalı, sigorta kapsamına alınmış bulunmaktadır. Bu çalışmalar devam etmekte
dir. 1989 yılında da on ilimizde toplu denetimler gerçekleştirilmek suretiyle, 13 981 işçinin de 
sigortaya kaydı işlenmiştir. Bu denetim çalışmalarına önümüzdeki yıllarda da daha etkin bir 
biçimde devam edilecektir. Ayrıca, basın, radyo, televizyon kanalıyla da vatandaşlarımızın sosyal 
güvenlik konusunda bilinçlendirilmesi çalışmalarına devam edilmektedir. 

Sigortalı çalışanların sayısıyla ilgili bu rakamsal ifadelerden sonra, sigortalı emeklilerle 
ilgili kısa bir bilgi sunmada yarar görüyorum. 

Hükümet olarak, emekli, dul ve yetim aylıklarının enflasyon rakamının altında kalma
ması için yıl içinde de, temmuz ayında da gerek katsayı, gerek, göstergeler üzerinde ilaveler 
yapılmak, yeni durum tespitleri yapılmak suretiyle emeklilere yeni haklar verilmesi prensibi 
benimsenmiş durumdadır. Buna göre rakamlar nedir? 31.12.1983 tarihinde, sosyal yardım zammı 
dahil, taban emekli aylığı 16 424 liradır; 1 Ocak 1990 tarihi itibariyle taban emekli aylığı 299 
950 liraya yükseltilmiş durumdadır. Tavan aylığı ise, 31.12.1983 tarihi itibariyle 26 420 liradır; 
1 Ocak 1990 tarihi itibariyle bu rakam 424 909 liraya yükseltilmiş bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bildiğiniz gibi, ülkemizde güvenlik haklarında primli sistem uygu
lanmaktadır. Sosyal Sigortalar Kurumunda, Bağ-Kur'da uygulanan bu primli sistem yoluyla 
sağlanan sigorta primlerinin, sigortalıların, bunların emekli dul ve yetimlerinin, diğer hak sa
hiplerinin sigorta haklarını karşılamak için kullanılmasında azamî titizlik gösterilmektedir. 

Diğer yandan, sosyal güvenlik kuruluşlarının malî yapılarına Bakanlıkça büyük önem ve
rilmiş ve önemli bir kaynak olan sosyal sigorta fonlarının yasaların elverdiği ölçüde en iyi şe
kilde değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
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Bildiğiniz gibi, sağlık yardımı da, sosyal güvenlikte kısa vadeli olmakla beraber, sigorta 
kolları içinde önemli bir yer işgal etmektedir. Ülkemizde yapılan uygulamaya göre, sağlık yar
dımı yalnız sigortalıya değil, onun eş, çocuk, dul ve yetimlerini de kapsar mahiyettedir. Bu 
ölçek içinde Sosyal Sigortalar Kurumu 18 milyon, Bağ-Kur 9 milyon, Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı da 6 milyon vatandaşımıza bu anlamda sağlık yardımı yapmak suretiyle, sağlık si
gortası kapsamına almış vaziyettedir. 40 yıla yaklaşan uygulaması içinde, Sosyal Sigortalar Ku
rumu, 365'i bulan tedavi kurumlarıyla ve 21 900 yatak sayısı ile ülkemizde önemli bir sağlık 
hizmetini ifa etmektedir. Bu çerçevede bir rakam vermek gerekirse 1988 yılında Sosyal Sigorta
lar Kurumu hastanelerinde yatan hasta sayısı 785 195'tir. Polikliniğe gelen hasta sayısı ise 28 
milyonu aşmış durumdadır. Bu rakamlar yaygın bir sağlık yardımı sisteminin ülkemizde yürü
tüldüğünün açık belirtileridir. 

Sosyal güvenlik, biraz evvel dt söylediğim gibi, bir haktır, bir görevdir, bir olgudur. Bu
nun başarıya ulaşması, yaygınlaşması toplumsal bir eğitimi gerektirir, tşte, bu amaca yönelik 
olarak Sosyal Sigortalar Kurumu başta olmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
çerçevesi içinde yaygın bir eğitim düzenine geçilmiştir. Bu, basın, yayın yoluyla, televizyon yo
luyla ve işyerlerinde yapılan toplantılarla gerçekleştirilmekte ve vatandaşlara sosyal güvenliğin 
önemi, sosyal güvenlik hakları, işverenlerin görevleri açıklanmak suretiyle; vatandaşların bu 
konularda bilinçlendirilmesi cihetine gidilmektedir. 

Bu vesileyle, Bağ-Kur emeklileri açısından, esnaf ve sanatkâr derneklerinin Bakanlığımı
za yapmış olduğu büyük katkıyı da şükranla anmak isterim. 

Bizim 1994'ten sonra devam edecek olan planlı çalışma dönemlerinde 2000 yılına dönük 
hedefimiz, tüm vatandaşların tek bir sosyal güvenlik çatısı altında birleştirümesidir. Buna dö
nük yasal düzenlemeler yapılacaktır. 

Yine, hedefimiz, sosyal sigorta hizmeti gören kuruluşlarımızın, malî kaynak açısından güç
lendirilmesi ve iştirakçilerine, sigortalılara yeter düzeyde hak sağlayacak hale getirilmesi, kuru
luşlarının modern bir çalışma ortamına götürülmesi şeklindedir. 

tşte, bu görüş ve düşüncelerle keyfiyeti takdirlerinize sunuyor, hepinizi saygıyla selamlıyo
rum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şimdi sırasıyla gruplara söz veriyorum. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Erzurum Milletvekili Sayın Mehmet Kahraman; buyurun 
efendim. 

ANAP GRUBU ADINA MEHMET KAHRAMAN (Erzurum) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Tekirdağ Milletvekili Sayın Enis Tütüncü ve 24 arkadaşı tarafından verilen sos
yal güvenlik ve sosyal güvenlik kuruluşlarının darboğazı ile ilgili araştırma önergesi üzerinde 
Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Konuşmamın başında, Türkiye'de sosyal güvenliğin gelişimi üzerinde kısaca Yüce Mecli
sinize bilgi sunmak istiyorum. 
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Sosyal güvenlik, anlamı itibariyle çalışma gücünü, beden ve ruh sağlığını devam ettirmek 
için, gelir kaynaklarını geçici ya da sürekli kaybedenlere toplum olarak yardım etmek suretiyle 
onların ihtiyaçlarını gidermeyi amaçlayan sistemler bütünün Bu anlam içinde sosyal güvenli
ğin üç önemli unsuru üzerinde durmak istiyorum. 

1. Sosyal güvenlik, öncelikle bir ülkede yaşayan herkesi meslekî, sosyoekonomik ve fizyo
lojik risklere karşı korumayı amaç edinmelidir. 

2. Sosyal güvenlik, herhangi bir nedenle gelir kaybına uğrayan, muhtaç duruma düşenle
re, insan onuruna yakışır asgarî bir hayat seviyesi için gerekli olan geliri sağlamaktır. 

3. Sosyal güvenlik, iş kazası, hastalık ve analık sigortası içinde sigortalı ve hak sahiplerine 
sağlık yardımı sağlamalı, çalışanların çalışma gücüne kavuşmaları, toplumun sağlıklı insanlar 
olarak yaşamlarına öncülük etmelidir. 

Sosyal güvenlik, belirtilen bu sistemler içinde Türk toplumuna yabancı bir unsur olma
yıp, tarih boyunca yaşayan bir kavramdır. Konuya dinî ve millî geleneklerimiz açısından ele 
alıp baktığımızda, dinimizin telkin ve tavsiyelerinde ve gerekse emirlerinde sosyal güvenlikle 
ilgili birçok hususlar ve telkinler yer almaktadır. Geleneğimiz ve kültürümüzün mayasında önemli 
bir yönü olan tslamın gelenek ve kültürümüzde bu konuya nakşetmiş olduğunu görüyoruz. 
Tarihî seyrinde Osmanlı Devletinde idarî yapının kurulmasıyla birlikte sosyal güvenliğin bir 
hak şeklinde uygulamaya konulduğuna tarihî kaynaklarda sıkça rastlamaktayız. Kendine mahsus 
Osmanlı emeklilik düzeni Tanzimat dönemine kadar başarı ile uygulanarak gelmiştir. Buna 
ek olarak, Osmanlı toplumunda, esnaf ve sanatkâra ait kuruluşlar olan "Ahilik ve lonca" kav
ramı içinde, sosyal güvenlik hakkını sağlayacak yardımlaşmanın bulunduğunu tespit ediyoruz. 

Günümüzde, artık, sosyal güvenlik, ayrı bir anlayış ve ayrı bir yaklaşıma kavuşmuştur. 
Nitekim, ülkemizde ve modern ülkelerde uygulanan sosyal güvenlik sistemleri, primli sisteme 
dayanmaktadır. Sağlanan hakların sınırı ise, nimet-külfet dengesi içerisinde mütalaa edilmek
tedir; yani, sosyal güvenlik, karşılığı alınan bir sosyal programlar bütünüdür, hiçbir zaman, 
sosyal yardım değildir. Sosyal güvenliği bu bazda değerlendirirsek, Anayasanın iki maddesi 
üzerinde durmak isterim : 

Anayasanın 60 inci maddesinde, "Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu gü
venliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatları kurar" amir hükmü mevcuttur. 

Ayrıca, Anayasanın 65 inci maddesinde, "Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa 
ile belirtilen görevlerini, ekonomik istikrarın korunmasını gözeterek, malî kaynakların yeterli
liği ölçüsünde yerine getirme mükellefiyetinde olduğunu ifade etmektedir. Her konuda olduğu 
gibi Anayasa, bu hususta da hizmet dengesini ekonomik yapı içerisinde belirlemiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ülkemizde modern sosyal güvenlik, Cumhuriyet ile 
birlikte 1940'h yılların sonlarına doğru kurulmuş olup, halen 3 ana sosyal güvenlik kuruluşu
muz, 5 ana sosyal sigortalar kanununu uygulamakla görevli bulunmaktadır. 

Sosyal Sigortalar Kurumu, 1946 yılında kurulmuş ve 43 yıllık bir hizmet geçmişine daya
nan en büyük sosyal güvenlik kuruluşumuzdur. Kurum, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 
göre, bir hizmet aktine dayanarak bir veya birkaç işveren yanında çalışan sigortalılara, sosyal 
sigorta hakkı sağlamaktadır. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, ihtiva ettiği, haklar yönünden, 
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bugün modern bir sosyal güvenlik kanunudur, tş kazası, meslek hastalığı, analık, malullük, 
yaşlılık ve ölüm sigorta kollarında; öncelikle sigortalıya her türlü sosyal sigorta hakları yanın
da, sigortalının eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, ana ve babasına, emekliye; emeklinin 
hak sahibi eşi, çocuğu, ana ve babasına, dul ve yetimine sağlık hizmeti, aylık ve gelir ödeneği 
gibi, sosyal güvenlik hakları sağlamaktadır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun hizmet kapasitesini rakamlarla ifade ederek değerlendirir
sek, kurumun bugün 16,6 milyon sigortalı, emekli dul ve yetim ile bunların hak sahibi eş, ço
cuk, ana ve babasını sosyal güvenlik şemsiyesi altına almış olduğunu görürüz. Bu rakama yurt 
dışında çalışan vatandaşlarımızın sosyal güvenlik sözleşmesiyle teminat altına alınmış, sosyal 
sigorta haklarından yararlanan eş, çocuklarının da sayısı eklenirse, toplam 18,6 milyona ula
şan kitle, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 32'sini ihtiva etmektedir. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun malî kaynağını, yasa "Sigorta primleri" olarak belirlemiş
tir. Sosyal sigortalar primleri iki ana unsura dayanmaktadır. Bunlar işçi hissesi ve işveren payı 
olarak iyi ayrı bölüm şeklinde tahsil edilmektedir, tş kazası ve meslek hastalığı için yüzde 1,5 
ve yüzde 7; analık sigortası için yüzde 1 olarak tespit edilen sigorta primleri, işveren tarafıridan 
finanse edilen sosyal sigorta programlandın Hastalık sigortası primi yüzde 11 olup, bunun yüzde 
5'i işçi hissesi, yüzde 6'sı da işveren payıdır. Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ise, yüz
de 20 olup, bunun yüzde 9'u işçi, yüzde H'i de işveren payıdır. Buna göre, bir sigortalının pri
me esas kazancı üzerinden ortalama yüzde 34,5 olarak tahsil edilen sosyal sigortalar priminin 
yüzde 14'ü işçi, yüzde 20,5'i ise, işveren payı olarak tahsil .edilmektedir. 

Anavatan Partisi İktidarı döneminde birçok yasa ile sigortalılara emekli, dul ve yetimlere 
yeni haklar sağlandığı bir gerçektir. Bunları Sayın Bakan ana başlıklar halinde söyledi; ama, 
bir gerçek daha var ki, bunun altını çizerek söylemekte fayda var. Mevcut hakların, yeni getiri
len hakların tümünün finansmanı kendi gelir kaynakları içinde çözülmeye çalışılmış, bu da 
başarıya ulaşmıştır. Hiçbir zaman, kolay bir yol olarak, prim oranlarının artırılması düşünül
memiştir. Nitekim, bugün alınan prim oranları, 1981 yılında yürürlüğe konulan 2422 sayılı Ya
sa ile son kez tespit edilmiş olan prim oranlarıdır. O halde, Bakanlık bu başarıyı nasıl sağla
mıştır; bu konuya dikkatle bakmak gerekir. 

öncelikle prim tahsilatını artırmak için, prim ödememeyi alışkanlık haline getiren kişi ve 
kuruluşların üzerine cesaretle gidildiğini burada belirtmek istiyorum. Bu programı uygular
ken, Bakanlık bazı iyi niyetli, ancak geçici malî sıkıntıya düşen işverenlere de kolaylık sağla
mak üzere, 1987 yılında yürürlüğe konulan 278 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, bir 
yıl içinde prim borcunu ödeyenlere birikmiş gecikme zammı borcunu iki yıl erteleme imkanı 
sağlanmıştır. Bu iyi niyetli girişime rağmen, primini ödemeyen işverenlere de yapılan icraî taki
batın el emeği, göz nuru olan işçimizin ücretinden kesilen primlerin tahsilinde en etkin yol ol
duğu inancındayız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Sosyal Sigortalar Kurumu ülkemizin yüzde 32,6'sına 
sağlık hizmeti veren bir sosyal güvenlik kuruluşudur. Kurumun bir diğer Özelliği de sağlık hiz
metini kendi sağlık kuruluşlarında vermiş olmasıdır. 

1950'li yılların Türkiyesinin sağlık tesisi sayısının yetersizliği dikkate alınarak, Kurum, sağlık 
sigortasını, kendi hastane, dispanser, doğumevi, özel dal hastaneleri gibi binaları inşa edip do
natarak, kendi personeli ile sağlama politikasını seçmiştir. Bu nedenledir ki, Sosyal Sigortalar 
Kurumu, ülke çapında 1 100 yataklı hastaneden, sağlık istasyonuna kadar 360'ı aşan sağlık 
tesisine kavuşmuştur. 
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Hastane işletmeciliği zor bir olaydır. Teşhis, tedavi, yataklı tesislerdeki işletmecilik, ilaç 
konusu, hizmet kapasitesi, finansman olayı olmak üzere, birçok sıkıntıları ve problemleri var
dır. Bütün bu geniş hizmet olayı dışında hasta psikolojisini, hasta-doktor ilişkisini de göz ardı 
edemeyiz. Bu konuda birkaç rakam vermek istiyorum. 1988 yılında Sosyal Sigortalar Kurumu 
sağlık tesislerinde yatan hasta sayısı 783 915, yatak-gün sayısı 5 546 446, poliklinik muayene 
sayısı 17 174 191'dir. Olayı bu boyutlarıyla değerlendirerek hizmetleri tenkit etmenin, bizi daha 
yapıcı sonuçlara ulaştıracağı kanaatindeyim. 

Buna rağmen, şikâyetler bitmiş midir? Hayır. Çünkü, hepimizin daha iyi hizmet etmek, hizmet 
almak hakkıdır. Hükümet olarak görevimiz de bu imkânı temin etmektedir. Bu çerçevede, Sayın 
Bakanın, kamuoyuna intikal eden konuşmalarından takip ettiğimiz kadarıyla, Sayın Bakan, sağlık 
hizmetlerinin reorganizasyonu yönünde yeni bir proje başlatmıştır. Sevinerek öğreniyoruz ki, İs
tanbul tlinde pilot bölge uygulaması başarılı sonuçlar sağlamış ve sigortalılar ile diğer hak sa
hipleri bu konuda gözle görülür bir rahatlığa kavuşmuştur. Temennimiz, bu başarılı organizas
yonun yurt çapında başlatılan uygulamasının bu yıl sonuna kadar tamamlanmasıdır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunca sağlanan hizmetler zinciri içinde önemli bir yeri tutan diğer 
bir konu da, aylık ve gelir ödemeleridir. Bilindiği üzere, emekli ve yetim aylıkları, gösterge tab
losu, katsayı, sosyal yardım zammı unsurlarının bir araya gelmesiyle hesaplanmaktadır. Katr 
sayının her yıl iki kez bütçe kanunu ve Bakanlar Kurulu kararıyla artırılmasına ek olarak, sos
yal yardım zammı da Bakanlar Kurulu kararı ile her yıl iki kere artırılmaktadır. Bu çerçevede 
1987 Temmuz ayında Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren üst gösterge tablosu ile de, 
çalışanlara, çalışırken aldıkları aylıklara eşdeğerde yaşlılık aylığı bağlama imkânı da yaratıl
mıştır. Anavatan Partisinin bu politikasını burada altını çizerek ifade ediyorum. 

Çalışanlarımıza; yani, memurumuza, işçimize, emeklimize, dul ve yetimimize enflasyo
nun altında artış sağlamadık, gelecekte de sağlamayacağız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, konuyu biraz da Bağ-Kur yönünden değerlendirelim. 
Bağ-Kur, esnaf, sanatkâr ve diğer bağımsız çalışanlara sosyal güvenlik sağlayan diğer bir kuru
luşumuzdur. 1972 yılında Ankara'da bir merkez teşkilatı olarak kurulan Bağ-Kur, 17 yıllık hiz
met dönemi içinde 71 ilde teşkilatı olan ve bilgiişlem ile donatılmış dev bir kuruluş niteliğine 
kavuşmuştur. Kuruluşundan bu yana 2,8 milyon esnaf, sanatkâr ve diğer bağımsız çalışanları
mız Bağ-Kur'a bildirge doldurarak sosyal güvenlik yönünden kayıtlarını yaptırmışlardır. Bu
gün için 1 milyon 974 bin aktif sigortalısı, 392 bin emekli, dul ve yetimi ile Bağ-Kur, esnaf 
ve sanatkârlarımızın geleceğinin temel direğini oluşturmuştur. 1978 yılında 940 bin olan Bağ-
Kur aktif sigortalı sayısı, 1988'de 1 milyon 974 bin rakamına ulaşmıştır. Bu rakam Bağ-Kur'un 
on yılda bir kat daha kendini katladığını ve yenilediğini göstermektedir. 

BAŞKAN — Sayın Kahraman, 5 dakikanız kaldı. 
MEHMET KAHRAMAN (Devamla) — Tamamlamaya çalışacağım Sayın Başkanım. 
Esnaf, sanatkâr ve diğer bağımsız çatışanlarımız Bağ-Kur'da sigortalılık haklarını, basa

mak tablosunda tespit edilen rakamlara göre hesaplanan, ödedikleri primleri ile finanse et
mektedirler. Bağ-Kur'da, kuruluşundan bu yana 12 basamak olan bu tablosundaki derecelen
dirme, 1987 Temmuz ayında yürürlüğe konulan yeni kanunî düzenleme ve Bakanlar Kurulu 
kararıyla gösterge rakamları hem yüzde 50 oranında artırılmış hem de 24 basamağa yükseltil
miştir. Bu düzenleme, esnaf ve sanatkârımıza ne sağlamıştır? Sağlanılan hak şudur : Esnafı
mıza yüksek basamaktan prim ödeme imkânı getirilerek, emekli olma durumunda geçimine 
uygun bir yaşlılık aylığı alabilme imkânına kavuşturulmuştur. 
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Açıkladığım bu imkânlara rağmen bir gerçeği Yüce Meclisinizde bir kere daha vurgulaya
rak ifade etmek istiyorum : Sosyal güvenlik bir eğitim kavramıdır, toplumun bilinçlenmesi ge
rekmektedir. Esnaf ve sanatkârımız, bu nedenlerle özellikle prim borcunu ödemekte maalesef 
biraz ihmalkâr davranmaktadır. 

tik defa 198S yılında 3165 sayılı Kanun ile sağlanan ödeme kolaylığı daha sonra 3253 sayı
lı Kanunla 3 ay daha uzatılmış, 1987 yılında da 277 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle 
de yenilenmiştir. Ancak, her üç kanunî düzenlemeden de arzu edilen sonuç alındığını söyle
mek hayli zordur. Bu nedenle Bağ-Kur, belirli bir borç miktarını baz alarak, icrat işlemlere baş
lamıştır. Sosyal güvenlik bir sevgidir, sosyal güvenlik bir hizmettir, ödenen her prim, sağlanan 
sosyal sigorta haklarının karşılığıdır, özellikle esnaf ve sanatkârlarımıza ait meslek kuruşları
nın bu durumda bakanlık ve kurum işbirliği içinde olmalarının konuya etkin çözüm getireceği 
görüşümüzü burada bir kere daha ifade etmek istiyorum. 

Anavatan Partisi İktidarının en reformist çalışmalarından biri de Bağ - Kur sigortalısına, 
eşi, çocuğu, ana ve babası; emekli ve emeklinin eşi, çocuğu, ana - babası, dul ve yetimini kap
sayan sağlık sigortası hakkını sağlamasıdır. 

1972 yılından 1986 yılına kadar başı ağrıyan bir Bağ - Kur sigortalısı, emeklisi, dulu ve yeti
mi, eşi veya çocuğu en yakın bir hastaneye gidemez iken, reçeteye yazılı ilacını "nasıl alacağım?" 
diye düşünürken, bugün Bağ - Kur karnesiyle bu önemli eksikliğini ikmal etmiş durumdadır. 

1986 yılından başlayarak, üç yıl içinde kademeli bir şekilde uygulanması öngörülen Bağ - Kur 
sağlık sigortası, bu yılın başında bütün yurda yaygınlaşUrılmış, 9 milyonu aşan vatandaş kitlemiz 
devlet hastanelerinde, Sosyol Sigortalar Kurumu sağlık tesislerinde, mahallî idareler, kamu iktisadî 
teşebbüsleri ve üniversitelerin sağlık kuruluşlarında teşhis ve tedavi imkânlarına kavuşmuştur. 

Bu yılın sonunda, gelir ve gider dengesine ait durumun kesin olarak belirleneceği Bağ -
Kur, sağlık sigortası yönünden, bakanlığın ciddî bir değerlendirme yaparak konuyu yeniden 
değerlendiriceği, aksayan yönler varsa, bu hususta da yeni tedbirler alacağı inancındayız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Bağ - Kur, sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması yönün
den ayrıca büyük bir görev üstlenmiş bulunmaktadır. Bu da, 1984 yılında yürürlüğe giren 2926 
sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunudur. Yasa, çiftçilere 
yönelik sosyal güvenliğin, Bakanlar Kurulu kararı ile on yıl içerisinde yaygınlaştırılmasını öngör
müştür. Geçen beş yıl içinde 38 ilde uygulanan Çiftçilere yönelik sosyal güvenlik uygulamasın
dan 700 bin dolayında vatandaşımız fiîlen yararlanmıştır. Temennimiz, 1994 yılına kadar, tarım
da çalışanları kapsayan sosyal güvenlik uygulamasının bütün yurda yaygınlaştırılmasıdır. 

Sosyal güvenlik kuruluşları içinde Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ise, görev alanı 
olarak kamuda memur statüsünde çalışanlar ile bunların emekli dul ve yetimlerine sosyal gü
venlik sağlamaktadır. 1950 yılında 5434 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı, halen kamuda çalışan 1 milyon 460 bin memura... 

BAŞKAN — Sayın Kahraman, süreniz dolmuş bulunmaktadır; lütfen tamamlamanızı ri
ca ediyorum. 

Buyurun. 
MEHMET KAHRAMAN (Devamla) — Teşekkür ederim. 
658 bin emekli, dul ve yetimi ile bunların eş, çocuk, ana ve babaları olarak toplam 7 milyon 

520 bin kişiye sosyal sigorta hakkı vermektedir. Adi malullük, vazife malulü, emeklilik hakkı, 
dul ve yetim aylığı gibi uzun vadeli sigorta kollan yanında emekli, dul ve yetimler ile bunların 
hak sahibi aile bireylerine sağlık sigortası hakkı veren Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı, 
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ayraca, Türk Silahlı Kuvvetler personeli subay ve astsubaylara harp zammı gibi ek sosyal gü
venlik hakkıyla, askerlik hizmetinde malul kalan erlere de malullük ve ölüm aylığı bağlan
maktadır. 

Kamuoyunda yıllardır tartışılan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının malî yapısı, 375 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen yeni sistemler dahilinde, belirli ölçüde düzlü
ğe çıkmıştır. Yeni getirilen taban aylığı ve kıdem aylığı gibi sistemlerin prime tabi tutulması 
yanında, 1989 yılında prim oranının 1 puan, 1990 yılından sonra da 2 puan artırılması, Türki
ye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yeni kaynak sağlayacaktır. 

Sayın Başkan, sözlerimin sonunu arz ediyorum. Sosyal güvenlik kuruluşları millî kuru
luşlardır. Hepimizin, ailenizin, çocuklarınızın geleceklerinin teminatıdır. Bu kuruluşları yıp
ratmamak, kamuoyunda şu veya bu şekilde hizmetlerine gölge düşürmemek hepimizin görevi 
olmalıdır. Tenkitlerimiz yıkıcı değil, yapıcı olmalıdır. Anayasada öngörülen temel esas, sosyal 
güvenlik kuruluşlarının devletin teminatı altında olduğudur, yani herhangi bir nedenle acz içi
ne düşen sosyal güvenlik kuruluşunun açığının devletçe karşılanacağı muhakkaktır. Sevinerek 
görUyoruz ki, ne geçmişte, ne şimdi ve ne de gelecekte böyle bir tehlike yaşanmamıştır; ne de 
böyle bir tehlike için önümüzde telaşlanacak bir işaret vardır. Bakanlık, konusuna vâkıf, göre
vinin bilincindedir. Kurum yöneticilerinin de tek amaçları daha iyi görev vermektir. Bu neden
le, ortada ciddî bir sorun olmadığı kanaatindeyim. 

Bütün bu düşünce ve anlayışla, Anavatan Partisi Grubu olarak, sosyal güvenlik ve sosyal 
güvenlik kuruluşları yönünden bir Meclis araştırması açılmasına gerek olmadığı yolundaki gö
rüşümüzü Yüce Heyetinize saygıyla arz ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kahraman. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Niğde Milletvekili Mahmut öztürk; buyurun. 

DYP GRUBU ADINA MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 
üyeleri, Tekirdağ Milletvekili Sayın Enis Tütüncü ve 24 arkadaşının, sosyal güvenlik program
larındaki çöküşün önlenmesi ve ulusal güvenlik sisteminin kurulması için alınacak tedbirleri 
tespit etmek amacıyla vermiş olduğu Meclis araştırması önergesi hakkında, DYP Grubu adına 
söz almış bulunuyorum. Yine bu önerge üzerinde konuşurken DYP'nin sosyal güvenlik kuru
luşları üzerindeki görüşlerini de belirteceğim. Yüce Heyeti, saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, insan, bütün dinlerde kutsal, yüce bir varlık olarak gösterilmiş; insana ve 
insanlığa yapılacak yararlı şeyler, bütün kutsal kitaplarda emredilmiş ve hatta, yararlı şeylerin 
Allah katında sevap mertebeleri de belirtilmiştir. Bu sebeple, bütün dinlerde, temelde hayrî olan, 
bugünkü anlamda bir çeşit sosyal güvenlik kuruluşu olan kurum ve kuruluşlar kurulmuş; bu
rada amaç Allah'ın rızasını kazanmak, bunun vasıtası da kurulan hayrî müesseseler olarak 
gösterilmiştir. Sonuç olarak da, toplumda yardıma muhtaç olan insanlara yardım etme, onu 
koruma, kollama olayı meydana gelmiştir. 

Sayın üyeler, gelişen insanlık tarihiyle birlikte, zaman zaman Cenabı Allah tarafından gön
derilen peygamberler ve kutsal kitapların yanında, insanlık, aynı samanda çeşitli faktörlerin 
de etkisiyle, bir arada yaşama gereğini duymuş; bunun tabiî sonucu olarak da, yönetim sistem
leri doğmuştur, insanlık tarihinin gelişmesinde, cemiyet halinde bir arada yaşama isteğinin te
melinde muhakkak ki birinci faktör olarak can güvenliğinin sağlanması arzusu yatmaktadır. 
ikinci faktör olarak ise, insanın içinde bulunduğu toplumda kamını doyurma arzusu yatmıştır. 

Cemiyet veya toplumu yönetenler, yönetim şekilleri ne olursa olsun, çeşitli yaklaşımlarla 
ve etkilerle bu iki faktöre eğilme ihtiyacı duymuşlardır. 
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Sayın Başkan, tabiî ki insanların bir arada yaşamaları, idare sistemlerinin gelişmesini, ay
nı zamanda, üretim şekillerini, tüketim şekillerini, mülkiyet kavramını -kısaca biz bunlara ik
tisadî faaliyetler diyoruz- da beraberinde getirmiştir ve hatta iktisadî faaliyetlerin çeşitliliği, 
yönetim sistemlerini geliştirdiği, ekonomist, sosyolog ve idarî bilimciler tarafından sürekli tar
tışma konusu yapılmıştır. Gelişen idarî ve iktisadî sistemler, herkes tarafından kabullenilmesi
ni sağlayan hukuk sistemlerini de doğurmuş ve bunlar, zaman içinde, toplumun ve idarenin 
ihtiyaçlarına göre geliştirilmiş ve müeyyideler halinde uygulanmıştır. 

19 uncu Yüzyıla kadar, genelde, bütün dünya, yönetim sekilerinde ve iktisadî faaliyetlerin 
temelinde dinî faktörlerin etkisi çok olmuştur. 19 uncu Yüzyıla kadar insanlık tarihi çeşitli et
kilerle sürekli arayış içerisinde, kaderci bir yaşayış içinde olmuş ve iktisadî sistemlerini buna 
göre belirlemiştir. Yine 19 uncu Yüzyıla kadar, ülke yöneticileri, fertlerine fazla bir şey verme 
ve sağlama gereğini duymamışlardır. Ancak, 19 uncu Yüzyılda buharın bulunması ve endüst
riye yönlendirilmesi, çeşitli üretim araçlarının hızla icadı, enerji kaynaklarının çeşitlenmesi, 
ulaşım, haberleşme ve diğer sahalardaki baş döndürücü gelişmeler -ki, biz buna kısaca, sanayi 
devrimi diyoruz- insanlık tarihinde yeni bir dönemin başlamasına sebep olmuştur. 

Sanayi devriminin sonucu üretimde bir patlama olmuş, insan, makine sayesinde daha çok 
üretir hale gelmiştir. Yalnız, üretimdeki söz konusu bu patlama, üretim araçlarının, dağılımı 
şekillerine göre belirli yerlerde ve ellerde toplanması, bölüşüm kavgasını yaratmış, sonuç ola
rak da; mülkiyet, üretim ve dağıtım modellerini net olarak belirlemek isteyen iktisadî sistemler 
ve buna bağlı olarak da hukuk normları aktif olarak devreye girmiştir. Kapitalizm, komünizm, 
sosyalizm, faşizm, liberalizm gibi izmlerin temelinde mülkiyet, üretim ve bölüşüm kavgası yatar. 

Sayın üyeler, çeşitli sistemlerle yönetilen toplumler ve onların idarecileri zaman içerisinde 
bu sistemlerin sivri taraflarını görmüşler, bu sivrilikleri törpüleyecek çeşitli tedbirler almışlar
dır. Toplumun sahip olduğu her türlü üretim imkânlarından bütün toplum fertlerinin daha 
iyi ve sürekli faydalanması için çeşitli sosyoekonomik ve hukukî tedbirler getirmişlerdir. 

tşte bütün bu gelişmeler sosyal devlet kavramını doğurmuştur. Sosyal devlet kavramı, tkinci 
Dünya Savaşından sonra geliştirilen bir kavramdır. Sosyal devlet, toplum içindeki ferdin, her 
türlü hak ve hukukunun devlet tarafından korunması, sürekli hale getirilmesi, bunun için dev
lete görev verilmesi olayıdır. Sosyal devlette amaç, ferdin çeşitli tehlikelere maruz kalması ha
linde -ki, bu tehlikeler işsiz kalması, yeterli ücret bulamaması, emeklilik halinde bir gelire sa
hip olamaması, sağlığı, eğitimi gibi durumlardır- devletin ferdine el açması halidir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, gerek islamiyet öncesi ve gerekse tslamiyetin kabulünden son
ra, Türkler, kendi örf, âdet ve kültürlerine uygun olarak, çeşitli güvenlik müesseseleri ihdas 
etmişlerdir, özellikle tslamiyetten sonra tslam dininin de etkisiyle, zamanına göre önemli sos
yal güvenlik müesseseleri kurmuşlardır. Vakıflar, loncalar bunların en somut olanları idi. Bun
ların pek çoğunun kurulmasına padişahlar öncelik etmiş ve hatta Osmanlı İmparatorluğu dö
nemin de Evrak ve Şer'iyye Nezareti bile kurulmuştu. 

Genç Türkiye Cumhuriyeti, aslında, sosyal güvenliğe çeşitli sebeplerle önem verem bir top
lum devralmıştır. Sosyal güvenlik kavramı, Türk toplumu için yabancı değildi; çünkü, bu alan
da birçok vakıf ve dernek faaliyet gösteriyordu. Nitekim, yokluklar içinde kurulan Türkiye 
Cumhuriyeti ve onun kurucuları, hiçbir izmin etkisinde kalmadan, halka dayalı cumhuriyetle 
idare tarzını benimsemiştir; ekonomik yapıyı da bu tarz içinde oluşturmuşlardı. Dönemin im
kânları çerçevesinde, devlet öncülüğünde, özel sektörle birlikte kalkınma ve gelişmeyi hedefle
mişlerdi. Özellikle. 1950'Ü yıllardan sonra, daha hızlı bir şekilde görünen ekonomik ve top-
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lumsal gelişmeler, devletin bu işlere daha aktif karışma zaruretini ortaya çıkarmıştır. Nitekim, 
üçüncü Anayasamız olan 1961 Anayasasında "Sosyal devlet" kavramı getirilmiştir. 

1961 Anayasasında yer alan sosyal devlet kavramı gereği, bununla ilgili yeni kuruluşlar 
kuruluş, bakanlıklar teşkil edilmiş, çalışma hayatını düzenleyici hukuk kuralları getirilmiş; grev, 
lokavt, emeklilik, işsizlik, istihdam yaratma, sağlık, çalışma şartlarının belirlenmesi, millî ge
lirden daha çok ve adilane pay alma gibi sorunlar daima en canlı tartışılan konular olmuştur. 
Ülkemizde daha otuz - kırk yıl öncesinde bilinmeyen "Sosyal devlet" kavramı ve onun mües
seseleri, bugün vazgeçilmeyen kuruluşlar arasına girmiştir. Nitekim, 1982 Anayasamızda da, 
devlete, sosyal devlet niteliği kazandıran hükümler konmuş ve bunun uygulanması için ülke 
yöneticilerine anayasal görevler verilmiştir. 

Sayın üyeler, 1982 Anayasasının 2 nci, S inci, 49 uncu ve 60 inci maddeleri, açıkça sosyal 
devlet gereği olan haklara herkesin sahip olduğunu, bunların yerine getirilmesi için de devlete 
görevler düştüğünü belirtmiştir. Yine, ülke yöneticileri, Anayasamızın söz konusu bu amir hü
kümlerini yerine getirecek tedbirleri almak zorundadırlar. 

1961 ve 1982 Anayasalarımız gereği, birçok sosyal güvenlik kuruluştan kurulmuş ve ka
nunlar çıkarılmıştır. Keza, bugünkü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, Kuruluş Kanu
nu olan 3146 sayılı Kanun da, söz konusu Bakanlığa, özet olarak şu görevleri vermiştir : 

Birinci görev, istihdam yaratıcı ortamı hazırlamak; ikinci görev, çalışma hayatını düzenle
yici tedbirleri almak; üçüncü görev, sosyal güvenliği sağlamak. 

Sayın Başkan, kısaca Anayasalarımızda, sosyal devlet ve onun gereği olan sosyal tedbir
lerle ilgili amir hükümleri gördük. Söz konusu Meclis araştırması önergesinde de yer alan, sos
yal güvenlik kuruluşlarımızın durumu ve bunların anayasal görevlerini yerine getirip getirme
diğine ve bunların içerisinde önemli bir yer tutan, aynı zamanda koordinatör pozisyonunda 
olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının durumuna bakalım. 

3146 sayılı Kanunla, Çalışma Bakanlığı kaldırılmış ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla bir
leştirilerek iki ayrı bakanlık tek çatı altında toplanmıştır. Söz konusu bu Bakanlığın bugünkü 
statüsü, Anayasanın amir hükümlerinin yerine getirilmesine imkân verecek yapıda değildir. Çün
kü, Çalışma Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirilirken, amaç, her iki görevin de 
aynı Bakan tarafından yapılmasıydı. Fakat, mevcut uygulamalara göre bunun tam tersi yapılıyor. 

Zira, her işinde karmaşa olan ANAP idaresi, çalışma hayatıyla ilgili işleri ilgisiz Devlet 
Bakanlığına gördürüyor, sosyal güvenlikle ilgili işleri ilgili Bakana bırakıyor. Zaten, en mühim 
yanlışlık da burada yatıyor. 

Yine, ANAP idaresi, "Ben kamuyu yatırımdan çekiyorum, bu alanı özel sektöre bıraktım" 
diyor. Ancak, özel sektörün bu alana ürkek bakması ve yeterli yatırım yapmaması sonucu, bu- -
gün, işsizlik oranı yüzde 22 ila yüzde 25'ler seviyesine ulaşmıştır. 

Yine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yasal yetkileri yetersizdir. Bakanlık, bu
gün, anayasal görevlerini yerine getirme durumundan çok, bu işlerin bürokratik trafik memur
luğunu yapmaktadır. 

Sosyal güvenlik kuruluşlarımızın durumu : 
En önemli sosyal güvenlik kuruluşlarımızdan Emekli Sandığı Maliye ve Gümrük Bakan

lığına; SSK, Bağ - Kur ve tş ve tşçi Bulma Kurumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına; 
Çocuk Esirgeme Kurumu Devlet Bakanlığına; Vakıflar ayrı bir Devlet Bakanlığına; çalışma 
hayatı ve istihdamla ilgili kuruluşlar ayrı bir Devlet Bakanlığına; aile hayatımızla ilgili konular 
da yine ayrı bir Devlet Bakanlığına bağlanmak suretiyle, bunlara ayrı ayrı çözümler aranmaktadır. 

Bütün bu durumlar gösteriyor ki, ANAP idaresi ülke sorunlarını çözmekten çok, onları 
daha da ağırlaştıracak ortamlara itiyor ve hazırlıyor. 
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Sosyal güvenlik kuruluşlarının hizmet durumları : 

Sayın Başkan, sayın üyeler, bugün ülkemizde, Anayasamızın amir hükümlerini yerine ge
tirmekle görevli sosyal güvenlik kuruluşlarımızın hizmetleri birbirinden çok farklı boyutlara 
ulaşmıştır. Bağ - Kur, SSK ve Emekli Sandığı, mükelleflerine çok farklı hizmetler vermektedir. 
Bağ - Kur'lunun hastane çilesi dillere destan hale gelmiştir. SSK'lının sağlık hizmeti ise iflas 
etmiştir. Bu hizmet farklılıkları toplumda uçurum açacak boyutlara ulaşmıştır. 

Sosyal güvenlik kuruluşlarının malî yapıları : 

Bugün ülkemizde sosyal güvenlik kuruluşlarımızın aktuaryal yapısı hâlâ kurulamamıştır. 
Sosyal güvenlik fonları başka bakanlıklarda olup, primler iyi değerlendirilememektedir. Nite
kim, enflasyonun da etkisiyle sosyal güvenlik fonları hızla erimekte olup, kurumlar hizmet 
veremez ve hizmet satın alamaz hale gelmiştir. Buna bir misal vermek istiyorum : SSK'nın bir 
yıl içerisinde sadece ilaç giderlerinin 170 milyar liradan 475 milyar liraya çıkması, bunun en 
somut örneğidir. Bu durum bile, SSK'nın S.O.S. verdiğini açıkça gösteriyor. Bu durum sosyal 
güvenlik kuruluşlarının mensuplarını koruyacağı yerde, kendilerinin korunacak hale gelmiş ol
duğunu göstermektedir ve manzara budur. 

Sosyal güvenlik kuruluşlarının görev artışları: 

Sayın Başkan, değerli üyeler, her şeyi göstermelik yapan ANAP Hükümeti, "Sosyal gü
venlik şemsiyesini büyütüyorum, daha çok kişiyi sosyal güvenlik kapsamına alacağım" diye, 
bu kuruluşların hiçbir sorununu halletmeden, kuruluşlara çok yüklenmiş ve tabiri caiz ise, şem
siyeyi delmiştir. Söz konusu yapıyla bu güvenlik şemsiyesi mevcut yükü bile çekecek durumda 
değildir. 

Sosyal güvenlik alanında sürekli ve belirli politikalar oluşturulmamıştır. 

Sayın üyeler, ANAP Hükümetinin hiçbir alanda belirgin bir politikasının olmadığı, bu 
alanda da kendini bariz bir şekilde göstermiştir. 

Bakanlıkların sık sık değişmesi bürokrasiye de yansımakta ve bürokrasiyi tedirgin etmek
tedir. Bir bakanın yaptığını diğer bir bakan bozmakta, bir genel müdürün oluşturduğu ekibi 
diğer bir genel müdür dağıtmaktadır. Nitekim, kamuoyunu çok meşgul eden süper emeklilik 
konusundaki bugünkü kavga, aynı Hükümetin iki bakanı arasındaki kavga ANAP'ın bir adım 
ötesini dahi görmeyecek durumda olduğunu göstermektedir. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, 5 dakikanız kalmıştır. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Süper emeklilik konusunun bugünkü durumu -Yüce 
Meclisten özür dilerim- bir delinin kuyuya taş atması, kırk akıllının çıkartamaması şaklindedir. 

Sayın Başkan, Doğru Yol Partisi Grubu olarak görüşlerimiz bunlardır. Biraz önce Sayın 
Bakan ve ANAP sözcüsü arkadaşımız görüşlerini dile getirdi. Yalniz, bir başka ANAPMının 
Sosyal Güvenlik Kuruluşlarıyla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Bakanlığına nasıl baktığına de
ğinmek, Plan ve Bütçe Komisyonu zabıtlarından okumak istiyorum. 

Sayın Profesör Doktor Erol Teytinoğlu diyor ki... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Kendisi yok. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, ben kendisinin sözlerini zabıtlardan 
okuyorum. 
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Kısaca özetliyorum. Sayın Erol Zeytinoğlu diyor ki, "Teşekkür ederim, -yani, Bakanın 
konuşmasına teşekkür ediyor- Teşekkürlerimin iki sebebi var; bir tanesi kendilerine. Bakanlı
ğına tanınan fizikî ve malî imkânlarının fevkalade sınırlı olmasına rağmen göstermiş oldukları 
büyük faaliyetler" diyor. Yani, Sayın Zeytinoğlu, ANAP Hükümetinin Sosyal Güvenlik Ba
kanlığına fevkalade kısıtlı imkânlar tanıdığını söylüyor. 

Yine, aynı Zeytinoğlu, "Çalışma ye Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kanımca Türkiye'nin en 
büyük bakanlıklarından bir tanesidir'^diyor, bu bakanlığın millî bir bakanlık olduğunu ifade 
ediyor ve yine bu bakanlığın Anayasanın 49 uncu maddesini yerine getirmedeki önemini belir
tiyor, bakanlığa üç görev verildiğini söylüyor. Bu görevler; istihdam, çalışma hayatı, üçüncüsü 
de sosyal güvenlik" diyor; fakat yine aynı Zeytinoğlu şöyle söylüyor : "Toplumda bir kişi, bir 
fert, gelir elde edemiyorsa, ihtiyaçlarını giderebilmesi mümkün değildir, yani iş bulamazsa ih
tiyaçlarını gidermesi mümkün değildir veya gayri kanunî yollara başvurarak, hırsızlık, namus
suzluk, iffetsizlik yapmak suretiyle hayatlarını idame ettirmek mecburiyetinde kalırlar ki, bu, 
insan onuruna yaraşır bir yaşama biçimi değildir. Bu nedenledir ki, bu Bakanlığın en önemli 
sorunu, insanları işsiz bırakmamak. " Bugünkü işsizlik seviyesi, yüzde 22'lerde, yüzde 25'lerde. 

Yine, aynı Zeytinoğlu devam ediyor : "Bugün Türkiye'de işsizliği önleyebilmek için, gayet 
iyi bilindiği gibi, iki iktisadî unsurun yerine getirilmesi lazım gelir. Bunlardan bir tanesi, yatı
rımların artırılması, ikincisi, sanayi yatırımlarının genişletilmesidir; ancak -işte, ANAP'ın if
lası bu sözde yatıyor- üzüntüyle belirtmek gerekir ki, ne altyapı yatırımlarında bir çoğalma, 
ne de sanayi yatırımlarında bir büyüme söz konusudur. Bu nedenledir ki, Bugün ÇalışmaBa-
kanlığmın hesap vermek mecburiyetinde kaldığı işsizliği çözümleyebilmek için Hükümetin bu 
konuya el atması ve Hükümetin bu sorunu çözümlemesi için köklü radikal tedbirler alması 
gerekir." Hani işsizlik meselesi çözülmüştü, hani yatırımlar çoğalmıştı, hani altyapı meselesi 
çözülmüştü?., tşte bunlar, bir ANAP sözcüsünün sözleri. 

Sayın Başkan, yine aynı sözcü devam ediyor... 
ALt TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Altyapı nedir kardeşim, söyle bakalım? "Altya

pı çözülmedi"diyorsun... 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, ben altyapının kitabını yazdım. Eğer onu 

sormak istiyorsanız... 
ALt TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Söyle bakalım ne olduğunu. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Bunu sizin profesörünüz söylüyor, bunu sizin profe

sörünüz Erol Zeytinoğlu söylüyor, ben söylemiyorum ki. 
ALt TOPÇUOĞLU -(Kahramanmaraş) — Altyapının bir iki tanesini söyle bakalım. Bil

mediğin lafı oradan konuşuyorsun. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Bunu bir ANAP sözcüsü söylüyor. 
ALt TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Ben de sana soruyorum. Bilmediğin lafı ora

dan konuşuyorsun. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, bunu bir ANAP sözcüsü söylüyor, biz söy

lemedik. Siz buraya çıkıyorsunuz, 1980 öncesinin sözlerini söylüyorsunuz, ben de bir - iki ay 
öncesinin sözlerini söylüyorum, ANAP yöneticilerinin sizi uyuttuğunu söylüyorum; bunu si
zin sözcüler söylüyor. Ben altyapının kitabını yazdım. 

ALt TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — ANAP yöneticileri şanla şerefle hizmet etmiştir 
bu ülkeye. 
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MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, Sizin profesörünüz, "Alt yapı yatırımları 
yetersiz, bunda ileri bir mesafe almadık, sanayi yatırımları da bitti" diyor. Bunu söyleyen aklı 
başında bir ekonomi profesörünüz. Ben söylemiyorum, sizin adamınız söylüyor, iki ay önce 
söylüyor. 

tşte sizin iflasınız. Kendiniz, iflas ettiğinizi söylüyorsunuz. 

Yine "İşsizlik sigortasında bir mesafe alınmadığını"söyIüyor... 

BAŞKAN — Sayın öztürk, süreniz dolmuş bulunmaktadır. Sözünüzü tamamlamak üze
re cihazı çalıştırıyorum. 

Buyurun efendim. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkanım, şimdi, kelepçeli mikrofonun önün
de konuşmak çok zor. Aslında, zabıtlara geçmiş daha çok söz vardı, kendim hiçbir şey hazırla-
mayacaktım, zabıtlardan Sayın Zeytinoğlu'nun sözlerini okuyacaktım; ama, biz de kendi gö
rüşlerimizi belirtmek istiyorduk. 

Bu verilen önerge son derece iyi niyetle verilmiş bir önergedir. Bu verilen önerge yaklaşık 
32 - 33 milyon kişinin - bizler de dahiliz- gerek bugünkü durumunun, gerekse gelecekteki du
rumun daha iyi şartlarda tahlil edilmesini sağlayacak bir önergedir. Bu önergede muhalefetin 
bir art niyeti yoktur. Doğru Yol Partisi olarak, yetiminden, çalışanına kadar herkesin hakkım 
daha iyi koruyacak, güvenlik şemsiyesinin tellerini daha güçlendirecek bu önergeye evet diye
ceğimizi belirtir, Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. (DYP sıralarından "BravoM sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Enis Tütüncü; buyurun. (SHP sırala
rından alkışlar) 

Sayın Tütüncü, grup sözcüsü sıfatıyla 20 dakika, önergedeki imza sahibi sıfatıyla 10 daki
ka; toplam 30 dakika görüşeceksiniz. 

Buyurun. 

SHP GRUBU ADINA ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sosyal güvenlik programlarındaki çöküşün önlenmesi ve ulusal sosyal güvenlik sisteminin 
kurulması hakkında verdiğimizMeclis araştırması önergesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grubu adına ve önerge sahibi olarak şahsım adına söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerime başlamadan önce, izninizle bir üzüntümü dile getirmek istiyorum. Sorumlu Ba
kanımız Sayın Aykut burada yoktar. Yanlış anlaşılmasın, İçtüzüğü biliyorum ve burada Hükü- ~ 
met adına konuşan konuyu sunan Sayın Bakan arkadaşımız, elinden geldiğince, iyi bir şekilde 
konuyu size takdim etmeye çalıştı. Ancak, üzüntüm şudur : Sorumlu Sayın Bakan şu anda 
Amerika Birleşik Devletlerinde; ama, Sayın Bakan bundan önce de yoktu. Bundan önce de 
yoktu derken, bu önergenin, Sayın Bakanın İzmir'deki bir panele katılması nedeniyle ertelen
diğini belirtmek istiyorum. Şimdi, en azından şu soruyu sorma hakkını kendimde görüyorum: 
Sorumlu Bakan Sayın Aykut, konuyu ciddiye almıyor mu? Eğer konuyu ciddiye atıyorsa tüm 
yönleriyle burada tartışmaktan mı çekiniyor? Eğer, Sayın Bakan Aykut, ulusal sosyal güvenlik . 
sisteminin kurulmasını ciddiye alıyorsa -ki inanıyorum, ciddiye alıyordur- ayrıca bu konuda 
elle tutulur bir görüşü varsa, mademki burada bulunmadı, kendisini televizyonda açık oturu
ma davet ediyorum, öyle sanıyorum ki TRT böyle yaşamsal bir konuda açık oturum düzenle
yecektir. 

— 27 — 



T.B.M.M. B : 62 10 . 1 . 1990 O : 1 

Aslında buraya Hükümet politikalarını eleştirmek için çıkmadım ; çünkü, ele aldığım so
run öyle büyümüştür ki, zaman, kusur arama zamanı değildir ve eleştiri yapma zamanı da de
ğildir. Sorunun, eleştiri yapılarak kaybedilecek bir güne dahi tahammülü yoktur. Tüm açık yü
rekliliğimizle şunu da söyleyeyim, eğer kusur aranacaksa, gelmiş geçmiş tüm Cumhuriyet Hü
kümetlerinde kusur aramak lazım bu konuda. 

Konuyu çok önemli bir ulusal dava olarak ele alıyorum. Neden? Çünkü konu, beşikten 
mezara tüm insanlarımızın yaşlılık, maluliyet, ölüm, iş kazası, meslek hastalığı, sağlık, işsizlik 
gibi çeşitli risklere karşı korunması ya da korunmaması konusudur, tşte bu nedenle konu, ulu
sal bir dava, partilerüstü bir sorun olarak ele alınmalıdır, böyle kabul edilmelidir. Bu nedenle, 
sosyal güvenlik sisteminde sağlıklı bir yapıya ulaşılması ve dolayısıyle, herkesin anayasal hakkı 
olan sosyal güvenliğe kavuşturulması, tüm partilerin ortak amacı olması gerekir. 

Sayın Başkan, öğrenmek istiyorum; bu yüce çatı altında buna itiraz eden var mı, aksini 
düşünen var mı?.. Yok olmadığına göre, tüm milletvekili arkadaşlarımın konuya olumlu yak
laşacaklarını umuyorum; ummaktan da öte bunu istiyorum, bunu talep ediyorum. Emin olu
nuz değerli arkadaşlarım, bu davranışlarımızın ulusumuz açısından, halkımız açısından değeri 
ölçülemeyecek kadar, anlamı ölçülemeyecek kadar büyük bir işlevi olacaktır, buna inanıyorum. 

tşin bir de şu yönü var; araştırma önergemizin kabul edilmesi halinde bütçeye ek bir mas
raf gelmeyecektir, hiç kimse hatalı, suçlu, kusurlu bulunmayacaktır. Aksine, yıllardır yerinde 
sayan sosyal güvenlik hakkının bir türlü geliştirilemeyen, istenildiği biçimde geliştirilemeyen, 
birtakım gelişmeler var; ama istenildiği biçimde geliştirilemeyen sosyal güvenlik hakkının tüm 
nüfusa, sağlıklı ve kalıcı bir şekilde yaygınlaştırılması için bir çıkış yolu aranacaktır. Hep bir
likte ve öyle inanıyorum ki, hepimizin katkısıyla mutlaka bu yol bulunacaktır. Yine, önergemi
zin kabul edilmesi halinde, sosyal güvenlik formlarının har vurup harman savrulması önlen
miş olacaktır. Yine, önergemizin kabul edilmesi halinde, çeşitli sosyal sigorta kurumları ara
sındaki farklılıklar, adaletsizlikler ortadan kaldırılacak, sosyal sigorta yasaları yaz - boz tahta
sı olmaktan kurtarılacaktır. Şu anda 18 inci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri ola
rak, Türkiye'de ulusal sosyal güvenlik sisteminin bizim elimizle kurulacak olmasının, hepimiz 
onurunu taşıma, mutluluğunu paylaşma şansını elimizde bulunduruyoruz. Halkımız bizden, 
kendilerine sahip çıkacak tavır ve davranışlar bekliyor, tşte bundan daha güzel bir fırsatı bir 
daha kolay kolay yakalayamayacağımızı sanıyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; sosyal güvenliğin neresindeyiz? Sosyal güvenlik, ala
nına gerçekten aşağı yukarı onbeş yirmi yılını vermiş bir arkadaşınız olarak benim perspekti
fimden, benim açımdan sosyal güvenliğin neresindeyiz; bunu, sizin takdirlerinize ve bilgileri
nize sunmak istiyorum. Türkiye'deki sosyal güvenlik sisteminin durumu nedir? Bu soruları ya
nıtlamaya çalışarak konuya girmek istiyorum. 

Sosyal güvenlik sistemindeki durum şudur : Sosyal güvenlik uygulamaları iki alanda yü
rütülmeye çalışılıyor; bir yanda sosyal sigorta programları, diğer yanda sosyal hizmet ve sosyal 
yardımlar. 

Araştırma önergem, daha çok birinci alanla ilgili. "Daha çok" diyorum, aslında sistemin 
tümüyle ilgili; ama sosyal sigorta programları ne kadar etkili olursa, ikinci alana o kadar az 
iş kalır. Bunun için, araştırma önergemde, ağırlık, birinci alan üzerinde olacaktır. 
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Sosyal sigorta programları, kısaca, istihdam edilenlerle işsizlerin sosyal güvenliğinin sağlan
ması gereken alandır. Burada üç temel sigorta kurumu vardır: T.C. Emekli Sandığı, Bağ -
Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu. Bu üç temel sigorta kuruluşu çatısı altında, 6 ayrı sigorta prog
ramı uygulanmaya çalışılıyor. İlk üçü biliniyor. - Kısa geçeceğim- işçiler, SSK'ya, esnaf ve sanat
kârlarla diğer bağımsız çalışanlar Bağ - Kur'a, memurlar da T.C. Emekli Sandığına bağlıdırlar. 
Bu temel sosyal sigorta uygulamalarına ek olarak, tarım işçileri, 292S sayılı Yasa ile Sosyal Si
gortalar Kurumuna, tanmda kendi hesabına çalışanlar, 2926 sayılı "tasayla Bağ - Kur'a, özel banka 
ve sigorta şirketlerinde çalışanlar da 506 sayılı \asanın geçici 20 nci maddesi uyarınca Sosyal 
Sigortalar Kurumu çatısı altında, sosyal güvenlik sistemi kapsamına girme durumundadır. Bakı
nız, "Girme durumundadır" diyorum. Çünkü, söz konusu 6 ayrı yasal düzenlemeyle yürütülen 
sosyal sigorta uygulamaları, maalesef işgücü arzının tümünü kapsamaktan çok uzaktır. Duru
mun vahameti ve çarpıklığı, hatta endişe verici yönü, çalışanların sektörlere göre dağılımı ince
lendiğinde açıkça ortaya çıkıyor. Tarımda çalışanların ancak yüzde 7 - 8'i sosyal güvenlik kapsa
mında; yaklaşık 625 bin kişi. Bunlardan yalnızca 41 bin kişi Sosyal Sigortalar Kurumunun sağlık 
güvencesine sahip. Diğerleri, yani kapsamdaki 584 bin kişi yaşlılık, malullük, ölüm sigorta dal
larıyla, Bağ - Kur çatısı altında. Buna göre, tarımda kendi hesabına çalışanların yüzde 93'ü, yüz
de 94'ü bu Bağ - Kur çatısı altındaki uzun vadeli sigorta dalları açısından da kapsam dışında 
bulunuyor. Yani, hiçbir güvenceleri yoktur. Yine, tarımda çalışanların sosyal güvenliklerini sağ
lık sigortası açısından vurgulamak istiyorum. Tarımda, -az önce söyledim- 41 bin kişi Sosyal Si
gortalar Kurumunun sağlık sigortası kapsamında olduğuna göre, çiftçilerimizin yüzde 99,5'inin, 
yani yaklaşık tamamının, hiçbir sağlık güvencesine sahip olmadığı ortaya çıkıyor. 

Hizmetler sektörüne gelince, burada sigortalı oranı yüzde 55 'tir. Devletin resmî rakamla
rına göre söylüyorum. Altıncı Beş Yıllık Planın dokümanlarından alıyor, konuşuyorum. Hiz
metler sektöründe sigortalı oranı yüzde 55'din Yani, hizmetler sektöründe çalışanların yüzde 
45'inin hiçbir güvencesi yok. 

Sanayi sektörüne geliyoruz; sanayi sektöründeki durum ise, hizmetlerden daha kötü. Bu
rada çalışanların ancak yaklaşık yüzde 36'sı sosyal güvenlik kapsamında bulunuyorlar. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; şimdi, hep birlikte düşünelim. Bu nasıl bir manzara
dır? İşsizlerin sosyal güvenliğini bir yana bıraktık, işsizlik sigortası yok, Bunu bir yana bırak
tık; tarımda çalışanların yüzde 93'ü, yüzde 94'ü uzun vadeli sigorta dalları açısından; ama sağlık 
sigortası açısından yüzde 100'Une yakın bölümü sosyal güvenlik kapsamı dışında, bulunuyor. 
Sanayide çalışanların yüzde 64'ü, Hizmetler sektöründe çalışanların ise yüzde 45'i tamamen 
sosyal güvenlik kapsamı dışında güvensiz, korumasız. Sanayi ve hizmetlerde çalışan; ama sos
yal güvenlik şemsiyesi dışında kalan söz konusu yurttaşlarımız ya Sosyal Sigortalar Kurumu
nun ya da Bağ - Kur'un sigortalısı olma durumundadır. Yani, kaçak çalışıyorlar yada kaçak 
çalıştırılıyorlar. İşte, ülkemizde kanayan yaralardan biri de budur; ama genelde gözlerden ırak 
tutulmaktadır. 

Böylece, işçi ve sanatkârın var olan sosyal sigorta hakkı, önemli ölçüde kâğıt üzerinde 
kalmaktadır. Böylece, çalışan işçilerimiz ile esnaf ve sanatkârımızın önemli bir bölümünün sosyal 
güvenlikleri, aynen tarım kesiminde olduğu gibi, tanrıya emanet edilmiştir. -

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; buraya kadar sosyal güvenlik şemsiyesinin ne kadar 
küçük olduğunu, tüm nüfusu kapsamada ne kadar yetersiz kaldığını göstermeye çalıştım. Şim
di elimizi lütfen vicdanımıza koyarak düşünelim. Bu manzara çağ atladığı iddia edilen bir ül
keye yakışıyor mu? Yine, belirteyim ki, bu manzara, -altını çizerek söylüyorum- bir başına, 
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Anavatan iktidarlarının kusuru değil, sorun temelde yapısal nitelikte. Nüfusun yüzde 51'inin 
hâlâ tarımda olduğu, sanayileşme ve kalkınmanın bir noktada tıkandığı bir ülkede, değişik bir 
manzarayı beklemek zaten hayaldir. 

Şimdi, sosyal sigorta programları kapsamındaki nüfusa gelmek istiyorum, şemsiyenin al
tındakilerin durumu nedir; 1988 yılı sonu itibariyle sosyal güvenlik şemsiyesinin altındakilerin 
durumu nedir; aktif sigortalılar, yani çalışarak prim ödeyenler, işgücü arzının yüzde 35'ini oluş
turuyorlar. Buna emekli, dul ve yetimleri de eklersek böylece, aktif ve pasif sigortalıların tüm 
nüfusa oranına ulaşılır ki, bu oran yüzde 18, 5 - 19. Tabiî ki, hem aktif sigortalıların, hem 
de emeklilerin bağımlıları var; bağımlıları da hesap ettiğimizde, tüm nüfusun direkt ya da en-
direkt olarak, bağımlı olarak, bağımsız olarak tüm nüfusun ancak ve ancak, yüzde 48 - 50'sinin 
sosyal güvenlik şemsiyesi altında olduğu ortaya çıkıyor. 

Burada hemen belirteyim ki, Hükümetin resmî belgelerinde yer alan yüzde 59 - 60'lık ora
nın hiçbir gerçek dayanağı yoktur. 

Sayın Başkan, hem işgücü arzının, hem de toplam nüfusun tamamını kapsamaktan uzak 
da olsa, sosyal sigorta programlan, Türk sosyal güvenlik sisteminin omurgasını oluşturmakta
dır; ama bu omurga yıllardır yapılan hatalı uygulamalar sonucu çatırdamaya başlamıştır. Si
gortalı işçinin ve Bağ - Kur üyesinin hastane kapılarındaki çilesi her geçen gün artıyor. Aynı 
şekilde, emekli, dul ve yetimlerin sıkıntıları, maaşların enflasyona yenik düşmesi sonucu son 
yıllarda dayanılması çok güç boyutlara ulaşıyor. Çalışma gücündeyken vatana her türlü katkı
yı yapmış olan insanların önemli bir kısmı, şu anda sefaletin pençesine terk edilmişlerdir. 

Büyük kentlerde pazar yerlerine akşam karanlığı basarken, sebze ve meyve artığı kümeleri 
çerçevesinde ürkek, çekingen, yaşlı insanların her geçen gün fazlalaştığı gözleniyor. Emekli, 
dul ve yetimlerimizi bu duruma düşürmeye kimin hakkı var? Aslında, maaş istatistikleri de 
bunu doğruluyor. Bakınız, 1983 - 1989 dönemi incelendiğinde, memur emeklisi, dul ve yetim 
aylıklarının birçok derecelerde gerilediği ortaya çıkıyor. Bu gerileme, reel olarak, satın alma 
gücü açısından ortaya çıkıyor; 1988'de tüm dereceleri kapsamış, öyle ki, bazı derecelerde yüz
de 15'e varan reel düşüşler oluyor ve 1989'daki iyileştirme durumu kurtarmıyor. 

öte yandan, işçi ve Bağ - Kur emeklilerinin çilesi ise çok daha vahim. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, sormak isterim; asgari ücretin altında emekli maaşı 

olur mu? Dünyanın neresinde böyle bir durum var? Ama, Türkiye'de bu trajedi yaşanıyor. Emek
li, dul ve yetim maaşları ile, bazı dereceler için söylüyorum, özellikle Bağ - Kur emeklileri için 
söylüyorum; ama, bu durum, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığındaki bazı dereceler için 
de yakın zamana kadar doğruydu, bir ton kömür alma dahi mümkün değil. Karnını duyura
madığımız, yani bir bölümünü açlıkla terbiye ettiğimiz insanlarımızı şimdi bir de soğukla ter
biye etmeye mi çalışıyoruz? Buna hiç kimsenin hakkı olduğunu sanmıyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, yaraları fazla deşmek istemiyorum; ama hiç olmaz
sa, emekli çeklerinin faizsiz kırdırılması kararını almış Anavatan Grubundan bir an önce bu
nun uygulamaya sokulmasını rica ediyoruz. 

Sayın Başkan, Değerli arkadaşlarım, bu örnekler, sosyal sigorta programlarının nasıl bü
yük bir darboğaz içinde olduğunu gösteriyor. Son zamanlarda iyileştirici bazı önlemler alın
maktadır, bunu takdir ediyoruz, bunun değerini biliyoruz; ancak, sistem oluşturulamadığı için, 
gösterilen tüm iyileştirme çabaları yine sonuçsuz kalacaktır. Konuya, ulusal sosyal güvenlik 
sistemi, ulusal haklar ve standartlar çerçevesinde yaklaşılmadığı sürece ne yapılırsa yapılsın, 
iddia ediyoruz, sosyal sigorta programlarındaki çöküşü önlemek mümkün olmayacaktır. 
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Bunları böyle iddialı bir şekilde nasıl konuşuyorum, neye dayanarak böyle iddialı laflar 
ediyorum? Hemen söyleyeyim. Hükümetin resmî belgelerine dayanarak konuşuyorum, bu söy
lediklerim Hükümetin resmî belgelerinde söyleniyor. Bakınız, bu belgeler de neler deniyor : 
"Sosyal sigorta programlarına son yıllarda prim karşılığı olmayan sosyal transfer ödemeleri 
yapma yükümlülüğü getirilmiştir." İtiraf ediliyor. Böyle bir uygulamaya niçin gidilmiştir? Kuş
kusuz, zorunluluktan gidilmiştir. Çünkü, az önce değindiğim gibi, emekli, dul ve yetim aylık
ları çok gülünç düzeye inmiştir; ama itiraf edilen bu duruma rağmen, gereken yapılamıyor, 
gereken yapılmak istenmiyor; üzüldüğümüz nokta budur. 

Niçin bu duruma düşülmüştür? Çeşitli nedenleri var; ama en önemlisi, sosyal sigorta prog
ramlarını düzenleyen yasaların yamalı bohçaya döndürülmüş olmasıdır. Çoğu kez, yasa tekni
ğine dahi uymayan değişikliklerle yasalar, içinden çıkılamaz bir kargaşaya sokulmuştur. Sos
yal sigorta programları arasında eskiden birtakım farklılıklar yaratılmıştı; şimdi bu farklılıkla
rın birtakım adaletsizlikleri doğurduğunu biliyoruz. Şimdi, bunlara - ortadan kaldırılacağı yerde-
hiç dokunulmamakta, aksine bunlara yenileri eklenmektedir. Hatta, aynı sigorta programında 
dahi yeni farklılıklar yaratılmaktadır, tşte süper emeklilik uygulaması, bu durumun en somut 
örneğidir. Anayasa Mahkemesinin iptal kararından sonra herkesin eli ayağı dolaştı. Şimdi, dev
letine güvenerek, bir bölümü almış olduğu kıdem tazminatını, diğer bölümü ise, evini barkını 
satarak süper emekliliğe yatırıp hak elde etmiş insanların elinden, bu hak geri alınmıştır. Bu
nun, ciddî, güvenilir devlet anlayışıyla bağdaşan hiçbir yanı var mıdır? Hep birlikte düşünelim 
lütfen. Aslında, bu haktan yararlanmak isteyen yurttaşlarımızın hiçbir kabahati de yoktur. Eğer 
varsa, tek kusurları, devletine güvenmektir. Bu konuyu da fazla deşmek istemiyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, bakınız, burada üzüldüğümüz nokta şudur : Süper 
emeklilik konusunda herkes konuşuyor da hiç kimse yaratılan manzaranın nedenleri üzerinde 
durmuyor. 

BAŞKAN — Sayın Tütüncü, grup sözcüsü olarak süreniz doldu, önergedeki imza sahibi 
olarak 10 dakikanız var. 

Buyurun efendim. 
ENtS TÜTÜNCÜ (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Evet, diyorduk ki : Süper emeklilik konusunda herkes konuşuyor da, neden Türkiye sü

per emeklilik sıkıntısı ile karşılaştı? Bunun nedenleri üzerinde hiç kimse durmuyor. Üzüldüğü
müz noktalardan bir tanesi de budur. Yaratılan kargaşa ve kötü manzaranın tek nedeni, Türki
ye'de ulusal sosyal güvenlik sisteminin kurulamamış olmasıdır. Şunu da iddia ediyoruz : Böyle 
giderse, daha çok yanlışlıklar yapılacaktır; Bunu bilelim. 

Bu koşullarda ne yapılması gerekir; Süper emeklilik başta olmak üzere, sosyal güvenlik 
sisteminde karşılaşılan tüm sorunlar nasıl çözülebilir; hemen belirtmek gerekir ki çözüm var; 
ancak, o kadar kolay değil. Konuya, makro açıdan, yani ulusal sosyal güvenlik sisteminin be
lirlenmesi açısından yaklaşılmalıdır. Altını çizerek belirtmek durumundayım ki, şu anda Tür
kiye'nin ulusal sosyal sigorta ve sosyal güvenlik normları tam olarak belirlenmiş değildir, tşte 
elimde 1990 yılı programı var; 352 nci sayfayı okuyoruz; orada, Devlet Planlama Teşkilatı da
nışman; ama görüşleri kabul edilince, mutlaka ve mutlaka uyulması zorunlu hale geliyor. Yi
ne, 352 nci sayfanın "Tedbirler" bölümünde 9 tane tedbir var; bu 9 tedbirden 6 tanesi, sosyal 
sigorta programlarındaki norm ve standart birliğinin sağlanamamış olmasından çıkan sorun
larla ilgili, bunları çözmeye yönelik. 
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Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, bakınız, şunu bir daha vurgulamak istiyorum : As
lında bu Meclis araştırmasının kabul edilmesi, Hükümetin çözmek için karar verdiği sorunla
rın bir an önce çözülmesi, hem de sağüklı biçimde çözülmesi, muhalefetin de katkısıyla çözül
mesini sağlamak bakımından önemlidir. 

izninizle, konuyu biraz daha ayrıntılı olarak incelemek istiyorum. Bakınız, elimde Bağ 
- Kur, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu, T.C. Emekli 
Sandığı ve SSK Kanunları var. Bu dört sigorta programı- uygulaması ile ilgili normların ne ol
duğunu satır başları itibariyle ortaya koymaya çalışacağım. Nerelerde Farklılık var, nasıl bir 
sosyal güvenlik sistemi ile karşı karşıyayız bakınız allahaşkına. Sigortalılık başlangıç yaşları 
dördünde de Farklı, kapsamdaki sosyal sigorta branşları farklı, sigorta primine ve aylık bağ
lanmasına esas basamak sayısı farklı, basamak göstergeleri farklı; prim oranlarında farklılık 
var, basamak yükseltmelerinde farklılık var, basamak yükseltmeleri farklı uygulamalar içinde, 
ödenmeyen primlere uygulanan gecikme zamları farklı, emekliliğe hak kazanabilmek için prim 
ödenme sürelerinde farklılıklar var, emekliliğe hak kazanma yaşlarında farklılıklar var, aylığa 
esas basamakta farklılıklar var, malullük aylığına hak kazanabilmek için prim ödeme süreleri 
farklı, ölüm aylığına hak kazanabilmek için prim ödeme süreleri farklı, sağlık sigortasından 
faydalanmak için konulmuş olan bekleme süreleri, staj süreleri farklı, malullük aylığı oranı 
farklı, yaşlılık aylığı oranı farklı, sosyal yardım zamları farklı, cenaze yardımı farklı, aylıkların 
ödeme zamanında farklılıklar var, primlerin ödeme zamanında farklılıklar var, emekli oldu
ğunda aldıkları emekli ikramiyesi veya toptan ödeme miktarlarında farklılıklar var. tşte böyle 
bir manzara ile karşı karşıyayız. 

Sayın Başkan, konunun sosyal sigorta programları yönünü böylece özetlemeye çalıştım. 
Sosyal sigorta programlarında belli bir gelişme var; ancak, bunun ne kadar yetersiz ve karma
şık olduğunu ortaya koymaya çalıştım burada. Ayrıca, sistem giderek daha karmaşık hale geli
yor, tıkanmaya yüz tutuyor. Sistemi kurtarmak ve daha da ileriye götürmek şansı elimizde. Bu 
şansın avuçlarımızın içinden kayıp gitmesine göz mü yumacağız?.. Konuşmamın başında öner
genin sosyal güvenlik sisteminin tümüyle ilgili olduğunu belirttim; ancak, ağırlığı -Hep birlik
te gördünüz- zorunlu olarak sosyal sigorta programlarına verdim. Konuyu tamamlamak için 
kısaca sosyal hizmet ve sosyal yardım bölümüne de değinmek istiyorum. 

Aslında, buna,"Sosyal hizmet ve sosyal yardım bölümü" diyorum; ama bunun ismi de 
yanlış; "Kamu desteği ve sosyal refah hizmetleri" demek lazım. Neyse, ayrıntıya girmeyeyim... 
Burada durum gerçekten çok daha vahim, lam anlamıyla yürekler acısı; Çünkü bu alan, çalı
şamayacak durumda olanların sosyal güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili alan. Yazbinlerce ko
runmaya muhtaç çocuk, bakıma muhtaç yaşlılar var. 65 yaş yasası olarak bilinen yasa kapsa
mında bulunanlara 12 300 lira veriyorduk, şimdi, 1990 yılında 25 500 lira vereceğiz. Görme, 
işitme, konuşma, zihinsel özürlü her yaştan yurttaşlar; uyuşturucu, içki, kumar gibi kötü alış
kanlıklara düşmüş olanlar; çalışan annelerin çocuklarına kreş ve gündüz bakımevi sağlanma
sı... Ayrıntıya girmek istemiyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, gerçekten ülkede en çok ihmal edilmiş hizmet alanı 
bu. İzninizle, Bunun vahametini ortaya koyacak yalnızca bir tek örnek daha vereceğim, özel 
ilgiye ihtiyaç gösteren çocuk nüfus sayısı tahminen, -Yaş grupları itibariyle 1985 -1989 dönemi 
için hesaplanmış ve kaynakda Altıncı Beş Yıllık Plan dokümanı- 3,5 milyon. 
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Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, korunmaya muhtaç çocuklardan korumaya aldığı
mız yalnız ve yalnız 19 bin kişi. 3,5 milyon kişi gereksinim duyuyor... Ne yapmak gerekir? Çö
züm var. 

Aslında ben, burada, Sayın Devlet Bakanımız tnan'ın dünkü konuşmasından da cesaret 
alarak, eleştiriye yönetmeyen, eleştirisi olmayan bir konuşma yapmaya çalıştım. "Olumlu ko
nular getiriniz, destekleyelim" dedi. Olumlu konu getiriyoruz, desteklemeniz için. Eleştirmi
yoruz, çözüm yollarım koymaya çalışıyoruz; ama Anavatan Grubu olarak da gerçekten bura
da sizin davranışlarınızı sınamak, görmek istiyoruz. 

Evet, ne yapmak gerekir; Sosyal hizmet ve sosyal yardımlarda master plan yapmak gere
kiyor, bölgesel öncelikleri saptamak gerekiyor, Sosyal sigorta programlarıyla birlikte, ulusal 
normların hep birlikte saptanması gerekiyor. Devletin mutlaka ve mutlaka katkısını sağlamalı
yız arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, o kadar yoksul bir hükümet değil. Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin, şu anda sosyal sigorta programlarına devlet katkısı yoktur ve büt
çede sosyal güvenlik^harcamaları da gülünç düzeydedir; yüzde 3,7. Bugün, italya'da yüzde 24, 
Yunanistan'da dahi yüzde 12'dir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; işte, açıklamaya çalıştığım nedenlerle, sosyal güven
lik sisteminin sağlıklı hale getirilmesi ve beşikten mezara herkesi kapsaması için önergemize 
destek istiyoruz. Çünkü, mevcut sosyal sigorta programları ancak ve ancak, bir reform anlayı
şıyla kurtarılabilir; aynı şekilde, ulusal sosyal güvenlik sistemi, kapsamlı, ciddî bir reform ya
sası ile kurulabilir. Bu arada, sağlık açısından da Hükümetin ciddî bir sigorta programı içinde 
olduğunu ama bu sağlık sigortası programının, Türkiye'nin sağlık sorunlarını çözmekten çok 
uzak olduğunu da satırbaşı halinde ya da altını çizerek belirtmek istiyorum. 

Bu çerçevede, önerim şudur : Tüm sosyal sigorta yasalarının birleştirileceği tek bir yasa 
(ulusal sosyal güvenlik temel yasası) çıkarılmalıdır. Bunu çıkarınız. Böylece, ulusal normlar 
ve Avrupa Topluluğu normlarına göre hazırlanmış tek bir yasa ve tek bir çatı altında etkin bir 
sosyal güvenlik sistemini yaşama geçirebileceğimize inanıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, iddia ediyoruz; aksini savunmanın hiçbir mantıksal 
izahı yoktur. Yineliyorum, konuşmamda hiç kimseyi e! eş tir memeye çalıştım. Ulusal sosyal gü
venlik sisteminin kurulmasının onur ve mutluluğunu hep birlikte paylaşacak bir önerge var 
önümüzde. Bu nedenle, sosyal sigorta programlarındaki çöküşün önlenmesi ve ulusal sosyal 
güvenlik sisteminin kurulması hakkında, Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması hususunda olumlu oy vermenizi diliyor, is
tiyor, talep ediyor, hepinizi şahsım ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına saygıyla se
lamlıyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tütüncü. 
Sayın milletvekilleri, Meclis araştırması önergesi üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmış 

bulunmaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Meclis araştırması 

açılması önergesi kabul edilmemiştir. 
Sayın milletvekilleri, gündemdeki konuları sırasıyla görüşmek için, 11 Ocak 1990 Perşem

be günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 1730 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

62 NCt BİRLEŞİM 

10 . 1 . 1990 Çarşamba 

Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

lji — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 24 arkadaşının, sosyal güvenlik 
programlarındaki çöküşün önlenmesi ve ulusal sosyal güvenlik sisteminin kurulması 
için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

2. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal ve 30 arkadaşının, SEKA grevinin 
nedenleri ile ekonomik ve sosyal boyutlarını ve olayın sorumlularını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

3. — Balıkesir Milletvekili i. Önder Kırlı ve 32 arkadaşının, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesindeki operasyonlarda kullanılmak üzere kiralanan ve satın alınan 
helikopterler için hangi kurumca ne miktar ödeme yapıldığını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

4. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 40 arkadaşının, 1980 yılından sonra 
kurulan tıp fakültelerinden mezun olan öğrencilerin gerekli bilgi ve beceriye sahip 
olmadıkları iddiasını ve bu yetersizliklerinin nedenlerini tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 
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5. — Tokat Milletvekili Mehmet Zeki Uzun ve 23 arkadaşının, Tokat Hayvanat 
Bahçesinin kapatılmasının nedenleri ile sonuçlarını ve olayın sorumlularını tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/65) 

6. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 35 arkadaşının, ülkemize sığınan 
Iraklıların sorunlarını, hukukî statülerini ve Uluslararası sözleşmelere göre haklarında 
yapılacak uygulamayı tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

il, —. Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 34 arkadaşının, kalkınmada öncelikli 
yörelerin sorunlarını gidermek amacıyla alınacak tedbirleri ve bu konuda uygulanacak 
politikayı tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 

8. — Bingöl Milletvekili llhami Binici ve 36 arkadaşının, T.B.M.M. Binasında 
milletvekillerince yapılan çalışmaların ve telefon konuşmalarının kaydedilerek belge 
haline getirildiği iddiasını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/68) 

9. — Bingöl Milletvekili llhami Binici ve 22 arkadaşının, Bingöl İli Adaklı 
ve Karer bölgelerinde yaşayan vatandaşlar arasında cereyan eden olayların nedenlerim 
ve bu konuda alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/69) 

10. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 31 arkadaşının, kuraklıktan zarar 
gören çiftçilerin sorunlarını ve bu konuda alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70) 

11. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen ve 31 arkadaşının, demir - çedik 
işyerlerindeki grevin nedenlerini ve grevden kaynaklanan sorunları tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

12. — Ankara Milletvekili Onural Şeref Bozkurt ve 54 arkadaşının, 25 Mart 1984 
tarihinden bugüne kadar belediyelerde ve il genel meclislerinde yapıldığı iddia edilen 
kanunsuz, usulsüz ve yolsuz eylem ve uygulamaları tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve İ03 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/72) 

Î13'. —Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 10 arkadaşının, Bulgaristan'a karşı 
izlenen politika ve soydaşlarımızın sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13) 
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14. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 10 arkadaşının, Güneydoğu Anadolu' 
da cereyan eden olaylar ve Hükümetin bu olaylar karşısındaki tutumu konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

15. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 12 arkadaşının, Hükümetin 
tarım politikası ve tarım sektörünün sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir gentl görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/15) 

16. — Sakarya Milletvekili Mehmet Gölhan ve 10 arkadaşının, ülkemizin sana
yileşmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/16) 

17. — istanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş ve 64 arkadaşının, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinin sorunları ve Hükümetin bu konudaki tutumu konusunda Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/17) 

18. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 67 arkadaşının, Mardin İli Silopi 
İlçesi Derebaşı Köyü yakınlarında 17.9.1989 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddia
ları açıklığa kavuşturmak ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/73) 

19. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 17 arkadaşının, kamu iktisadî teşeb
büslerinin ülke ekonomisine katkısı, bunlardan bazılarının satılmasını zorunlu kılan ne
denler ve satılan ve satışa çıkarılan kamu iktisadî teşebbüslerinin değer takdirleri konu
sunda Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/18) 

20. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar ve 19 arkadaşının, Atatürk Orman Çift
liğinin kuruluş ve millete devrediliş amacı dışında kullanıldığı iddiasını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/74) 

21. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 25 arkadaşının, Ülkemizin Ulaştır
ma Politikası ve Otoyolların yapımı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/75) 

22. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 32 arkadaşının, Hakkâri İli Yon
calı Köyünde 18 Temmuz 1989 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları ve ola
ğanüstü hal uygulanan illerdeki benzeri uygulamaları tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 
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23. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 43 arkadaşının, Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu ile ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

24. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 29 arkadaşının, Kırklareli ili Lü
leburgaz İlçesindeki iki adet Devlet Üretme Çiftliğinin Libyalılara satılacağı iddiaları
nı tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

25. — Niğde Milletvekili Raşit Daldal ve 36 arkadaşının, Ankara İlindeki hava 
kirliliğinin nedenlerini ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

6 

SÖZLÜ SORULAR 

1. — istanbul Milletvekili Mehmet Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 hasat döneminde satın alınan ayçiçeği ürünü için 
üreticilere fiyat farkı ödenip ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/38) 

3. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanununa göre 
görevlerine son verilip de bilahara işe alınanlara arada geçen süre için aylık ve özlük 
haklarının verilmediği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/44) 

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

5. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, ABD ile yapılan Savunma ve Ekono
mik işbirliği Anlaşmasının onaylanmasının geciktirilme nedenine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/49) 

6. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/50) 

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

8. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savunma, Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 



— 5 — 

9. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, din görevlilerinin eğitim programları
nın geliştirilmesi ve ödeneklerinin artırılması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/65) 

10. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol liginde 
uygulanan puan sistemine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/6S) 

11. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, çifte pasaportlu olduğu iddia 
edileıı kamu görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) (1) 

12. —- Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyukşehir 
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/82) 

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

14. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edilen gerilemenin nedenlerine ve bu konuda 
alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından tözlü soru önergesi (6/84) 

15. T- Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırılmasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/85) 

16. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Aydınlikevler Körler İlkokulunun 
yönetici kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/107) (1) 

17. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk - İş Yapı Kooperatif ince An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan konut inşaatları için Sosyal Sigortalar Kuru
munca müteahhit firmaya yapılan ödemeye ilişkin Çalışma "e Sosyal Güvenlik Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/86) 

18. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfî uygulamalar, yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/121) (1) 

19. — Zonguldak Milletvekilli Ş/inasi Altıner'in, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin Bakanlığın Anıkara Eğitim Şubesinde kurs 
gördükleri iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

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

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

22. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan bir atamaya ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/108) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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23. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, Tokat İlindeki öğrencilerden çe
şitli nedenlerle para toplandığı ve bu ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis edilen 
paraların başka amaçlar için kullanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/141) (1) 

24. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı'nın, yurt dışına götıderilecek öğret
menlerle ilgili mülakat sınavının ertelenme nedenine ve sınav komisyonunun kimlerden 
oluştuğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/142) (1) 

25. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, fişlenen ve fiş kayıtları iptal edilen 
vatandaşların sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) (1) 

26. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Çerkezköy Endüstri Meslek 
Lisesi inşaatının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/145) (1) 

27. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunun 
tamir edilmemesini tenkit eden bir vatandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şefliği Gö
revlilerince dövüldüğü iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/110) 

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

29. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Zonguldak İli Karabük İlçesinin 
ne zaman il yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

30. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atanma
sından önce, T.R.T. Yüksek Kurulunun yaptığı toplantılara ve gösterdiği adaylara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/112) 

31. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Manisa İli Kula İlçesindeki Sandal 
Grubu içme suyu şebekesinin kontrol edilmeden hizmete açıldığı ve bazı köylerin su 
alamadığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/114) .,-; - ^ 

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

33. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, Türkiye Ziraî Donatım 
Kurumu tarafından 1986 yılında çiftçi ve köylülere taksitle satılan traktörlerin adedine 
ve satış fiyatına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/116) 

34. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Seka işçilerinin greve itildiği 
iddiasına ve işverence lokavt ilan edilmesinin gayesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/117) 

35. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Seul Olimpiyatlarına katılan 
yöneticilerin görevlerine ve bunlar için Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/203) (1) 
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36. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde öğretime elverişli olmayan köy okullarının öğretime elverişli hale 
getirilmesi için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/204) (1) 

37. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yönetim 
Kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/205) (1) 

38. — Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in, İstanbul Kalamış İlkokulunda 
okuyan kapıcı çocuklarına farklı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/122) 

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

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

41. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'm, Bergama İlçesindeki ilk ve 
orta dereceli okulların öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/232) (1) 

42. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, aylık bir dergimin yayın yönetmeni 
ve Ankara temsilcisi ile diğer çalışanlarının takip edildikleri ve gözetim altında tutul
dukları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/233) (1) 

43. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın 
dönemindeki programlarda TBMM çalışmalarına yer verilmediği iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/123) 

44. — 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) 

45. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder Kırlı'nın, Başbakanlık için satın alınan 
uçaklar nedeniyle yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/235) (1) 

46. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, ilk ve orta dereceli okullardaki 
öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/245) (1) 

47. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İnsan Hakları Sözleşmesine rağmen 
gözaltına alınan vatandaşlara işkence yapıldığı ve işkence yapanların korunduğu 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) (1) 

48. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Ankara İli Gölbaşı İlçesi eski 
Belediye Başkanı ile İmar Müdürü haklarındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6 /125) 

49. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebelerine 
Yardım Derneği öğrenci Pansiyonunun kazan dairesinin onarımı için gerekli malzeme 
ve işçiliğin karşılıksız olarak T.K.l. Orta Anadolu Linyit İşletmesince karşılandığı 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/126) 
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50. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt iline bağlı köylerdeki ola
ğanüstü hal uygulamalarının yöredeki vatandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/247) (1) 

51. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Sümerbank'ta «Turgut özal» mar
kalı kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/127) 

52. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, maç biletlerinin bir hafta 
önceden satışa çıkarılmasının karaborsaya neden olduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/248) (1) 

53. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Aliağa' 
da termik santrallar kurulacağı iddiasına ve Aliağa'daki sanayi tesislerinin yaptığı 
olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/128) 

54. — Denizli Milletvekili Adnan Keskinin, Ege Bölgesindeki pamuk üretici
lerine ürün bedellerinin ne zaman ve nasıl ödeneceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/249) (1) 

55. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ülkemizdeki ortak savunma tesis
lerinde radyasyon sızıntısı bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergwi 
(6/250) (1) 

56. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, tstanbül - Tuzla'da 7.10.1988 tari
hinde polisçe yapılan kontrol sırasında meydana gelen olaya ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/251) (1) 

57. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, tütün ve yabancı sigara ithalatına 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/252) (1) 

58. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, yurtlara giremeyen öğrenci
lerin sayısına ve sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/256) (1) 

59. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Seka izmit Fabrikasının kaldı
rılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/131) 

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

61. — Çorum Milletvekili Rıza Uıman'ın, Çorum tüne bağlı bazj köylerin 
elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/258) (1) 

62. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır ili Hani ilçesinde 
14.5.1988 tarihinde meydana gelen olaya ve sorumluları hakkında ne gibi işlem yapıl
dığına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) (1) 

63. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, 335 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin yürürlüğe girmesinden sonra boşalan belediye başkanlıklarına ve bu 
belediye başkanlıklarına valiliklerce yapılan atamalara ilişkin Içiş'leri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/260) (1) 
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64. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, ücretlilere ve Gelir Vergisi 
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) 

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

66. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, îzmir Büyükşebir Belediye Başkanı 
ile Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu Şefinin karşılıklı suçlamalarda bulunmaları 
nedeniyle herhangi bir soruşturma açılıp açılmadığına ;lişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/316) (1) 

67. — İçel Milletvekili M. Istemihan Taday'ın, pamuk üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü som önergesi (6/261) (1) 

68. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 1988 yılı bütçesinin belediyelere 
yapılacak yardım ve ödemeler tertibinden hangi belediyelere ne miktar yardım yapıl
dığına ilişkin. Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/262) (1) 

69. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, 1988 kampanyasında ÇUKO-
BlRLlK'çe gerçekleştirilen kütlü pamuk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/263) (1) 

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

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

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

73. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, ülkemizdeki et tüketimine ve 
canlı koyun sayısında görülen düşüşün nedenine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/139) 

74. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, olağanüstü hal uygulaması nedeniyle 
yapüan harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/302) (1) 

75. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet
meliğinin Diş Hekimliği Fakültesindeki uygulamasına ilişkin Millî Eğitim GençHk 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 

76. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin Mardin Köy Hizmetleri Mü
dürlüğünün mevsimlik işçi ihtiyacına ve 1988 yılındaki mevsimlik işçi istihdamına 
üiglkin Tarım Orman ve Köyifleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/149) 

77. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Cizre - Midyat karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/150) 
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78. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Köy Hizmetleri Üçüncü Bölge ve 
Adana Müdürlüklerinde 1988 yılında geçici statüde kaç işçinin ne kadar süre ile ça-
lıştınidığma ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/151) 

79. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Misis'i Kozan'a bağlayan eski 
Kozan yolunun, Misıs hududu Göztepe mevkiindeki yolun bakımına.ve asfaltlanma
sına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) 

80. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana İlinin sağlık sorunlarına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/154) 

81. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana Organize Sanayi Bölgesi
nin yapım çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/155) 

82. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana ili Yüreğir İlçesi Kâzım 
Karâbekir Mahallesinde sağlık ocağı yaptırılıp yaptırılmayacağına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

83. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana ili Yüreğir İlçesi Yunusoğlu 
Köyünde sağlık ocağı yaptınlmamasının nedenine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/157) 

84. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e dö
küldüğü bölgenin herhangi bir firmaya kiralanıp kiralanmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/158) 

85. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Silifke İlçesinde 1981 yılından 
sonra tapu paftalarında yapıldığı iddia edilen değişikliklere ve imar planı düzenleme 
çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/159) 

86. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci kanal 
yayınlarının Zonguldak II Merkezinde izlenemediği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/160) 

87. —Samsun Milletvekili irfan Demiralp'ın, ilköğretim müfettişlerine ve mü-. 
fettişlik için atama bekleyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/161) 

88. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emekli
lerinin de yurt dışı tedavi imkânlarından yararlandırılmaları için çalışma yapılıp ya
pılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesd (6/162) 

89. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta Antalya Dereboğazı yolu 
için 1989 yılı bütçesinde ayrılan tahsisata ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/163) 

90. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, ondan fazla işçi çalıştıran işyer
lerinden Konut Edindirme Fonu için toplanan para miktarına ve fondan yararlanan
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/164) 

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

92. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun fındık ürünü taban fiyatına 
ve fındık üreticilerinin alacaklarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/166) 
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93. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, ÇAY - KUR'un elinde 
bulunan radyosyonlu çaylara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/167) 

94. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Trabzon • Maçka İlçesinde 
meydana gelen heyelandan zarar gören vatandaşlar için yaptırılacak konutlara ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 

95. — Erzurum Milletvekilli İsmail Köse'nin, İspir - Kundura, Tortum - Şayak, 
Durniu - Yapağı Tiftik, Pasinler - Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son durumlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/169) 

96. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Karayolları 12 nci Bölge Müdür
lüğünce 1988 yılında gerçekleştıirilen yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/170) 

97. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya İli Merkez İlçesi Kâ-
zımpaşa Nahiyesindeki Gökçeören bataklığına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/172) 

98. —Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya İli Adapazarı İlçesin
deki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı Sakarya Projesine ait çalışmaların ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/173) 

99. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İlinde yapımları devam 
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağlık ocaklarına ait inşaatların ne zaman tamam
lanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

100. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesinde sigorta hastanesi 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/175) 

101. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze Kapalı Spor Salonu inşaatı
nın ne zaman ihale edileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/177) 

102. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı bazı köylerde 
yapılmakta olan sanayi ve fabrika inşaatlarının ruhsatlarının bulunup bulunmadı
ğına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/178) 

103. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze ilçesi Şekerpınar Köyünün 
ne zaman içme suyuna kavuşturulacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/180) 

104. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü Uçe Hastanesi ile bu ilçe
ye bağlı köylerdeki sağlık ocaklarının personel ve araç *- gereç sorunlarına ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/181) 

105. — Samsın Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü ilçesi Aşağı Narlı Köyü 
Ortaokulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/182) 

106. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, yabancı dil derslerinin ortaöğretim 
kurumlarında mecburî ders olmaktan çıkarılmasının öğretmenler ve öğrenciler üze
rindeki etkisine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/183) 
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107. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Safranbolu kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/184) 

108. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu 
yapım çalışmalarının durdurulma nedenine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/185^ 

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

110. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın dış ülkelere gidecek vatan
daşlara uygulanan vize işlemlerinin kolaylaştırılması için çalışma yapılıp yapılma
dığına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 06/188) 

111. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk Kadınını Tanıtma ve Güç
lendirme Vakfının şubelerine, 1987 yık kârına ve 1986 yılından bu yana vakfa ya
pılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/305) (1) 

112. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, zeytinyağı tabuı fiyatının ne zaman 
açıklanacağına ve kestane ürününe taban fiyat verilmesi için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 

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

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

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

116. — 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 yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) (1) 

117. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, inek' ithalatına ilişkin Tarım 
' Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru Önergesi (6/317) (1) 

118. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, yıllık enjektör tüketimine ve 
kaçak olarak ülkemize sokulduğu iddia edilen enjektörLrt- ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardın. Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) 

119. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, Afyon Çimento Fabrikasının 
çevre kirliliğine neden olduğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öneırgesi 
(6/197) 

120. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, SEKA'dak* grevin nedenint ve 
sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 

121. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'm, «Tarsus'un, şimdilik il yapıl
masının düşünülemediğine» dair 31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Barbakandan 
sözlü soru önergesi (6/318) (1) 
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122. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli ili Gebze İlçesinin 
öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/199)-

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

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

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

126. — Adana Mületvekili Orhan Şendağ'ın, günlük bir gazetenin 3.11.1988 
tarihli nüshasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına atfen verilen habere konu 
teşkil eden olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/207) 

127. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ankara ili Şereflikoçhisar İlçesine 
bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören kasabalarının ne zaman ilçe yapılacaklarına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/319) (1) 

128. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, ülkemize sığınan peşmergelerden 
bir kısmının Gebze - Çayırova'daki Tarım Meslek Lisesinde istihdam edileceği iddia
sına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) (1) 

129. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için yapı
lan harcamaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/321) (1) 

130. — izmir Milletvekili Erol Güngör'ün, «Yakın Tarih» adlı ansiklopedide 
Atatürk'ü ve Atatürk tikelerini yeren ifade ve bölümler bulunup bulunmadığına iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) (1) 

131. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta ili Yalvaç tlçesipe bağlı 
Yarıkkaya ve Kurusarı köylerinin içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) 

132. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Gülbirlik'çe 1988 yılında ger
çekleştirilen gül alımlarına ve yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/210) 

133. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta ili Senirkent İlçesine 
ait kanalizasyonun, bazı köylerin tarım arazilerini olumsuz yönde etkilediği iddiasına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

134. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç ve Şarkika
raağaç ilçelerine bağlı bazı kasaba ve köylerde gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin 
Tarım Orman Ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 

135. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Eğirdir Gölünde üretilen kere
vit balıklarında görülen hastalığın giderilmesi için ne gibi tedbirler alındığına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/213) 
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136. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Fonunun gelirlerine ve harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/214) 

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

138. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siverek İlçesi Konurtepe Köyün
den bir vatandaşın Kuşlukçayırı Köyü Bircemal Mezrası korucularından biri tarafın
dan öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/324) (1) 

139. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Atabey İlçesi Kapıcak Köyünün 
başka bir mahalle taşınmasına dair projenin 1988 yılında gerçekleştirilememesinin 
nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakınından sözlü soru önergesi (6/215) 

140. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde Merkez İlçesine bağlı Karga-
sekmez Akarsuyu üzerinde yapılması planlanan Uluağaç Barajına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/217) 

141. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde İli Ulukışla İlçesinde yapıl
ması düşünülen İmrahor Göletine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/218) 

142. — Adana Milletvekili M. Halit Dağlı'nın, Mansurlu - Kozan karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/220) 

143. — Adana Milletvekili M. Halit Dağlı'nın, Çatalan Barajından İmamoğlu 
Ovasına su getirecek olan tünelin ne zaman ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) 

144. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
Fonundan konut yapı kooperatiflerine 1988 yılında verilen krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/223) 

145. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Avrupa ülkelerinde çalışan Türk işçi
lerinin ailelerinin parçalanmasını önlemek için rie gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/224) 

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

147. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, İstanbul'da münteşir bir gazete
nin 12.11.1988 tarihli nüshasında yer alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/227) 

148. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana İlinde askerî birliklere akar
yakıt ikmali yapan Petrol Ofisi bayilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/331) (1) 

149. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler'in, koruma sahası olarak ilan edi
len Fethiye ve Marmaris'te yapımlarına daha önce izin verilen tesislerin inşasının dur
durulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 
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150. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Başbakan Turgut özal'ın, Göcek'teki 
yaz tatili sırasında kaldığı yatın kira bedeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/332) (1) 

151. _ Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi Kaya-
dibi Köyü Evil Mezrasmdaki bir vatandaşın evinin jandarma tarafından yıkıldığı ve 
Kayadibi Köyünde zorunlu ikamete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/333) (1) 

152. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hakkâri 
İli Yüksekova İlçesi Esendere Bucağından sınırı geçerken jandarma tarafından Öldürü
len veya yaralı olarak ele geçirilen vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 

, önergesi (6/334) (1) 

153. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli - Uludere İlçesi Şen-
oba Köyü Tabur Komutanının bazı uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/335) (1) 

154. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi Gü
venli Köyüne ait olan ve Dere Yaylasında otlatılmakta bulunan koyun sürüsüne Ay* 
tepe Karakolu görevlilerince el konulduğu ve sürünün gümrüğe teslim edildiği iddiası
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 

155. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesinde ya
pılmakta olan Sümerbank Konfeksiyon Fabrikasına ait inşaatın durdurulduğu ve tesi
sin Yalvaç Belediyesine satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/239) 

156. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin İlinde 15.11.1988 tari
hine kadar açılmamış olan okullara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/241) 

157. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Midyat - Nusaybin Karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/242) 

158. —Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İlindeki belediyelere 1988 
yılında yapılan yardımlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/337) (1) 

159. _ Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi 
öğrencilerinden birinin Devlet güvenliğini sarsıcı konularda bilgi vermeye zorlandığı id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/338) (1) 

160. — tzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Denizli İli Honaz İlçesine bağlı köyler
deki vatandaşların sınıflandırıldığı ve fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/341) (1) 

161. —Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, vergi kontrolörlerinin mal varlık
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/253) 

162. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Doğu Anadolu'daki bazı illerin ya
kacak sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/254) 

163. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, bir dernek ve bir şir
ket tarafından istanbul özel İdare Müdürlüğüne otomobil hibe edildiği iddiasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/255) 
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164* — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Le Monde Gazetesi muhabirine ver
diği demece ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/266) 

165. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Alem Üniversitesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/342) (1) 

166. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Anadolu Bankasınca 100 milyon liranın 
üzerinde kredi verilen kişi ve kuruluşlara ve bu kredilerin geri ödenip ödenmediğine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) (1) 

167. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş - Gök
sün, Göksün - Elbistan, Göksün - Andırın ve Andırın - Kahramanmaraş karayollarına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/268) 

168. —Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Afşin - Elbistan Ter
mik Santralına ve bu bölgede katkısız biriket imalatının ne zaman gerçekleştirileceğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

169. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Adatepe ve Karakuz 
barajlarının yapımına ne zaman başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/270) 

170. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, fasulye ürününe taban 
fiyat verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/271) 

171. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş İlin
de tütün ekimine müsaade edilip edilmeyeceğine ve bu İlde ne zaman Gümrük Müdür
lüğü kurulacağına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/272) 

172. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, televizyon yayınlarını 
izleyemeyen Kahramanmaraş İline bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş'da Sümer-
bank ikinci satış mağazasının ne zaman açılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/274) 

173. — Kahramanmaraş Milletvekilli Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
Şehü Stadyumunun ne zaman çirnlendirileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 

174. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İllinde Sosyal Sigortalar Hastanesi yapılıp yapılmayacağınla ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/276) 

175. — Zonguldak Milletvekili Ş/inasi Altıner'in, Sosyal Sigortalar Kurumu 
Karabük Hastanesinde vefat eden emekli bir işçinin cesedinin fareler tarafından tah
rip edildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/277) 

176. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Vakıflar Bankası Samanpazarı 
Şubesince öztur Anonim Şirketine verildiği iddia edilen krediye ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/343) (1) 

177. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, seçimlere katılan siyasî partile
rin radyo ve televizyon gibi haberleşme araçlarından eşit olarak faydalandırılmasına 
dair Avrupa Konseyi Kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 
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178. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, Afyon İli Sandıklı îlçesi Akha-
rım Kasabası Ortaokulunun öğretmen sorununa ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/344) (1) 

179. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Petrol Ofisi İskenderun Bölge Başmü
dürünün işçilere ve bölge halkına hakaret ettiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/346) (1) 

180. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice İlçesi Jan
darma Komutanının baskısı ile bazı vatandaşlara koruculuk için başvuru formu im
zalattırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) (1) 

181. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, TEK Toroslar İşletmesinin Çukurova 
Elektrik A. Ş.'ne devredilmesinden doğacak bazı sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) (1) 

182. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği
nin kurulmasından sonra bölgede gözaltına alman vatandaşlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/349) (1) 

183. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Merkez 2 No. lu Sağlık 
Ocağında görevli M hemşirenin görev dönüşü Dicle Nehrinde boğulmaları olayına 
ilişıkiu içişleri Baklanından sözlü soru önergesi (6/350) (1) 

184. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, Marmara Denizinde 
trol ve algarina ile balık avcılığı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru Önergesi (6/280) 

185. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Samsun - Havza İlçesi 25 Mayıs 
Ortaokulu Müdürlüğüne usulsüz atama yapıldığı iddiasına ilifkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) (1) 

186. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, gece bekçilerine de silah tazminatı 
verilip verilmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

187. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş Ecesinin ne zaman il yapıla
cağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/282) 

188. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği
nin kurulmasından sonra bölgede kaç kişinin korucu olarak görevlendirildiğine ve 
korucuların karıştıkları adlî olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/352) (1) 

189. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, AIDS'li hastaların sayışma vvi 
bu konuda ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakacından 
sözlü soru önergesi (6/284) 

190. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'm, Keçiborlu İlçesine bağh Gülköy 
ve Kavak köylerine sağlık evi yaptırılmasına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü soru önergesi (6/285) 

(62 nci Birleşim) 
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191. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinin içme suyu 
ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/286) 

192. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinde yapılacak 
olan Erkek Teknik öğretmen Okulu ve Kız Sanat Okulu inşaatlarına ne zaman baş
lanacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) 

193. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent Devlet 
Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/288) 

194. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent İlçesinde 
Tekel hizmet binası ve deposu kurulup kurulmayacağına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/289) 

195. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Senirkent Ovası sulama proje
sine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 

196. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün'ün, İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana 
büyükşehir belediyelerinin yurt dışından borç alıp almadıklarına ilişkin İçişleri Ba-
kanifldan sözlü soru önergesi (6/357) (1) 

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

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

199. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Havza - Vezirköprü yolunun yapımına 
ve E -. 5 karayolu Hendek - Düzce güzergâhının onarımına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/294) 

200. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli, Şemdinli İlçesi Kay
makamı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/3Ü8) (1) 

201. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan 
ayından bugüne kadar İmar Uygulama Fonundan aldığı kredilerin miktarına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/359) (1) 

202. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan 
ayından bugüne kadar İller Bankasından aldığı avans borçların miktarına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) (1) 

203. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, 1987 yılı vergi taksidini 
geciktiren bir yükümlünün maruz kaldığı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

204. — Bingöl Milletvekili Haydar Baylaz'ın, Sivas İli Gürün İlçesi Çayboyu 
Mahallesinde inşa ettirilen afet konutlarının hak sahiplerine verilip verilmediğine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 
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205. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, İsparta İli Sütçüler İlçesindeki 
Sağlık Merkezi ile Koruyucu Hekimlik Merkez Sağlık Ocağının doktor ve araç sorun
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/299) 

206. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Karakaya Barajı için kamu
laştırılan arazilere ve kamulaştırma bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/308) 

207. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Çeşme Vergi Dairesi Müdürü hakkında 
ihbar ve şikâyette bulunulup bulunulmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/309) 

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

209. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 1985 - 1988 yıllarında Kaynak 
Kullanımını Destekleme Fonundan yararlanabilmek için yatırım amacıyla teşvik belgesi 
alanlara ve adı geçen Fon'dan kimlere ne kadar ödeme yapıldığına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/370) (1) 

210. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Mardin ili Midyat ilçe
sinde görevli bir komiser yardımcısı hakkındaki iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/371) (1) 

2111. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta - Eğirdir İlçesi Endüstri 
Meslek Lisesi Sanat Okulunun ne zaman yapılacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/311) 

212. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, heyelan bölgesi ilan edilen Manisa 
İli Selendi İlçesi Rahmanlar Köyü Hacılar Mahallesindeki vatandaşların yeni yerleşim 
alanına nakledilmeleri için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/312) 

213. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Tunceli - Geyiksuyu Yatılı ilköğ
retim Bölge Okuluna ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/313) 

214. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, profesyonel futbol kulüplerinin 
maç hâsılatlarından elde ettikleri gelirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü som önergesi (6/372) (1) 

215. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Altınkaya Barajı sahasında kalan 
Samsun İli Vezirköprü İlçesindeki arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/315) 

216. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Devlet kuruluşlarında göreve alın
maları bakmıından Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi mezunları ile diğer 
fakülte mezunlaırı arasında ayrım yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim. Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/326) 
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217. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin kurduğu 
veya ortak olduğu şirketlere ve bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/373) (1) 

218. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, doğalgaz santrallarına üişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/375) (1) 

219. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Kemerköy Termik Santralı baca 
gazı arıtma tesislerine ve Karlıova Termik Santralına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/376) (1) 

220. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, bazı vatandaşlara ait telefon
ların güvenlik güçlerince dinlendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/377) (1) 

221. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Türkiye Emlak Bankasınca 1988 
yıılında ikram faslından yapılan harcamaya ve «Hedef 1992» reklam kampanyasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/378) (1) 

222. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, elektrik üretim yollarına ve maliyetle
rine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) (1) 

223. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 1988 yılında akaryakıta yapılan zamlara 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/381) (1) 

224. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 25.12.1988 tarihinde basına dağı
tıldığı iddia edilen «Türkiye Emlak Bankası çalışanları» imzalı açıklamaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/382) (1) 

225. — izmir Milletvekili Erol Güngör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) (1) 

226. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, 1988 yılında elektrik fiyatla
rına yapılan zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/384) (1) 

227. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Anadolu ve Türkiye Emlak ban
kalarınca gerçekleştirildiği iddia edilen arsa alım ve satımlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/385) (1) 

228. — içel Milletvekili. Durmuş Fikri Sağlar'ın, Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı idarî ve Malî işler Daire Başkanı iken MİT Müsteşar
lığına verdiği iddia edilen malzemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/386) (1) 

229. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1988 yılında kamu kuruluşları ta
rafından yabancı kuruluşlara yaptırılan araştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
Önergesi (6/387) (1) 

230. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır, Hakkâri ve Siirt ille
rinde 25.12.1988 tarihinden bugüne kadar göz altına alınan vatandaşlara ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/388) (1) 

231. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Emlak Bankasınca 1988 yılında 
Uluslararası danışmanlık firmalarından alman hizmetlere ve yapılan ödemelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) (1) 
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232. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, elektrik üretim ve satış fiyat
larına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/390) (1) 

233. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemize sığınan Iraklılara yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) (1) 

234. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlen
dirme Vakfına yapılan bağışlara ve Vakfın denetimine ilişkin Devlet Bakanından söz» 
lü soru önergesi (6/393) (1) 

235. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Petrol Arama ve Petrolle ilgili Faa
liyetleri Düzenleme Fonuna ve elektrik maliyet fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/394) (1) 

236. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, organize sanayi bölgeleri kurmak 
amacıyla Samsun İline bağlı Asaraağaç, Kutlukent ve Çırakman köylerinde 1985 -1986 
yıllarında kamulaştırılan arazilerin bedellerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/404) (1) 

237. _ istanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, 1978 -1988 yıllarında toplanan 
gelir vergilerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/395) (1) 

-38. _ Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, T. C. Ziraat Bankasınca tarım 
satış kooperatiflerine kullandırılan krediler için farklı faiz oranlan uygulandığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) (1) 

239. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, izmir Büyükşehir Belediyesinin borç
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/396) (1) 

240. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, «İcraatın lçinden> ve «Gelişen 
Türkiye» adlı programların Ankara Video Ajans A.Ş.'ne yaptırılmasının nedenine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) (1) 

241. —Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sivas - Kangal, Soma ve Yatağan 
bölgelerinde termik santralleri besleyecek kömür ocaklarının özel sektöre devredileceği 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/397) (1) 

242. — istanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, İstanbul Anakent Belediyesince ku
rulan şirketlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) (1) 

243. — istanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, İstanbul Anakent Belediyesince 
25.3.1983 tarihinden bu yana gazetelere verilen ilanlar için yapılan ödemelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) (1) 

244. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sovyetler Birliğinden ithal edilen 
doğal gazın hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi ~ 
(6/400) (1) 

245. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, SEKA ve Edirne - OLMUKSA'da 
çalışan işçiler hakkında emniyet müdürlüklerince albüm düzenlendiği iddiasına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/401) (1) 

246. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Emlak Bankasının amblemi ile ü-
gili çalışmalara ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/328} 
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247. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, istanbul Emniyet Müdürlüğünde 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/329) 

248. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, ülkemizde traktör üreten firma
lara ve 1986 - 1988 yıllarındaki üretim miktarlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/330) 

249. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Altunkaya Barajı sahasında kalan Vezir
köprü ilçesi Düzce Köyüne ait arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Bayındırlık 
ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/339) 

250. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, doğalgaz ithali ile ilgili sözleşme
ye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402) (1) 

251. —izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Türkiye Emlak Bankasının amb
leminin bir Amerikan firmasına çizdirildiği iddiasına ve amblem değişikliği nedeniyle 
yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) (1) 

252. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Alem Üniversitesinde söz
leşmeli olarak çabşmak isteyen sağlık personeline imzalattırılan hizmet akdine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) (1) 

253. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Emlak Bankası eski Genel 
Müdürünün Amerika'ya gidiş nedenine ve hakkında soruşturma açılması için Cum
huriyet Savcılığınca istenilen iznin geciktirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/409) (1) 

254. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, istanbul Valiliğince bazı sanatçı-
lamıı konserlerimin yasaklandığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/410) (1) 

255. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli ili Hozat ilçesi 
Emniyet Amirliğinde görevli bir komiser ile bir polis memuru haklarındaki iddiaya 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/411) (1) 

256. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 1985 - 1988 yılları arasında hayali 
ihracat yaparak haksız vergi iadesi alan firmalara ne gibi müeyyideler uygulandığına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/412) (1) 

257^ — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ankara Demirlibahçe Ortaokulu 
İngilizce öğretmeninin Gaziosmanpaşa Ortaokulunda çalıştırıldığı iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/413) (1) 

258. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Fiskobirlikçe 1988 yılında 
gerçekleştirilen fındık alımlarına ve bu nedenle yapılan ödemelere ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) (1) 

259. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Ankara Baihçellievler 
semtinde 29.1.1989 günü meydana gelen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/415) (1) 

260. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim 
Fakültesinde can güvenliği olmadığı gerekçesiyle Dekanlığa dilekçe veren öğrenciler 
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hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/416) (1) 

261. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç'ın, 19.7.1988 tarihli ve 88/13161 
sayılı kararnameden istifade eden firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/417) (1) 

262. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, MİT ile ilgili bazı iddialara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1) 

263. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, yeraltı mafyası olarak nitelendiri
len grupların son günlerde neden oldukları olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/420) (1) 

264. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Anadolu ve Türkiye Emlak Kredi 
bankalarının 1987 ve 1988 yıllarına ait kârlarının yüksek gösterildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/421) (1) 

265. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, kamu bankalarının 1987 ve 1988 
yıllarındaki bazı harcamalarına ve Emlak Bankasına ait arazi ve binalardan bir kıs
mının satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) (1) 

266. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, hayalî olduğu kuşkusuyla Merkez 
Bankasınca incelenmekte olan ihracat dosyalarının 25.2.1987 tarihli kararname gere
ğince Devlet Planlama Teşkilatma devredildiği ve incelemeler tamamlanmadan vergi 
iadelerinin ödendiği iddiasına ilişkini Başbakandan sözlü soru önergesi (6/424) (1)-

267. —Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzurum İli Şenkaya Lçesine 
bağlı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasındaki mera davası ile ilgili mahkeme 
kararının infazı sırasında meydana gelen olaym sorumlularına İlişkin İçişler.5. Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/426) (1) 

268. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın tarım arazilerinin sulanmasında 
elektrikten yararlamlabilmesi için elektrik şebekelerinin tevsii hususunda çalışma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/427) (1) 

269. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan, ili Merkez İlçesi Aşağı 
ve Yukarı Molla Gürani mahallelerinin Merkez Belediyesi sınırları içine alınmama
sının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) (1) 

270. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, il mahallî idareler kontrolörlerine 
denetim özel hizmet tazminatı verilmemesinin nedenine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/429) (1) 

271. —İzmir Milletvekili Fuat Kücı'nın, 31.12.1988tarihi itibariyle TARİŞ'in 
üreticilere ne kadar borcu bulunduğuna ve bu borcun ne zaman ödeneceğine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/430) (1) 

272. -— İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta Tapu Sicil Müde'irlüğü 
ile ilgili olarak Valilikçe yapılan tahkikata ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/431) (1) 

273. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Burdur 11 merkezindeki ilk ve 
orta dereceli okullarda görevli öğretmenlerin bir kısmının çeşitli köy ve kasaba okul-
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Iıarına nakledildilkleni iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/353) 

274. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, 7.10.1988 tarihinde 
Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak bir dergide yer alan iddia
lara ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/432) (1) 

275. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Emlak Bankası eski Genel Mü
dürünün talimatlarıyla yapılan döviz değişim işlemlerine ve bu Bankaca Türk Kadını 
Gazetesine ödenen reklam ücretine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesıi (6/433) (1) 

276. — Amasya Milletvekili Mehmet Tabir Köse'nin, Şemiler döneminde Em
lak Bankasınca aylık bir gazeteye ödenen reklam ücretine ve bir firmaya kullandırı
lan döviz kredisinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öaergesi 
(6/434) (1) 

277. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, Manisa İM Selendi İlçesine bağlı 
bazı köylerin içme suyu sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/355) 

278. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, ülkemizce de imzalanmış olan 
İşkenceye karşı Avrupa Sözleşmesi ile İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 
hükümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/441) (1) 

279. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Emlak Bankasınca bir firmaya temi
natsız kredi verildiği ve Memduh Paşa Yalısının fahiş fiyatla satın alındığı iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/435) (1) 

280. — İstanbul Milletvdkili Mustafa Sarıgül'ün, lig maçlarını izleyecek öğren
ciler için bilet fiyatlarında tenzilat yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) (1) 

281. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, bir öğretmenin, düşünce suçu nede
niyle görevinden alındığı ve genel idare hizmetleri sınıfına atandığı iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/442) (1) 

282. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Tunceli, Erzincan ve Malatya 
illerine bağlı bazı köylerde yeni yaptırılan camilere atanan imamlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/45Î) (1) 

283. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, günlük bir gazetenin 27.11.1988 
tarihli nüshasında yer alan S.S.K. Genel Müdürü ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/443) (1) 

284. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 9 Eylül Üniversitesi Denizli Mühen
dislik Fakültesi öğretim üyelerinden birine Fakülte Dekanınca hakaret edildiği ve 
görevinden alındığı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/362) 

285. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesine bağlı 
bazı köylerin yol sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/363) 
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286. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Sütçüler İlçesi Karâ-
diken Köyünün su sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/364) 

287. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Anavatan Partisi belediye başkan 
adayları hakkında görüş bildirdikleri iddia edilen vali ve kaymakamlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/365) 

288. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, yapılacak olan mahallî idareler 
seçimleri nedeniyle bazı seçim bölgelerinde vali ve kaymakamlarca aday yoklaması. 
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/444) (1) 

289. —İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Nihat Sargın ve Haydar Kutlu ile ilgili 
davayı izlemek, isteyen vatandaşların maruz kaldıkları uygulamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/445) (1) 

290. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, düşünce suçlusu olarak gözaltına 
alınan sanıklara farklı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/446) (1) 

291. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalayjın, ülkemizin tanıtılması amacıyla 
1988 yüında Türkiye'ye hangi ülkelerden kaç kişi çağrıldığına ve bu amaçla ne kadar 
harcama yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/448) (1) 

292. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Konya İli Çumra İlçesi kapatılan 
ülkü ocakları başkanının bugüne kadar yakalanamamasının nedenine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/450) (1) 

293. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca 
üretilen ve Rusya'dan ithal edilen doğal gaz miktarlarına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/367) 

294. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Devlet eski Bakanı Yusuf Bozkurt 
özal'ın yurt dışı seyahatler nedeniyle aldığı harcırah miktarına, Başbakanın tedavisi 
için yapılan harcamaya ve 1987 yılındaki yurt dışı seyahatlerde götürülen hediyelik 
eşyaların tutarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/458) (1) 

295. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, küçük esnaf ve zanaatkarlara 
kullandırılan kredinin miktarına ve şartlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/452) (1) 

296. — Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in, Emlak Bankasınca 12.9.1980 
tarihinden bu yana üretilen konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/453) (1) 

297. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Ankara Merkez Kapalı Cezaevi 
4 üncü koğuşunda bulunan siyasî hükümlülere özel jandarma timi tarafından işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) (1) 

298. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizde mevcut Kur'an kurs
larına ve özel vakıflarca açılan ve yönetilen öğrenci yurtlarına, özel okullara ve 
dersanelere ilişkin Devlet Bakanından sözjlü soru önergdsi (6/457) (1) 
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299. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Üniversitesi inşaatına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/422) 

300. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Köy - Koop. Merkez Birliği kurul
ması için yapılan girişimlerin engellendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) (1) 

301. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Şarköy Belediye Başkanlığı 
seçiminin iptali nedeniyle Valilikçe Belediye Başkanvekilliğine yapılan atamaya ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/461) (1) 

302. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yusuf Bozkurt Özal ile Aydın 
Corporation A.Ş. arasında ilişki bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/463) (1) 

303^ — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş'te üniversite veya yüksekokul 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/425) 

304. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, spor tesisi yapma ve antrenör 
bulundurma zorunluluğunu yerine , getirmeyen müesseselere karşı ne gibi önlemler 
alınacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/437) 

305. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, şehir içinde çalışan araçlara 
takograf zorunluğu getirilmesinin nedenine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
som önergesi (6/438) 

306,! — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, vatandaşların AİDS hastalığı 
hakkında aydınlatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

307. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, sahillerdeki okulların yaz ayla-
rında, öğrenci gençlik tatil merkezleri haline dönüştürülmesinin düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/440) 

308. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, istanbul - Tuzla'da meydana gelen 
olay hakkında yanlış bilgi verildiği iddiasına ve olayın sorumlularına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/466) (1) 

309. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, tarım ürünlerinin 1989 yılı taban 
fiyatlarının tespitine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/467) (1) 

310. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt Hinde Belediye çöplüğü ola
rak kullanılan Kasaplar Deresinde bulunduğu iddia edilen cesetlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/468) (1) 

311. — Manisa Milletveküi Hasan Zengin'in, 26 Mart 1989 tarihi itibariyle bele
diyelerin durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/469) (1) 

312. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, Devlet memurlarının konut so
rununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

313. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, 26.4.1989 - 2,5.1989 tarih
leri arasında gözaltına alınan kişilere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) (1) 
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314. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, ayçiçeği ekiminde tohum kalite
sinden kaynaklanan sorunlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/474) (1) 

315< — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, ihraç teşvik priminin elma ürünün
den kaldırılmasının neden olduğu sorunlara ve bu konuda alınacak önlemlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/460) 

316. — Zonguldak Milletvekili Koksal Töptan'ın, son beş yıl içinde ülkemizle 
ilgili olarak dış basında yer alan neşriyata ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin 
Başbakandan sözlü sora önergesi (6/481) (1) 

317.— Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1 Mayıs gösterileri nedeniyle 
gözaltına alınanların sayısına ve bu olaylarda suçlu görülen kamu görevlilerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/482) (1) 

318. — Tunceü Milletvekili Kamer Genc'in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonundan 1986 - 1988 yıllarında hangi illere ne miktar yardım yapıldığına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) (1) 

319. — Samsun Milletvekili irfan Demir alp'in, ilköğretim müfettişlerine ve mü
fettişlik için atama emri 'bekleyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/484) (1) 

320. — İstanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, belediyelere bütçeden yapılacak 
yardımlar için ne gibi ilkeler belirlendiğine ve 1989 yılında hangi belediyelere ne 
miktar yardım yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/485) (1) 

321. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel İstanbul Hizmet Vak 
fına yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/486) (1) 

322. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına yapılan 
bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) (1) 

323. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı
na yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) (1) 

324. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler'in, ikinci ligde grubunda şampi
yon olan Bursaspor Futbol Takımının birinci ligde oynayamayacağına dair Futbol Fe
derasyonu kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) (1) 

325. — Denizli Milletvekili Adnan Kesfcin'in, TEK Genel Müdürü ile yardımcı
larından Kurum iştiraklerinde görev alanlar bulunup bulunmadığına ve bu Kurum 
için satın alınan güç trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/489) (1) 

326. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, işkence yaptıkları iddia edilen İs
parta İli Merkez Sanayi Karakolu görevlileri. hakkında ne gibi işlemler yapıldığına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) (1) 

327. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) (1) 



328. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, istanbul Eğitim ve Kültür Vak
fına ilişkin Başbakandan sözlü şom önergesi (6/492) (1) 

329. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel istanbul Hizmet Vakfı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/493) (1) 

330. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır Emniyet Müdürlü
ğünce gözaltına alınan vatandaşlara işkence yapılmasını önlemek için ne gibi 
tedbirler alınacağına ilişikin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/494) (1) 

331. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Atatürk - Elbistan Ankara enerji 
nakil hattının yapımıyla ilgili olarak aktedilen sözleşmeye ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Balkanından sözlü soru önergesi (6/495) (1) 

332. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Asil Nadir Şirketler Grubunun 
gümrüksüz ithalat yaptığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/513) (1) 

333. — Bingöl Milletvekili Ilhami Binici'nin, Bingöl İli Adaklı İlçesi Elmaağacı 
Köyünde orman katliamı yapıldığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/462) 

334. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Belediyeler Fonundan ve yedek 
ödenek faslından belediyelere yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/509) (1) 

335. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, M.T.A. Genel Müdürlüğüne ait maden 
sahalarından çıkardıkları ponza madenini naylon faturalarla sattıkları iddia edilen 
firmalar hakkında ne gibi işlemler yapıldığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/510) (1) 

336. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keslkin'lin, Van ve Hakkâri - Yüksekova 
belediyelerinin olağanüstü hal tazminatı ödeneklerinin kesildiği iddiasına ilişkin içişleri 
Balkanından sözlü «oru önergesi (6/514) (1) 

337.; — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, günlük bir gazetenin 
31.5.1989 tarihli nüshasında yer alan «özalla isviçre'de görüştüm» başlıklı haibere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/515) (1) 

338, — Balıkesir Milletvekili I. önder Kırlı'nın, Muhammed Shakarchi ile İsviç
re'de yapıldığı iddia edilen toplantıya üişk'in Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/516) (1) 

339 — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı kişi ve firmalar tarafından 
M.T.A.*ya ait Nevşehir'deki Ponza Taşı Madeninden kaçak olarak üretim ve satış ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/517) (1) 

340. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Hınısspor Lokalinde 30.5.1989 ta
rihinde meydana gelen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

341. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu Anı 
kara Difkapı Hastanesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/464) 
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342. — tamir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, ikinci ve üçüncü ligdeki futbol ta

kımlarının desteklenmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/519) (1) 

343. — Niğde Milletvekili Mahmut öaHirk'ün, Niğde İlindeki toprak sulama 
kooperatiflerinin borçlarına ilişkin Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/520) (1) 

344. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, fişleme ve buna bağlı pasaport ver
meme uygulamasının ne zaman sona ereceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/521) (1) 

345. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Uluslararası Af örgütünce yayın
lanan rapora ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/533) (1) 

346. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, Habur Sınır Kapısının Irak bölü
münde oluştuğu iddia edilen araç kuyruğunun önlenmesi için ne gibi tedbirler alına
cağına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) (1) 

347. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, olağanüstü hal uygulaması kapsa
mına giren iller nüfusunda kayıtlı olanların, bu bölgelerde çalışamayacakları konusunda 
bir genelge bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/537) (1) 

348. — Kars Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, bazı futbol kulüplerine Devlet tara
fından bağış yapılmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/573) (1) 

349. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt Ilı Eruh İlçesi Ormaniçi Kö
yünden iki vatandaşın kaybolduğu iddiasına ve yörede bulunan bir cesede ilişkin İç
işleri Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/538) (1) 

350. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, ortaöğretimde devamsızlık ne
deniyle sınıfta kalan öğrenciler için af getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Milî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

351. — tzmir Milletvekili Ahmet Ersinin, Karabük ve İskenderun Demir - Çelik İş
letmelerindeki greve ilişkin Başbakandan iözlü soru önergesi (6/539) (1) 

352. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, emekli, dul ve yetim aylıklarının-aylık 
olarak ödenmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/540) (1) 

353. — Diyarbakır1 Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt bölgesinde bir kısım güvenlik 
görevlilerinin bazı yurttaşlara zorunlu kuryelik yaptırdığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/541) (1) 

354. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Fındık Bucağı 
Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alınan bir vatandaşa kuryelik yaptırıldığı 
ve bu vatandaşın 3,6.1989 tarihinde öldürüldüğü iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/542) (1) 

355. — Esklişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın, amatör spor kulüplerine de yardım ya
pılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi ,(6/543) (1) 

356. — tzrriir Milletvekili K, Kemal Anadol'un, Karabük ve İskenderun Demir - Çe
lik fabrikalarındaki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) (1) 
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357. — istanbul Milletvekili Hali Orhan Ergüder'in, Sakarya - Hendek İlçesi 
Eski Bıçkı Köyünden bir vatandaşın bayat kuduz aşısı nedeniyle öldüğü iddiasına iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/477) 

358. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Ereğli Demir - Çelik Fabrikasının ya
bancı şirketlere satılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/546) (1) 

359. — istanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan'ın, Devlet Planlama Teşkilatın
dan alınan hayalî ihracat dosyalarının yargı organlarına geç intikal ettirildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/574) (1) 

360. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, istanbul Atatürk Havalimanı Güm
rük Müdürlüğünde ortaya çıkarıldığı iddia edilen hayali ihracat olayına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 

361. — içel Milletvekili Etem Cankurtaran'ın, Demir - Çelik işletmelerindeki gre
vin neden olduğu zarara ve grev süresince gerçekleştirilen demir - çelik ithalatına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/548) (1) 

362. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt Mi Sımak ilçesindeki bazı yay
la ve meralarda atış eğitimi yapılacağına dair Kaymakamlık duyurusuna ilişkin Başba
kandan sözlü soru önurgesi (6/549) 1(1) 

363. — Nevşehlir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, yasadışı Türkiye Komünist Par
tisi ve kapatılan Türkiye işçi Partisi genel sekreterlerine ülkeye geri dönmeleri için gü
vence verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/550) (1) 

364. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt ili Sımak ilçesine bağlı bazı 
köylerdeki ruhsatsız kömür ocaklarının güvenlik güçlerince dinamitlendiği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/551) (1) 

365. — Diyarbakır MilletV/eklili Fuat Atalay'ın, Şırnak İlçesi Kemerli Köyündeki 
bir çobanın bölgede görevli askerler tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/552) (1) 

366. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak ilçesi Balveren Köyü ile Si-
lopi ilçesi Ballıkaya Köyündeki vatandaşların güvenlik güçlerince mağdur edildikleri 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/553) (1) 

367. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet SeM'nin, Bulgaristan'dan getirilen bir 
soydaşımız hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) (1) 

368. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Eskişehir Cezaevindeki tutuklu ve 
hükümlülerin Aydın ve Nazili cezaevlerine nakledilmelerinin nedenine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/556) (1) 

369. — Tunceli Mİletvekili Kamer Genc'in, 11.11.1988 tarihinde İstanbul Atatürk 
Havalimanında kaçak eşya ile yakalanan bir şahsın polisçe alınan ifadesinin sonradan 
değiştirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/557) (1) 

370. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şınnak ilçe merkezinde bazı vatan
daşların köy korucusu sıfatıyla görevlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/558) (1) 

371. — Mardin Milletvekilli Mehmet Adnan Ekmen'in, Cudi Dağı çevresindeki 
köylerin güvenlik güçlerince zorla boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/559) (1) 
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372. — İstanbul Milletvekili MusCafa Sarıgül'ün, «Kazı Kazan» adlı şans oyununa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/560) (1) 

373. — Edirne Milletvekili Erdal Kal'kan'ın, Millî Piyango İdaresince gerçekleştiri
len «Kazı Kazan» adlı şans oyununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/561) (1) 

374. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 11.8.1989 tarihlinde Diyarbakır İli 
Aşağı Beyan Köyü yakınlarında meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/562) (1) 

375. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars.İlinde jandarma tarafından gö
zaltına alınan bir vatandaşa işkence yapıldığı iddiasına ve olayın sorumlusu hakkında 
soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/575) (1) 

376. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Melyat Çay Fabrikasının depolarında 
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/563) (1) 

377. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Eskişehir Cezaevindeki siyasî tutuklu 
ve hükümlülerin Aydın Cezaevine nakledilmesinin nedenine ve nakil esnasında gerekli 
tıbbî tjedblirlerin alınmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/478) 

378. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç'kı, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edil
mesi ve bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun uyarınca yapılan kesintilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi ı(6/564) (1) 

379. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Fındık Bucağı 
Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alındığı ve zorunlu kuryelik yaptırıldığı 
iddia ddliien bir vatandaşın ölümüne neden olanlar hakkında ne gibi işlemler yapıldığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/565) (1) 

380. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, PETKİM'in özelleştirilmesinin 
ne gibi sonuçlar doğuracağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/566) (1) 

381. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın, Demir - Çelik İşletmeleri ile Akdeniz 
Gübre Sanayiindeki grevlerin neden olduğu zarara ve Et ve Balık Kurumunda alınan 
grev kararının ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/567) (1) 

382. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, futbol müsabakalarındaki ser
best bilet fiyatı uygulamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

383. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, insan hakları ihlallerine neden 
olan ülkemizdeki uygulamaların dış itibarımıza zarar verdiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/568) (1) 

384. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, işyerlerinin tehlike dereoe'sine göre sınıf
landırılmasına ve işçilerin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/570) (1) 

385. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, Bulgaristan'dan ülkemize 
göç eden soydaşJarımızdan bir kısmının geri dönmesinin nedenine ve göç olayının ma
liyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/572) (1) 

386. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, ilk ve ortaöğretim kurumlarında bir ders
liğe düşen öğrenci sayısına ve öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/578) (1) 
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387. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, DYP üst yöneticil-arinden bazılarının 
kaçakçılarla ilişkisi bulunduğuna dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/579) (1) 

388. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Başbakanlık ve bakanlıklarda ça
lıştırılan danışmanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/580) (1) 

389. —Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Orman Kanununa göre «muha
faza ormanı» olarak ayrılan ormanlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/581) (1) 

390. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Koope
ratifine© gerçekleştirilen ayçiçeği alımlarına ve 1989 yılında ne kadar ham ayçiçeği 
yağı ithal edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/582) (1) 

391. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, 1005 sayılı Kanun uyarınca halen şe
ref aylığı alanların sayısına ve şeref aylığı gösterge rakamının artırılıp artırılmayacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/583) (1) 

392. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Trakya Birlik tarafından satın alı
nan ayçiçeği ürünü için üreticilere ne zaman ödeme yapılacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/584) (1) 

393. — içel Milletvekili M. İstemihan Talay'ın, İspanya seyahatine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/610) (1) 

394. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli îli Nazimiye İlçesi 
Bostanlı Köyü sakinlerine 11 Jandarma Alay Komutanı tarafından hakaret edildiği id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) (1) 

395. — İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'ın, T.R.T. tarafından kurum dışında? 
ki firmalara yaptırılan programlar için yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/587) (1) 

396. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğünde yapılan bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/588) (1) 

397j — izmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bergama - Terzihalilİer Kö
yündeki granit taşı sahasının özel bir kişi tarafından kapatıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/589) (1) 

398. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, İzmir İline bağlı ilçelerden 
hangisinde üreticilerin tarım kredi kooperatiflerine veya Ziraat Bankasına olan borçla
rının ertelendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) (1) 

399. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bulgaristan'dan gelen soy
daşlarımızın beraberlerinde getirdikleri otomobillere ticarî plaka verileceği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/591) (1) 

400. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, 31.8.1989 tarihinde İzmir'de meydana 
gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) (1) 

401. —İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, Orman Kanunundaki değişik
likten sonra yapılan orman alanı tahsislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/594) (1) 
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402. — Tokat Milletvekili Kâzım özev'in, Tokat - Turhal Spor sahasının ne za
man çimlendirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/595) (1) 

403. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, KİT ürünlerinin zam yapılma
dan piyasaya çıkarılmadığı ve çürümeye tenkedildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/496) 

404. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, emeklilere yakacak kredisi veri
lip verilmeyeceğine ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru önergesi (6/497) 

405. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Rize bölgesindeki' çay ileti
cilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/498) 

406. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabrika
sının bahçesindeki radyasyonlu çaylardan sızan artıkların şehir içme suyuna karıştığı 
iddiasına ilişkin Bayındırlık ve tskân Balkanından sözlü soru önergesi (6/499) 

407.— Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, akrabalarını ziyaret için 
Sarp Sınır Kapısından geçen vatandaşlardan toplu konut fonu alınmamasının düşü
nülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/500) 

408. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt - Aşkale kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve Isikân Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

409. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabri
kasının bahçesindeki radyasyonlu çaylar için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/502) 

410. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müffcüoğdu'nun, Gümüşhane'de kurulan 
klinger öğütme tesisinin çimento fabrikasına dönüştürülmesinin düşünülüp düşünül
mediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/503) 

411.— Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt İlinde et kombi
nası açıkp açılmayacağına İlişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözslü soru 
önergesi (6/504) 

412. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, öğretmensizlik nedeniyle ka
pandığı iddia edilen Bayburt ili Maden Kasabası Ortaokulunun bu öğretim yılında öğre
time açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 

413. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Fakir ve Muhtaç öğrencilere Yar
dım Derneği tarafından Trabzon'da yaptırılacak olan öğrenci yurdunun temel atma tö
reninde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/597) (1) 

414. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge
sindeki bazı aşiretlerin silahlandırılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/598) (1) 

415. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Doğu Anadolu'da meyda
na geldiği iddia edilen şüpheli ölüm olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/599) (1) 

(62 nci Birleşim) 
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416. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, Millî Savunma eski Bakam Er
can Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığındaki görevleri sırasında yolsuzluk yaptığı iddiasıy
la hakkında Memurin Muhakematı Yasasına göre açılan soruşturmanın sonucuna iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/600) (1) 

417. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bursa Turizm Müdürü ile ilgili bazı 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) (1) 

418. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı bankalarca yürürlüğe konulacak 
memur emeklilerine çek kırdırma yasağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/602) (1) 

419. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, kendir ürünü taban fiyatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/611) (1) 

420. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Cumhurbaşkanı'nın Bursa gezisi nede
niyle hazırlanan protokolde siyasî parti temsilcileri arasında ayrıcalık yapıldığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/612) (1) 

421. —Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Kırklareli - Lüleburgaz hudut
ları dahilindeki Sarımsaklı ve Türkgeldi çiftliklerinin bir Libya şirketine kiralanaca
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/613) (1) 

422. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 12.9.1980 - 30.9.1989 tarih
leri arasında meydana gelen anarşi ve terör nitelikli olaylara ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) (1) 

423. — latanbul Milletvdkili Mustafa Sarıgül'ün, demiryolları ve denizyolları ile 
seyahat yapacak emeklilerden ücret «Jınmamaiina ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/511) 

424. —izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Yortanlı ve Çaltıkoru barajlarının ne 
zaman ihale edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/615) (1) 

425. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, izmir Bornova Anadolu Lisesi tören 
alanındaki Atatürk büstünün okul müdürü tarafından söküldüğü iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/619) (1) 

426. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Ankara Özel Arı Lisesindeki bazı öğ
renciler için iki resmî aracın servis yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/620) (1) 

427. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'm, Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt 
özal'ın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına ait bir villada ikamet ettiği iddiasına 
ve-villanın tefriş masrafı ile aylık giderine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/621) (1) 

428. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, yüksekokullarda okuyan öğren
cilerin kredilerinin artırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/522) 

429. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, Diyarbakır - Batman karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 
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430. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'm, içel, Silifke, Erdemli köyleri içme su
yu (Aksıfat) projesinin 1989 yılı ödeneğine ve bu projenin temel atma töreni için ya
pılan harcamaya ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/622) (1) 

431. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, İzmir - Beydağ - Palamutcuk köy yo
luna ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) 

432. —izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş ilçesindeki lise ve ortaokul için 
yeni binalar yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/525) 

433. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Gölcük Gölünün ne zaman temizlenece
ğine ve ödemiş - Efe toplu konut inşaatları için kredi verilmemesinin nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/526) 

434. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş ilçesi çevre yolunun ne zaman 
yapılacağına ve Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/527) 

435. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, tarihî eser kaçakçılığının önlen
mesi ve bu eserlerin korunması için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru önergesi (6/528) 

436. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, Antalya'da yapılan Avrupa De
mokratik Birliği Konferansına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden temsilci çağırıl-
mamasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/623) (1) 

437. — içel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, A.B.D. Senatosuna Ermeni soy
kırımı iddiasıyla ilgili olarak sunulan teklifin nasıl değerlendirildiğine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) (1) 

438. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Van İli Gürpınar ilçesine yakın bir 
mezrada meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/625) (İ) 

439. — Çorum Milletvekili Rıza Ihman'ın, Kırıkkale ili 1 inci Bölge Müdürlüğü 
Bahşili yol sıkıştırma ekibinden bir işçinin zehirlenmesi olayına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/626) (1) 

440. — Kırklareli Milletvekili irfan Gürpınar'ın, Kırklareli ili Lüleburgaz ilçe
sindeki Türkgeldi ve Sarmısaklı çiftliklerinin Libya'hlara satılacağı veya kiralanacağı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/628) (1) 

441. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Van ili Gürpınar ilçesi Yukarı-
beşparmak Mezrasında 2.10.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ve olay
la ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/629) (1) 

442. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kamu Ortaklığı ve Akaryakıt Tü
ketim fonlarında 1989 yılında toplanan para miktarına ve bu fonlardan hangi projeler 
için ne miktar ödeme yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) (1) 
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443. — İzmir Mületvekli Birgen Keleş'in, 3083 numaralı Kanun uyarınca eski 
sahiplerine iade edilen ve topraksız veya az topraklı çiftçi ailelerine dağıtılması plan
lanan arazilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/630) (1) 

444. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 16 ncı Avrupa Konseyi Eğitim Bakan
ları Konferansında KKTC'nin temsil edilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/529) 

445. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Başak Şirketler Grubunca hayalî 
ihracat yapıldığı iddiaları üzerine Gümrük Başmüfettişi tarafından toplanan belgeler
le ilgili olarak ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/530) 

446. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, İzmir - Buca Cezaevine hüküm
lü ve tutuklularca telefon sokulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/531) 

447. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, güvenlik gerekçesiyle eğitime açı
lamayan okul sayısına ve Diyarbakır İli Kulp İlçesi Üçkuyu Köyündeki vatandaşların 
konut dokunulmazlıklarının ihlal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/631) (1) 

448. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Buca Cezaevindeki bir hayalî ihracat 
sanığına ayrıcalık tanındığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/532) 

449. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı
nın yurt dışındaki şubelerine ve Vakfın teftişine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/632) (1) 

450. — Balıkesir Milletvekili I. önder Kırlı'nın, Ankara Milletvekili ve Milli Sa
vunma eski Bakanı Ercan Vuralhan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Soruş
turma Kurulu talebinin Türkiye Büyük Millet Meclisine seVkedilmediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) (1) 

451. — Balıkesir Milletvekili t Önder Kırlı'nın, Bandırma Körfezinde faaliyet 
gösteren BAGFAŞ işletmelerine ait fabrikaların bacalarından çıkan gazların çevre küf
lenmesine neden olduğu ve bu işletmelerin ruhsatsız çalıştırıldığı iddialarına iligkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/636) (1) 

452. — Çorum Milletvekili Rıza Dıman'ın, Bulgaristan'dan gelen soydaşlarımız
dan 800 kişinin sınavsız olarak öğretmenliğe alınacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) (1) 

453. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İline bağlı bazı köylerdeki 
vatandaşların toplu olarak göçe zorlandıkları iddiasına ve yerleşim bölgeleri sayısını 
azaltmak konusunda alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü »oru önergesi 
(6/638) (1) 

454. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, Asım Ekren'in 1985 -1989 yıl
larında aldığı kredilere ve ödediği vergilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/653) (1) 
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455. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Gaziosmanpaşa - SultançiMiği 
yolu üzerindeki Mescid-i Selam Vakfında Atatürk ve laiklik ilkelerine aykırı faaliyet
lerde bulunulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/639) (1) 

456. _ Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Güneydoğu Anadolu'da güvenliği 
sağlama yetkisiyle ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/654) (1) 

457. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Akdeniz Gübre Sanayii A.Ş.'deki greve 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/655) (1) 

458. _ Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, elektrik ithali için Irakla anlaşma 
yapılmasının nedenine ve kurulu güç tahsisinden dolayı son iki yılda yapılan ödemeye 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) (1) 

4i59j — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizin, Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Birliğinden almak zorunda olduğu doğal- gazı kullanamamasından dolayı 
herhangi bir cezaî durumla karşılaşıp karşılaşmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/641) (1) 

460. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Türk Hükümetince Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliğıine açılan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/642) <1) 

461. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, elektrik ithali için Sovyeti'-.r Bir
liği ile anlaşma yapılmasının nedenine ve elektrik ithal edilmediği halde tahsis edilen 
kurulu güç karşılığında yapılan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/643) (1) 

462. — İçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, 1983 yılından bugüne kadar örtülü 
ödenekten yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/656) (1) 

463. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Siirt, Mardin ve Hakkâri illerin
de valilerce düzenlendiği iddia edilen huzur toplantılarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/657) (1) 

464. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, İzmir - Yenifoça Gençelli mevkiinde 
ithal kömüre dayalı bir termik santral yaptırılacağı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) (1) 

465. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumundaki tayinlere ilişkin "Başbakandan sözlü soru önergesi (6/659) (1) 

466. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, 1983 yılından bu yana özel okullara 
bütçeden veya bütçe dışı kaynaklardan yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/660) (1) 

467. •— Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, yap - işlet - devret modeliyle ya
bancı sermayeye termik santral ihale edilmesinin ulusal çıkarlarımızla bağdaşmadığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/661) (1) 

468. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Horzum olayıyla ilgili iddialar 
hakkında bir araştırma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/668) (1) 
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469. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, ülkemizin, Denizlerin Gemiler
den Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesine ne zaman taraf olacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/662) (1) 

470. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Marmara Denizinin kirlenmesini 
önlemek için ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/663) (1) 

471. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Türkiye Kömür İşletmeleri Kuru
munun dış borçlarına ve Kurumca 1987 - 1989 yıllarında üretilen ve tüketime arz 
edilen kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/664) (1) 

472. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Soma ve Tunçbilek yıkama ve 
kriplaj tesislerine ve özel sektöre devredilen kömür ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/665) (1) 

473. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Kemal Horzum'un kredi ilişkileri 
esnasında görevde bulunan Türkiye Emlak Kredi Bankası Yönetim Kurulu üyelerine^ 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) (1) 

474. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, BAĞ - KUR emeklilerine verilen 
sosyal yardım parasına ve Kurumun mal yarlığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) (1) 

475. — îçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, BAĞ-KUR iştirakçilerinin emek
li ayliklarına ve üniversite hastanelerinden yararianamaımalannın nedenine ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/669) (1) 

476. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Atatürk Barajı için Hilvan -
Güluşağı'nda gerçekleştirilen kamulaştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/603) . 

477. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Giresun İli Harşit Vadisi yo
luna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/604) 

478. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum ilindeki sağlık ocakların
da personel açığı bulunup bulunmadığına ve İspir - Çamlıkaya Sağlık Ocağı Tabibine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/605) 

479. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, kuraklık nedeniyle Erzurum İline 
bağlı köylerde yapılan hasar tespiti çalışmalarına ve kuraklıktan zarar gören üretici
lere ne gibi imkânlar tanındığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/606) 

480. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 1989 - 1990 sezonu için Erzurum 
İline tahsis edilen kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/607) 

481. — Bingöl Milletvekili llham'i Binici'nin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumunda yapılan tayinlere ve bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/670) (1) 
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482. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Giresun - Tirebolu - Torul kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/608) 

483: — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde İli Ulukışla ve Çaanardı ilçe
lerine bağlı bazı köylerin içme ve sulama suyu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) (1) 

484. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, siyasî parti üyesi olan bir vatandaşa 
Kars Emniyet Müdürlüğünce pasaport verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/609) 

485. _ İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, 7.11.1989 tarihinde İstanbul'da 
öldürülen bir gazetecinin katilinin bugüne kadar yakalanamamasının nedenine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

486. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli İli Hozat İlçesinde görevli 
bir binbaşı hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/672) (1) 

487. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Giresun İli Merkez İlçesi Batlama 
tnişdibi yoluna ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/673) (1) 

488. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, işçi ve memurların malî durum
larının düzeltilmesi için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/617) 

489. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum İline bağlı Çat, Pasinler 
ve Şenkaya ilçelerindeki orta dereceli okulların öğretmen sorununa ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

490. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Kars İli Çıldır İlçesinde 29.11.1989 ta-
rihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/646) 

491. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesinde 1988 - 1989 öğretim yılında tek dersten başarısız olan öğrencilere ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/647) 

492. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Büyük Ankara Otelinde çalışan iş
çilerden emekliliklerine az kalanların işten çıkarıldıkları iddiasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/648) 

493. — Erzurum Milletvekili İsmail Kpse'nin, Erzurum İli Karayolları 12 nci 
Bölge Müdürlüğünün yol yapımı için gerçekleştirdiği kamulaştırma ve ihalelerden kay
naklanan borçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

494. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, haklarında müfettiş raporu ve mah
kûmiyet kararı bulunduğu iddia edilen iki daire başkanına ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/650) 

495. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Mardin ili Ömerli İlçesi Çimenli Kö
yünde 16.12.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/651) 
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496. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, İstanbul'daki Fener Patrikhanesi
nin yeniden açılmasına hangi makamlarca izin verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/652) 

7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 3201 Sayılı 'Emniyet Teşkilatı Kanununun 19 uncu Maddesinin Değiştiril
mesi ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve içişleri Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : 295) (Dağıtma tarihi i 
18.12.1989) 

X I - Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/654) (S. Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi : 18.12.1989) 

3. — 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı 
Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu Raporu (1/537) 
(S. Sayışı : 248 ve 248'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 31.5.1989; 20,12.1989) 

4. — Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Veren Hükümlerinde Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki 
Veren Hükümlerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ve Anayasa ve Adalet komisyonları raporları (1/446, 1/480) (S, Sayısı : 243 ve 243'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 31.5.1989; 24.12.1989) 

5. — Konya Milletvekilli Mehmet Şimşek ve 5 Arkadaşının, 2547 Sayılı Yük
seköğretim Kanununun 27.5.1988 Tarihli 3455 Sayılı Kanunla Değişik Geçici 8 inci 
Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Değiştirilmesi ile Maddeye Bir Fıkra İlave Edilme
sine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/97) (S. Sayısı : 228 
ve 228'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.3.1989; 20.9.1989) 

6. — 26 İlçe Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ile Balıkesir Milletvekili Ne
cat Tunçsiper'in, Balıkesir İlinde Gömeç Adı ile Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçişleri ve Plan ve 'Bütçe komıisyonilları raporları (1/550, 2/157) (S. Sayısı : 
275) (Dağıtma tarihi: 17.1041989) 

7. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nıo, 3346 Sayılı Kamu İktisadî Teşeb
büsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve ıBu Kanuna İki Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/195) 
(S. Sayısı : 279) (Dağıtma tarihi : 2.11.1989) 

8. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/608) 
(S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 9.11.1989) 
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9. — İstanbul Milletvekili Bü'ent Akarcalı ve 40 arkadaşının Sigara, Tütün ve 
Tütün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklarından Koruma Kanunu Teklifi, Adana Mil
letvekili Cüneyt Canvdı'in 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Istîtnbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın 
Zararlarının önlenmesi İçin 6 Mayıs 1930 3ün ve 1593 Saylı Genel Sağlık Yasasına 
(Umumî Hıfzıssıhha Kiuıununa) Kimi Mac deler Eklenmesine İlişkin Yasa Önerisi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/189, 2/190, 2/193) (S. Sayısı : 286) (Dağıtımı tarihi : 
28.11.1989) 

10. — 657 Sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanununun 'Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/640) (S. 
Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi: 29.11.1989) 

11. — İsparta Milletvekili Süleyman Demkel ve 57 Arkadaşının, 2820 Sayılı 
Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/119) (S, Sayısı: 290) (Dağıtma tarihî: 4.12.1989) 

12. — 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Beş Ek Madde ile İki Ge
çici Madde Eklenmesi Hakkında 7.12.1988 Tarih ve 3510 Sayılı Kanun ve Anayasa
nın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/528) (S. Sayısı : 236 ve 
236'ya 1 inci Ek) (Dağıtma talihleri : 13.4.1989 6.12.1989) 

13. — Siirt Miletvekiü Zeki Çeliker ve 91 Arkadaşının, Yasama Organı Üyeli
ğinden Emekli Olanların özlük Haklarına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (2/241) (S. Sayısı: 293) (Dağıtma tarihi : 6.12.1989) 

14. — 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/631) (S. Sayısı : 294) 
(Dağıtma tarihi : 18.12.1989) 

X 15. — Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Hukukî 
ve Ticarî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri Komisyonları raporları (1/460) 
(S. Sayısı: 297) (Dağıtma tarihi : 18.12.1989) 

X 16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetli ile Hindüstan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Karşılıklı Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/540) (S. Sayısı: 298) (Dağıtma tarihi: 18.12.1989) 

X 17. — Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti Arasında Hu
kukî ve Ticarî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/485) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi: 18.12.1989) 

X 18. — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında Hu
kukî ve Ticarî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/518) (S. Sayısı: 300) (Dağıtma tarihi: 18.12.1989) 
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19. — Kıyı Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (1/641) (S. Sayısı: 301) (Dağıtma tarihi : 20.12.1989) 

X 20. — Sportif Karşılaşmalarda ve özellikle Futbol Maçlarında Seyircilerin 
Şiddet Gösterilerine ve Taşkınlıklarına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Daıir Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/565) (S. Sayısı : 302) (Dağıtma tarihi : 21.12.1989) 

X 21. — Nükleer Kaza veya Radyolojik Acil Hallerde Yardımlaşma Sözleş
mesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1 /463) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 24.12.1989) 

X 22. — Nükleer Kaza Halinde Erken Bildirim Sözleşmesinin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/464) 
(S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 24.12.1989) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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(62 nci Birleşim) 


