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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel kurulu saat 15.00'te açılarak beş oturum yaptı. 

izmir Milletvekili Timur Demir, Dışişleri Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlı
ğının bağlı bulunduğu bakanlık arasında dış temsilciliklerimizde görevlendirilecek personel ko-

- nusunda ortaya çıkan anlaşmazlıklara ve buna bağlı olarak Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlı
ğının büyükelçiliklerimize tahsisat göndermeyi geciktirmesi nedeniyle karşılaşılan sorunlara ve 
alınması gerekli önlemlere ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek'in, orman köylülerinin orman ürünlerinden elde et
tikleri gelirlerinin düşürülmesinden doğan sorunlara, Kırıkkale'de tarım arazileri istimlak edi
len çiftçilerin karşı karşıya kaldıkları ekonomik güçlüklerin giderilmesi için alınması gerekli 
görülen tedbirlere, tarım ürünleri taban fiyatlarının açıklanmasında meydana gelen gecikme
nin neden olduğu problemler ile çözüm yollarına ilişkin gündem dışı konuşmasına, Tarım ve 
Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri, 

Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın, şekerpancarı üreticilerinin girdi fiyatlarının yük
selmesi nedeniyle üretimde karşılaştıkları sorunlara, ürün bedellerinin ödenmesinden kaynak
lanan ekonomik güçlüklerle alınması gerekli tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşmasına da Devlet 
Bakanı İbrahim Tez, 

Cevap verdiler. 

1 Mayıs 1992 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerinde ameliyat ve tedavi olacak Cum
hurbaşkanı Turgut özaPın dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına TBMM Başkanı Hüsamettin 
Cindoruk'un vekâlet eedeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

İstanbul Milletvekili Osman Ceylan ve 49 arkadaşının, bazı kanun ve genelgelere aykırı 
hareket ederek özel giderlerinin devlet tarafından karşılanmasına göz yumdukları, devleti hak
sız yere zarara uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanu
nunun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal inönü ve Devlet Bakanları haklarında Meclis soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesi (9/6) okundu; Danışma Kurulunca tespit edilecek görüşme 
gününün Genel Kurula ayrıca duyurulacağı açıklandı. 

Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 21 arkadaşının, Sarp Sınır Kapısının açılma
sından sonra Karadeniz Bölgesi ve çevre illerde meydana gelen ticarî ve sosyal olumsuzlukları 
araştırmak ve alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/55) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemde yerini alacağı, öngö-
rüşmesinin, sırasında yapılacağı bildirildi. 

49 S. Sayılı, 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanu
nu ile 190 ve 270 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının, gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer tşler kısmı
nın 2 nci sırasına, 20 S. Sayılı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerine Olan Borçlarının 
Tahkimi Hakkında Kanun Tasarısının, 3 üncü sırasına alınmasına ve 1 inci, 2 nci, 3 üncü sıra
lardaki tasarıların görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasına iliş
kin DYP ve SHP Grupları müşterek önerisi, aleyhinde ve lehinde yapılan konuşmalardan son
ra, kabul edildi. > 
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DYP Grubuna ait olup, açık bulunan (10/4) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyo
nu üyeliğine, grubunca aday gösterilen Manisa Milletvekili Ümit Canuyar seçildi. 

29.4.1992 tarihli 70 inci Birleşimde yapılan açık oylamasında toplantı yetersayısı bulun
madığı anlaşılan, İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanunu Tasarısının (1/373) 
(S. Sayısı : 63), tekrarlanan açık oylamadan, 

Müzakerelerine önceki birleşimlerde başlanılan, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında Kanun Tasarısının (1/49, 1/59, 1/150, 1/182, 1/213) (S. Sayısı: 35), tamam
lanan görüşmelerinden, 

Sonra kabul edildikleri ve kanunlaştıkları açıklandı. 

2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 
2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile 190 ve 270 Sayılı Kanun Hükmün- * 
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/333) (S. Sayısı: 49) tü
mü üzerinde bir süre görüşüldü. 

DYP ve SHP Gruplarının müşterek önergeleriyle sıralaması yeniden düzenlenen günde
min Kanun Tasarılarıyla Komisyonlardan Gelen Diğer tşler kısmının ilk üç sırasındaki kanun 
tasarılarının görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasına dair kara
rın, görüşmelerin saat 24.00'ten sonraya ve İçtüzükte belirtilen çalışma gününün dışında bir 
güne sarkması halinde de uygulanıp uygulanmayacağı hakkında bir usul görüşmesi açıldı. 

Usul görüşmesi sırasında, birleşime 15 dakika ara verildi. 

Oturum yeniden açıldıktan sonra, oturum Başkanı ve TBMM Başkanvekili Adana Millet
vekili Yılmaz Hocaoğlu, SHP Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, oturumu yöneten Başkan-
vekilleri ile Başkanlık Divanı üyelerinin dinlenmelerine ayrılan, kürsü arkasındaki odada ken
disine tekme, tokat ve yumrukla fiilî saldırıda bulunduğunu ifade etti. 

Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal Öztaylan da, olay sı
rasında orada bulunması nedeniyle aynı konuda bir konuşma yaptı. 

Usul görüşmelerine devam olundu. 
ANAP Grup Başkanvekili Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, 
RP Grubu adına Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan, 
Konuşmaları sırasında; 
SHP Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan da bulunduğu yerden, 
Meydana gelen olayı kınadıklarını belirttiler. 

Grupların da mutabakatıyla; 
5 Mayıs 1992 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 00.59.'da son verildi. 

Yılmaz Hocaoğlu 
Başkanvekili l 

Halil ibrahim Artvinli Mehmet Cemal Öztaylan 
Kocaeli Balıkesir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
•• © • 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

5 . 5 .1992 Salı 

Genel Görüşme Önergesi -

1. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol tüketiminde 
meydana gelen artışlar ve alkolün neden olduğu tahribatın önlenmesi için alınması gereken ted
birler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açlımasına ilişkin önergesi (8/14) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.4.1992) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatlarındaki fahiş kâ

rın önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.4.1992) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin İli Savur İlçesi Yazır 
ve Taşlık köylerinde terörist öldürme gerekçesiyle bazı masum vatandaşların öldürüldüğü iddi
alarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.1992) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yıldırım Ava 

KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), Cengiz Üretmen (Manisa) 

'• ! O " 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 72 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Salonda bulunan sayın üyele

rin, mevcudiyetlerini, el kaldırarak ve yüksek sesle bildirmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) * 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Tokat Milletvekili Alvmet Feyzi Inceöz'ün, ülkemizdeki trafik sorunu ve anarşisi neticesinde 

hayatını kaybeden veya sakat kalan insanlara ve bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin gündem 
dışı konuşması ve içişleri Bakanı ismet Sezgin'in cevabı . 

BAŞKAN — Gündem dışı söz istemleri vardır; önce onları yerine getiriyorum. 
İlk söz, ülkemizdeki trafik anarşisi hakkında, Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Feyzi İn-

ceöz'ün. 
Buyurun Sayın İnceöz. (RP sıralarından alkışlar) 

AHMET FEYZİ ÎNCEÖZ (Tokat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; önce, sizleri say
gılarımla selamlıyorum. 

Hiç şüphesiz, ülkemizin en önemli sorunlarından biri trafik problemidir. Allah'ın her gü
nü, ortalama 300 trafik kazası oluyor, 20 vatandaşımız hayatını kaybediyor ve 240 vatandaşı
mız, yaralı yahut ömür boyu sakat kalıyor. Keza, her 24 saatte de milyonlarca Türk Lirası maddî 
hasar meydana geliyor. 

1991 yılının bilançosuna şöyle bir göz atacak olursak: Kaza adedi 130 bin, kaza yerinde 
ölü sayısı 6 300, ilk yardımda Ölü sayısı 1 260, yaralı ve sakat sayısı 90 bin. Toplam ölüm adedi 
7 560 olarak göze çarpmaktadır. 

Çoğunlukla, haberlerde, kaza mahallindeki ölüm rakamlarıyla yetinilerek, bilahara ilk yar
dımda yahut diğer sağlık birimlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı verilmemektedir. Bir yet
kilinin yaptığı açıklamaya göre, kaza mahallinde ölenlerin ortalama yüzde 20'si kadar insan 
da ilk yardım ve diğer sağlık birimlerinde hayatını kaybetmektedir. 

Son 10 yılda, 1982-1991 yılları arasında, ülkemizde 880 bin trafik kazası olmuş, bunun 76 
061'i Ölümle 686 bini yaralı ve sakatlıkla sonuçlanmışür. Emniyet Genel Müdürlüğü resmî rakam
larına göre bu kazaların yüzde 61'i, maalesef, alkollü araç kullanma nedeniyle meydana gelmiştir. 
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Bu duruma göre, 880 bin trafik kazasından 537 binine, 76 061 ölümden 46 360'ına 686 
bin yaralı ve sakattan 418 460'ına -bu yaralıların yüzde 60'ı ömür boyu sakat kalmak üzcre-
alkollü araç kullanımı sebep olmaktadır; tabiî, trilyo'nlarca maddî hasar da meydana gelmektedir. 

Evet, trafik anarşisinin ilk ve en korkunç muharriki sebebi alkoldür, tabiî ki, alkollü araç 
kullanımıdır. 

Trafik anarşisinde insan unsuru ve eğitimin büyük önemi vardır. Alkol meselesi kesinlikle 
halledilirse, ikinci sırada mutlaka insan unsuru ve eğitim ele alınmalıdır. Fizik ve ruh yapısı 
sağlam insana güçlü bir eğitim verilirse, trafik kazaları ve belaları çok büyük ölçülerde önlene
bilir. Ülkemizde, hasta, sağlam -bu arada saralı insanlar dahi- her isteyen ehliyet alabilmekte 
ve her sahada olduğu gibi, trafikte de eğitim zaafları ve yetersizliği devam etmektedir. 

Evet, temeldeki tedbirleri sıralayacak olursak; alkole hiçbir çizgide müsamaha etmeyen 
bir trafik uygulaması gerekli. Hemen arkasından, mutlaka fizik ve ruh yapısı sağlam insan 
unsuru aranmalı. Ciddî, yeterli, eksiksiz ve tavizsiz bir eğitim uygulanmalı. Güçlü ve caydırıcı 
bir trafik mevzuatı gereğini zikrettikten sonra, bunların gerisinde, ikinci etapta, üzerinde du
rulması gereken konuları da şöyle sıralayabiliriz: Altyapı ve yolların kalitesi konusundaki ek
siklikler; Karayolu yanında, tren, havayolu ve denizyolu gibi, alternatif taşıma sistemlerinin 
yetersiz ve gelişmemiş oluşu; -Maalesef, trafiğin en büyük yükünü kaldıran ve trafikte sorun
lara yol açan kamyon sayımız, toplam Avrupa kamyon miktarının üzerindedir- tik yardım ve 
tıbbî müdahale bakımından olan eksiklikler; araçların düzensiz ve bakımsız olarak trafiğe çık
maları; trafik düzenlemeleri ve kontrolleri konusundaki belediyeler, karayolları, jandarma ve 
daha başka kamu görevlilerinin yetkili olmaları ve dolayısıyla bir mevzuat keşmekeşinin olma
sı; sürücülerin uykusuz ve yorgun olarak dinlenme yetersizliği, bu şekilde hizmete çıkmaları; 
ayrıca, trafik kadrolarının yetersizliğinin, ehliyetsiz araba kullanmanın, para ve hapis cezaları
nın yetersizliğinin, her gün trafiğe yeniden katılan araçların çokluğuna, trafik eğitimini, ilk 
etapta kazanç konusu olarak ele alan kurslarda trafik hercümercinin artırıldığının bilinmesin
de ve trafik anarşisinin önlenmesinde en önemli unsurlar olduğunu belirtmekte fayda vardır. 

Tabiî, trafik anarşisinde en büyük aslan payını alan alkol üzerinde biraz durmak istiyo
rum. Alkol, kullanıldığında sürücü üzerindeki olumsuzluğunu şöyle göstermeke ve kazalara 
neden olmaktadır: Alkolün en az miktarı bile beyni uyuşturuyor, refleksi azaltıyor, zaafa uğra
tıyor, dikkati azaltıyor, gözün odak hareketlerini yavaşlatıp yok^diyor. Alkollü sürücü, görüş 
hassasiyetini kaybeder, önüne çıkan şeyleri ve işaretleri net göremez; olaylar karşısında karar 
verme çabukluğunu kaybeder, yanlış şeyler yapar ve facialara sebep olur. Alkollü sürücü, me
safe tahmini yapamaz; öfke ve heyecanlar kontrolden çıkar. Alkol, cesaret ve kabadayılık his
lerini anormal şekilde kamçılar; bilhassa muhakeme mekanizmasını büyük ölçüde zaafa uğra
tır, hatta işlemez hale getirir. 

Ayrıca, yine çok önemli olan şu hususu da önemli vurgulamak gerekir: Alınan alkolün 
beyin hücrelerindeki olumsuz etkisinin iki üç gün devam edebildiği, bu etki sebebiyle.kulla-
nanlarda, bu süre içinde, iş ve trafik kazalarına, hatta olay ve cinayetlere de yol açtığı asla unu
tulmamalıdır. 

Bu konuda öneriler şunlardır: Trafik Kanunu ve ilgili yönetmelikler, alkollü araç kullan
mayı, miktar gözetmeksizin, kesinlikle yasaklamak ve alkollü araç kullanan sürücülerin ehli
yeti ipdal edilmeli, caydırıcı güce sahip para ve hapis cezaları getirilmeli. Diğer yandan, ehliyet 
sahipleri için trafik sicili tutulmalı, bu husus, adliyede uygulanan bilgisayar sistemi şeklinde 
geliştirilmelidir; alkol alışkanlığı olanlara ehliyet verilmemelidir. Trafik vukuatı bilgisayarlarla 
fişlenerek, gerektiği zaman gündeme getirilmeli, idarî ve adlî işlemlerde kullanılmalıdır. Bu tek
lifimize "ağır ve aşırıdır" diyeceklere de cevap şudur: Ülkemizde bir trafik anarşisi vardır. 
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Türkiye'de trafik cinayetleri işlenmektedir. "Trafik ile alkol, ateşle barut gibidir" gerçekleri 
muvacehesinde, basit ve uydurma tedbirlerle bu tehlike önlenemez. Dünya genelinde yılda 4 
milyon 500 bin trafik kazası meydana gelmektedir. Bu kazalarda ölüm rakamı 180 bin, yaralı 
ve sakat rakamı 6 milyon kişidir. Biraz önce arz ettiğimiz gibi, ülkemizdeki rakamları tekrar 
hatırlatacak olursak, kaza miktarı 130 bin, ölü 7 500, yaralı, sakat 90 bindir. 

özetle, ölümlü kazalar açısından, ülkemiz, 100 milyon kilometrede 22 ölümle, trafik ka
zalarında ölüm oranı en yüksek ülkeler arasında, maalesef, altını çizerek belirtiyorum, en ön 
sırada yer almaktadır. Amerika Birleşik Devletlerinde bu oran 2, İngiltere'de 3 kişidir. Maale
sef, alkolde olan bronz madalyamızla, ölümlü trafik kazalarında altın madalyamız var; tabiî, 
madalya vermek gerekirse!.. 

Diğer bir rapor özetinde de, Almanya'da yapılan istatistiklere göre, her 10 bin araçta ölü 
sayısı 2,5; Türkiye'de ise 10 bin araca düşen ölü sayısı 15,3'tür. Demek ki, bu konuda Alman
ya'dan 7 misli ilerideyiz, ölü sayısındaki bu anormal farkın gerisindeki sebeplerin başında ise, 
tekrar altını çizerek belirtiyorum, yüzde 61'le, aklollü araç kullanımı gelmektedir. Bugün yine 
gazete haberlerine bakıldığında, alkollü araç sürücülerinin meydana getirdiği trafik kazaları
nın bilançolarını pek rahatlıkla görebilirsiniz. 

Yine ülkemizde, kazalarda alkol şüphesiyle muayeneye sevk edilenlerinin yüzde 67'sinde 
alkol tespit ediliyor. 

Yukarıda arz edilen rakamlara bir defa daha göz atılırsa, konunun ciddiyet ve vahameti 
daha güzel anlaşılabilir. Mutlaka ciddî ve gerçekçi tedbirlere başvurulmalıdır; zira, bu gidişin 
nelere mal olduğu ortadadır. Kıbrıs Harbinde kaybettiğimizin katbekat fazlasını, harp mey
danlarında kaybedilenlerin katbekat fazlasını trafik anarşisinde vermekteyiz. Bu konuya, Mec
lisimiz, Hükümetimiz, hassasiyetle eğilmelidir. 

Alkol kullanımı, İngiltere'de trafik kazalarının yüzde 60'ına, Fransa'da yüzde 65'ine se
bep olmaktadır. Ülkemizde bu pay, en yetkili kaynağın ifadesiyle yüzde 61'dir. Türkiye'de, 10 
senede, trafik sebebiyle vaki olan 76 bin ölü, 686 bin yaralı ve sakat insanın; günün rayicine 
göre, ortalama 3 trilyon maddî zararın yüzde 61'inin, alkolden ileri geldiğini tekrar vurgula
mak istiyorum. 

Peki, az alkol müsaadesi ile bu zayiat göze alınabilir mi, alınmalı mıdır sualine ceyap ve
recek olursak, bu durumda, bizim yukarıdaki önerilerimizin gerçekçi bir görüş yansıttığı mu
hakkaktır. 

Yüce Meclisin bu konuda, trafik anarşisinde etken olan -biraz önceki saydığım- faktörler 
üzerinde dikkatini çekiyorum ve bu konuda hassasiyetle durmanın zamanının gelip geçtiğini 
ve bizim de günbegün, her zaman içerisinde olduğumuz bu trafik anarşisine, hiç değilse, en 
asgarî ölçüde zayiat verebilmenin hesabının yapılması için gerekli girişimlerde bulunmaya Hü
kümeti bilhassa davet ediyorum ve Yüce Meclisi saygı ile selamlıyorum. (RP ve ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın tnceöz. 
Hükümet adına cevap vermek üzere, İçişleri Bakanı Sayın Sezgin; buyurun efendim. (DYP 

ve SHP sıralarından alkışlar) 
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İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, Yüce Meclisimizin de
ğerli üyeleri; Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Feyzi İnceöz, gerçekten, millî bir yaraya parmak 
basmış bulunmaktadır. Trafik konusundaki bu duyarlılığı nedeniyle ve Yüce Meclisin kürsü
sünde bu konuyu dile getirip, kamuoyuna duyurulması sonucunu veren bu değerli konuşmala
rı nedeniyle, değerli arkadaşım tnceöz'e şükranlarımı, saygılarımı sunuyorum. 

Yüce Meclisimizin değerli üyeleri, Sayın İnceöz'ün de belirttikleri gibi, Türkiye'de ger
çekten bir trafik anarşisi vardır ve trafik cinayetleri işlenmektedir. Gerçekten, alkollü sürücüle
rin sayıları fazlalaşmakta ve bu sürücülerin sebebiyet verdiği kazalar, toplam oran içinde yüz
de 50'lerin üzerine çıkmaktadır. 1988 yılında 3 milyon 313 bin motorlu araç var iken, 1991 yı
lında bu miktar 4 milyon 487 bine çıkmıştır. 1988'de, 4 milyon 919 bin. sürücü var iken, bu 
sayı 1991'de 6 milyon 778 bine yükselmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, trafiğin düzenlenmesinde ve trafik kazalarının azalmasında bu üç 
ana unsur'egemendir. Bunun birincisi altyapıdır, ikincisi eğitimdir, üçüncüsü de, denetimdir. 

1981 yılında 1 milyon 684 bin adet motorlu taşıt aracı var iken, 10 senede, bu miktar, 5 
milyona yaklaşmıştır. Hemen hemen beş katı artmış olan bu motorlu taşıtları, mevcut altyapı
lar taşıyamamaktadır, çekememektedir. Bu nedenle, tarfik kazalarının azaltılmasında, trafik 
denetimlerinin etkili ve sürekli bir şekilde yapılmasının rolü bulunmakta ise de, altyapı ve mü
hendislik hizmetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi önemli-ve kalıcı tedbirlerin başında gel
mektedir. Bu nedenle, altyapı hizmetlerine ağırlık verilerek, her yıl sayısı artan motorlu taşıtla
rın ihtiyacına cevap verebilecek duruma getirilmesini birinci şart olarak kabul ediyoruz. Altya
pıyla birlikte trafik işaretlerinin de önemli rolü bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu hususta ikinci önemli konu eğitimdir. Maalesef, motorlu taşıt 
sürücülerine gerekli eğitimi verebildiğimizi ifade edemiyoruz. Son zamanlarda, yerden mantar 
biter gibi biten sürücü okullarında, bir aylık kurstan sonra, sürücü belgesi alınabilmekte, bu 
belgeyi alan kişiler yeterince eğitilememekte ve trafiğe yeni çıkan araçlarla trafik yoğunlaşarak 
bu kötü sonuçlar olmaktadır. Bu nedenle de temel eğitime önem vermek gerekir. 

Gerek okul öncesi çocuklara, gerekse temel eğitim öğrencilerine trafik bilgisi vermek ve 
kurallara uyma alışkanlığı kazandırmak amacıyla, Millî Eğitim Bakanlığınca okullarda trafik 
eğitimine ağırlık verilmesi gerekmektedir. Bu konuda, Bakanığımızla Millî Eğitim Bakanlığı 
arasında bir koordinasyona gidilmek suretiyle eğitimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması cihe
tine gidilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, üçüncü önemli konu da denetimdir. Değerli arkadaşımın ifade etti
ği, bilhassa alkollü içki almaları nedeniyle taşıtları güvenli biçimde sevk ve idare etme yetene
ğini kaybetmiş sürücülerle daha iyi mücadele edilebilmesi, teknik ve bilimsel usullerle, alkol 
alıp almadıklarının tespitinin yapılabilmesi için alkolmetre adı verilen cihazdan sadece bu yıl 
700 adet satın alınmış ve bütün taşra kuruluşlarımıza, ekiplerimize verilmiştir. Tabiî, ne kadar 
alkolmetre verilse, alkollü araba kullanmanın cezası 150 bin liraya çıkarılsa ve 15 ceza puanı 
da yazılsa, maalesef, bu alkol alışkanlığı devam etmektedir. 

Değerli arkadaşımız Sayın İnceöz'ün de ifade ettiği gibi, alkol alışkanlığını devam ettiren
ler ve ceza puanlarını dolduranların sürücü belgelerinin iptal edilmesi, tekrar kendilerine sürü
cü belgesi verilmemesi konusundaki tedbirleri, yakında, kanun tasarısı olarak sunmayı düşü
nüyoruz. Bu konuda Yüce Meclisimizin bize yardımcı olacağına inanıyoruz. 
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Değerli arkadaşlarım, kalkınmamızın ve toplumumuzun en önemli unsuru olan insan un
suruna, en büyük darbeyi, maalesef, trafik kazaları vuruyor. Her yıl altı bin civarında yurtta
şımızı kaybediyoruz. 

Yeni ihdas edilen emniyet kemeri takma uygulaması sonucunda, iki yıl içerisinde kaza oranı 
artmış olmasına rağmen ölüm oranı azalmıştır. Bu arada, emniyet kemeri takma uygulaması
nın alışkanlık haline getirilmesini ve bu konuda, bütün vatandaşlarımızı, Trafik Haftasında 
uyarmak için gerekli önlemlere başvurduk. Ümit ve temenni ediyoruz ki, vatandaşlarımız, tra
fik kazalarında hayatlarını kurtaracak en emin yol olan emniyet kemeri takma hususunda hem 
yasalara riayet ederler hem de en aziz varlığımız olan insan değeri anlaşılır ye ölümlere mani 
oluruz. 

Trafik konusunu Yüce Meclisin Kürsüsünden düzgün bir şekilde dile getiren bendenize 
de bu konuda görüşlerimi iletme imkânı veren değerli arkadaşım tnceöz'e şükranlarımı sunu
yor, Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyor, teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

2. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Bağ-Kur ve SSK'nın içinde bulunduğu durum, 
mensuplarının sıkıntıları ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Trabzon Milletvekili Sayın Kemalettin Göktaş, Bağ-Kur ve SSK'nın içinde 
bulunduğu durumla ilgili olarak söz istemişlerdir. 

Buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime baş
lamadan önce, hepinize saygılar sunarım. 

Bildiğiniz gibi, Bağ-Kur'un kuruluş amacı, esnaf, sanatkâr ve diğer bağımsız çalışanların 
sosyal güvenliğini sağlamaktır. Geçmiş hükümet zamanından beri Bağ-Kur büyük bir sıkıntı 
içindeydi. Yeni Koalisyon Hükümeti Programında, Bağ-Kur'un malî yapısının yeniden düzen
leneceği; sıkıntılarını giderecek önlemlerin alınacağı ve yine SSK ve Bağ-Kur'un sağlık hizmet
lerinin geliştirilip, iyileştirileceği yazılmıştır. 

Hükümetin kuruluşu 5,5 ayı geçiyor. Bağ-Kur emeklilerine bugüne kadar hiçbir malî ra
hatlama getirilmedi. Bunu söylediğim için, belki Sayın Bakan kürsüye çıkıp "Bağ-Kur emekli
lerine yüzde 60 zam yaptık" diyecektir. Bunun için bu konuya bir açıklık getirmek istiyorum: 

Yüzde 60'Iık bir zam yapmakla, birinci basamaktaki bir Bağ-Kur'lu 310 874 Türk Lirası 
alıyor. Herhalde buna, malî durumlarını düzelttik denemez. Ayrıca, Bağ-Kur primlerine yüz
de 90-100 zam yapıldı. 

Bağ-Kur'luların sağlık hizmetlerine hiçbir iyileştirme getirilmedi. Bağ-Kur'lu, hastane ve 
eczane kapılarında beklemeye devam ediyor ve bir Bağ-Kur'lu ameliyat olabilmesi için, önce 
hastaneye parasını yatıracak, daha sonra Bağ-Kur'dan parasını alabilmek için günlerce Bağ-
Kur'a gidip gelecek; "bugün git,/yarın gel" lafları ile çile çekecek; parası yoksa ameliyat ola
mayacak... 

Sağlık Bakanlığı, bugünlerde yeşil kartla uğraşıyor. Geçmiş hükümet de, Bağ-Kur'lulara, 
sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için gördüğünüz bu yeşil sağlık karnesi vermişti. Yıllar 
geçti, yeni hükümet kuruldu; ama, bu yeşil sağlık karnesi ile hiçbir sağlık hizmeti alamadılar; 
yeşil sağlık karnesi, yeşil sağlık çilesine dönüştü; dilerim, yeşil kart da böyle olmaz. 
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Gerek Sağlık Komisyonunda, gerekse Plan ve Bütçe Komisyonunda bu konuda yaptığım 
konuşmalarda, "Bağ-Kur'u mükellefe cazip hale getiriniz, nimet-külfet dengesini sağlayınız 
ki, düzenli prim ödeme sağlansın" dedim. Zira, 2 milyon 300 bin Bağ-Kur'Iudan sadece 36 
bini düzenli prim ödüyor. Demek ki, vatandaşın Bağ-Kur'dan beklentisi yoktur. 

Birinci basamaktan emekli olan bir Bağ-kur'Iu, 310 bin Türk Lirası maaş alıyor. Bu para 
ile, bu emekliye nasıl bir güvence sağlanır? eşi ile kendisi günde üç öğün bir çayla bir simit 
yeseler ayda 360 bin Türk Lirası eder; yani, bu para, bir simitle bir çaya bile yetmiyor... Adam, 
maaşıyla yemeğini bile karşılayamıyor, sağlık hizmetinden yararlanamıyor; daha neden prim 
ödesin... Eğer ödemezse, bana göre, kusurlu değildir. 

Benim asla tasvip etmediğim, sizin uyguladığınız faizci kapitalist sisteme göre, bugün ay
lık 96 bin lira Bağ-Kur'a prim ödeyen 1 inci basamaktaki bir vatandaş, bu miktar primi her 
ay 15 yıl bankaya yatırsa, faizleriyle beraber 15 yılın sonunda alacağı para 3 225 438 539 lira 
oluyor. 15 yılın sonunda, o vatandaş, bu parayı bankaya yatırdığı zaman, aylık geliri -o günkü 
şartlara göre- 190 milyon liraya ulaşıyor. Adam, daha neden Bağ-Kur'a primini ödesin... 

Bağ-Kur'u içinde bulunduğu durumdan kurtarmak için hazırlanan yasa tasarısı, 3 Şubat 
1992 tarihinden beri ilgili bakanlıkta bekliyor. Bu gidişle de daha çok bekleyeceğe benzer... 
Bağ-Kur, artık, kanayan bir yara oldu.. Vatandaş büyük bir sıkıntı içindedir ve buna en kısa 
zamanda bir çözüm bulmanızı beklemektedir. Enflasyona, işsizliğe, pahalılığa çözüm bulamı
yorsunuz, hiç olmazsa, Bağ-Kur'u düzeltin. 

Sosyal Sigortalar Kurumuna gelince: Bugüne kadar, hizmet ettiği sigortalılarla fazla bir 
sıkıntısı olmayan Sosyal Sigortalar Kurumu, hükümet kurulduktan sonra, her geçen gün bü
yük bir malî sıkıntı içinde düşürülmüştür. Sosyal Sigortalar Kurumunda, prim borçları affıyla 
iyileştirme beklenirken, istenilen iyileştirme olmamıştır. Bugüne kadar, devletin başarılı bir sosyal 
güvenlik kuruluşu olan Sosyal Sigortalar Kurumu, bu gidişle, BağjKur'un durumuna düşecek
tir. Şu anda Sosyal Sigortalar Kurumundan alacağı olan ilaç firmaları, eczaneler, tıbbî malze
me satan işyerleri ve başka hastanelerde SSK adına tedavi olan hastalar paralarını alamıyorlar. 
Ayrıca, emekliler, emekli ikramiyelerini zamanında alamamaktadırlar. Bu konuda, ülkemizin 
her tarafından şikâyetler almaktayız. Bunlar basına da yansıdı; basında çıkan bir haberde, "Sos
yal sigortalarda hizmet yerine eziyet" diye yazıyor. 

Sözlerime son verirken, Bağ-Kur esnafının ve emeklisinin sıkıntıdan kurtarılmasını ve yi
ne, Sosyal Sigortalar Kurumunun kötü gidişini durdurmak için acil önlem alınmasını temenni 
ederek saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN ->- Teşekkür ederim Sayın Göktaş. 

3. —istanbul Milletvekili Mustafa Baş'm, bağımsızlığını ilan eden Makedonya ve Bosna-Hersek'in 
büyük sıkıntılar içinde olduklarına ve bu ülkelere yardım konusunda Hükümetin acil tedbirler alması ge-. 
rektiğine ilişkin gündem dışı konuşması ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in cevabı 

BAŞKAN — Gündem dışı son konuşma, İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın. 
Yugoslavya'daki son olaylar ve Bosna-Hersek'teki durum hakkında; buyurun. (RP sırala

rından alkışlar) 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; sözlerime 
başlarken hepinize saygılarımı, selamlarımı takdim ediyorum. 
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Osmanlılar Balkanlardan çekildikten sonra, bu bölge sıkıntılardan kurtulmadı; yıllarca 
zulüm devam etti. Bu bölgede yaşayan, özellikle, bizimle 600 yıl aynı devletin vatandaşı olma 
özelliğini taşıyan, kimliğini taşıyan Müslüman kardeşlerimiz, uygulanan baskı politikalarının 
ve rejimlerinin altında, yıllarca kan döktüler, ter döktüler, sıkıntılı, çileli, ıstıraplı günler yaşadılar. 

Nihayet, 1990 yılında seçimler yapıldı ve bu seçimlerde, Bosna'da, Stranka Demokrasia 
Ezdağ Partisi, yani Aliya tzzetbegoviç'in partisi seçimleri kazanarak iktidar oldu. 

Yugoslavya'daki son yapılaşmadan sonra bağımsızlık için referanduma giden Bosna'da hal
kın büyük bir ekseriyeti bağımsızlık lehine oy kullandı ve bağımsızlık ilân edildi. 

Türkiye, bu bağımsızlığı tanıyan ilk ülkelerden oldu. Bu bağımsızlık henüz tanınmadan 
önce, bu kürsüden, bendeniz, yine bir konuşma yapmış ve Hükümetin, bir an önce, hem Ma-
kedonya'daki hem de Bosna'daki bağımsızlığı tanıması talebinde bulunmuştum. Hükümet bu 
konuda iyi bir adım attı, onların bağımsızlığını tanıdı. Lakin, bu bağımsızlığın arkasından sı
kıntıların bitmeyeceği belliydi ve bugün Sırplar, tarihî özelliklerini yeniden gösteriyorlar, bu 
bölgede kan döküyorlar, insanları katlediyorlar, âdeta bir soykırımına tabi tutuyorlar. 

Bölgedeki bu katliamın iki amacı vardır. Bir amacı, burada bulunan Müslümanları imha 
etmektir; çünkü, Müslümanlar, zaten çok az bir farkla seçimi kazanabilmişlerdir, nüfusun az 
bir farkıyla iktidar olmuşlardır. Burada iktidar olabilmek için birinci yol katliamdır. İkinci bir 
yol da, yıllarca önce olduğu gibi, bu bölgede yaşayan kardeşlerimizi göçe zorlamaktır. Nite
kim, şu anda, Türkiye'nin kapıları önünde de, Türkiye'ye gelmek isteyen binlerce, onbinlerce 
insanımız vardır. 

Bölgede bu zulümler olurken, kim yardım edecek, kim yardıma koşacak; elbette ki, en 
önce yardıma koşması gereken bizleriz, bu görev bize düşmektedir neden bu görev bize düş
mektedir; çünkü, birinci olarak, bu yardıma koşmak, insanlık görevidir; ikinci olarak, bu yar
dıma koşmak, komşuluk görevidir; üçüncü olarak, Bosna'nın yardımına koşmak, İslamlık gö
revidir, Müslümanlık görevidir; dördüncü olarak, bu bölgede yaşayan kardeşlerimizin yardı
mına koşmak, tarihî bir görevdir; beşinci olarak da, bu bölgeden ülkemize göç etmiş takriben 
5 milyona yakın insan vardır ve bu bölgede kanı akıtılan her insan, vurulan her insan, 5 mil
yon vatandaşımızın ya amcasının oğludur ya da dayısıdır, yani yakın akrabasıdır. İşte, bu beş 
sebepten dolayı yardıma en önce koşması gereken millet ve ülke biz olmamız gerekmektedir. 

Kardeşler, zor günlerde birbirlerinin yardımına koşarlar, dostlar zor günlerde birbirlerinin 
yardımına koşarlar. Biz de zor günler geçirdik. Kurtuluş Harbinden önce, Türkiyemizin, ülke
mizin, Anadolumuzun toprakları işgal edildi. Bir Kuvayı Milliye hareketi başlattık; ama, bu 
ruh, sadece Anadolu toprakları üzerinde değil, ta Uzakdoğu'da aynı ruhu taşıyan kardeşleri
mizin de desteğiyle şahlandı. Açın, İş Bankasının kuruluşuna bakın; ilk sermayesi olan 1 mil
yon liranın 250 bin liralık kısmını Mustafa Kemal Atatürk koymuştur. Bu ikiyüzellibin lira Hin
distanlı Müslümanların İstiklal Harbinden önce Türk Milleti düşman işgalinden kurtulsun di
ye, hanımların kulaklarından ve kollarından çıkarıp gönderdikleri küpelerin ve bileziklerin, 
erkeklerin parmaklarından çıkarıp gönderdikleri yüzüklerin, harpte kullanılan kısmından ar
tan 250 bin liradır. İşte, Kurtuluş Harbinden önce, bu imanı, bu aşkı, bu ruhu, ülkenin ve dün
yanın her bir yanında duyan insanlar nasıl yardımımıza koştuysa, şimdi Türkiye'ye düşen önemli 
bir görev de, Bosna'daki Müslüman kardeşlerimizin yardımına koşmaktır. 

Yardıma koşmazsak ne olacak?; arkasından, Sancak'ta katliamlar başlayacak, Rojeya da 
başlayacak, Zenica'da başlayacak, Kosova'da başlayacak, Priştine'de başlayacak; belki 
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Makedonya'da başlayacak. Şu anda bu katliamın provası Bosna'da yapılıyor. Öyle, AGlK kon
feransını toplamakla, uluslararası birtakım platformlara şikâyette bulunmakla bu mesele çö
zülmez. 

Aliya tzzet Begoviç tutuklandığı akşam, Başbakan Yardımcısı ve Başbakan Vekili; "baka
lım bu haber doğru mudur" diye beyanat veriyor. Diğer taraftan, İtalyanlar, erkekçe, "Aliya 
tzzetbogoviç derhal serbest bırakılmalıdır" diyerek açıkça haykırıyorlar. Diğer taraftan, Sayın 
Cumhurbaşkanı, Amerika'da Bush'a, katliamın durdurulması için ricada bulunuyor. Birisi orada 
katliamın durdurulması için ricada bulunurken, birisi de burada Amerikan Elçisine, katliam 
durdurulsun diye ricada bulunuyor. Biz, millet olarak niye ayakta değiliz?.. Biz adam değil 
miyiz?.. Neden bir şey yapamıyoruz?.. İşte, bugün buradan bunu haykırmak ihtiyacı duyuyoruz. 

Bakınız, televizyonda izledik; Başbakan Yardımcısı Muhammet Cengiç gelmiş ve ağlaya
rak, "kardeş kardeşe bugün lazım; gün bugündür" diyor. Televizyonda gözyaşlarını gördük. 
Bosna'dan gelen bir heyet, Başbakanla görüşemeden geri gidiyor; Türkiye'de muhatap bula
mıyor. Biz, maalesef, hâlâ birtakım platformlarda tedbir ve çare aramanın meşgalesi içerisinde 
bulunuyoruz. Onun için, bir an önce ciddî tedbirlerin alınması lazım. En son olarak telefonla 
görüştük, diyorlar ki, "biz burada katliama uğruyoruz. Kendimizi savunabiliriz; ama, silahı
mız yoktur." Buradaki insanlara, nefis müdafası için, hanımlarını, gelinlerini, çocuklarını sa
vunabilmeleri için, şu anda, silah göndermek en insanî görevdir. Biz, bu tedbirleri bu Parla
mentoda konuşmak;, Hükümetin bu tedbirleri aldığını bu Parlamentoda görmek, millet olarak 
görmek arzu ve isteğindeyiz. Biliyorum ve umuyorum ki, inşallah, Hükümet bir an önce bu 
meseleye ciddî bir şekilde eğilir, ciddî bir şekilde tedbirler alır ve buradaki kardeşlerimizin yar
dımına hep birlikte ciddî bir şekilde koşarız; bunu temenni ediyorum, bunu Refah Partisi ola
rak temenni ediyoruz. 

Geçen hafta, İstanbul Gaziosmanpaşa Meydanında Muhacirler Derneğinin düzenlemiş ol
duğu mitingdeki onbinlerce insanımızın sesi olarak burada duyuruyorum: Elbette ki, Tiına Neh
rine dur diyen Osman Gazilerin kabirlerinden kalkıp da yeniden Tuna Nehrine dur demelerini 
bekleyemeyiz, elbette ki Sultan Muratların Kosova'daki kabirlerinden kalkıp da zulme dur de
mesini beklemiyoruz; bu ruhu, Sultan Murat'ın ruhunu, Osman Gazi'nin ruhunu Hükümette 
görmek istiyoruz. Bu talebi şahsım ve orada haykıran onbinlerce insan adına Hükümete duyu
ruyorum. Alınacak tedbirleri acilen bekliyoruz. 

Selam ve saygılarımı sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Baş. 
Hükümet adına cevap vermek üzere, Dışişleri Bakanı Sayın Hikmet Çetin; buyurun efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; İstanbul Milletvekili Sayın Baş, halkımızı, ulusumuzu, ülkemizi çok yakından ilgilendiren 
ve hepimizi üzen bir konuyu gündem dışı bir konuşmayla Parlamentonun huzuruna getirdi. 
Bana, kısa da olsa, bu konuda görüşlerimi söyleme olanağı verdiği için teşekkür ediyorum. 

Biraz önce Grup Başkanvekilimizden öğrendiğime göre, bu konuda Sayın Kahveci'nin verdiği 
genel görüşme önergesi gündeme alınmıştır. Önümüzdeki perşembe günü, bu konu Genel Ku
rulda tüm ayrıntılarıyla konuşulacak ve Parlamentodaki grupların bu konudaki görüşlerini ay
rıntılı olarak dile getirmelerine olanak sağlanmış olunacaktır. Biraz sonra, konuk bir başba
kanla görüşmeye gideceğim için, kısaca bir iki cümle ile konuşmamı sınırlandıracağım. 

— 248 — 



T.B.M.M. B : 72 5 . 5 . 1 9 9 2 0 : 1 

Sayın Baş'ın da değindiği gibi, Balkanlar'da yıllardır, asırlardır, hem ulusumuzu hem di
nimizi temsil eden ve büyük güçlüklere rağmen temsil eden kalabalık bir kitle vardır -2,5 mil
yon kadar Türk, Müslüman insan vardır- ve bunlar, zaman zaman çok sıkıntılar da yaşamışlardır. 

Dünyadaki son gelişmelerin ışığında, dünyadaki son gelişmelere paralel, özellikle son ay
lardaki bağımsızlık hareketlerinin sonucu ve gerçekten tüm kurallara uygun olarak, Bosna-Hersek 
de bağımsızlığını ilan etti. Tabiî, Bosna-Hersek'in bir özelliği var; etnik yapısı çok karışık. Nü
fusu, yüzde 44 dolayında Müslüman Boşnak, yüzde 33 dolayında Sırp, yüzde 19 - 20 dolayın
da da Hırvatlardan oluşuyor; bu şekilde karışık bir etnik yapısı var. Sayın Baş'ın da değindiği 
gibi, çok güç koşullarla da olsa, bağımsızlık kararı alındı. Türkiye, bağımsızlık kararını ilk 
tanıyan ülkelerden birisi. 

Hemen şunu belirteyim ki, Avrupa Topluluğunun ve Avrupa'nın bu konuda çifte standart 
kullanması, dolaylı da olsa, Bosna - Hersek'teki olayların tırmanmasına katkı yapmıştır; çün
kü, Topluluk ve Topluluk üyeleri, tüm uyarılara rağmen, benim kişisel olarak yaptığım görüş
melere, konuşmalara ve ülke olarak yaptığımız uyarılara rağmen, bir çifte standart kullanarak, 
aşağı yukarı aynı durumda olan 4 cumhuriyetten Hırvatistan ve Slavonya'yı tanıma yoluna git
tiler, buna karşılık Makedonya ve Bosna-Hersek'i tanımadılar. Aradan uzun bir zaman geçtik
ten sonra, yani olaylar bir tırmanma noktasına geldikten sonra, nihayet Bosna - Hersek'i tanı
ma karan verdiler ve bugün Bosna - Hersek, dünyada 40 devlet tarafından tanınmış, bağımsız, 
egemen bir devlet, bir cumhuriyet. Buna rağmen, biraz önce sözcünün de belirttiği gibi, ger
çekten hepimizi endişeye sevk edecek boyutlara ulaşan katliamlar, kan dökmeler devam ediyor 
ve yüzyıllardır ayakta duran, bütün dünyanın değerleri olması gereken sanat yapıları, kültür 
yapıları âdeta yok ediliyor. Bunlar, Osmanlılardan kalma ve asırlardır orada; ama bunlar, sa
dece bir ülkenin değil, tüm uygar dünyanın malıdır. Tüm ulusların dikkat etmesi gereken bu 
kültür değerleri dahi yok edilebilmektedir. 

Bir kere, hemen belirteyim: Bosna-Hersek'in Sayın Başbakan Yardımcısıyla ben görüştüm, 
dün Sayın Başbakan Yardımcımız görüştü ve Sayın Başbakanımız da dün gece görüştü; tele
fonlarla da sürekli temaslarımız oluyor; yani, o konularda temaslar, görüşmeler, bilgi almalar 
sürüyor-ve gerekli her türlü desteği verme konusunda hiçbir çabadan, hiçbir şeyden geri ka
lınmıyor. 

Tabiî, Sayın Baş'ın bütün endişelerine katılmakla birlikte, bu konuda ne yapılacaksa, dip
lomatik yollarla yapılmasından başka bir çözümün de bugünkü dünyada geçerliliği yok; yani, 
sadece konuşma ve beyanatlarla değil, ne yapılacaksa, en azından, uluslararası kuruluşların 
şemsiyesi altında yapılmasının yaran vardır. Bunun dışında bir çözümün geçerli olmayacağı 
açıktır ve çok zor bir çözümdür. 

Elbette ki, inkar etmelerine, yani söylememelerine rağmen, oradaki Sırp'milislerinin, ger
çekten, dolaylı da olsa, Sırp Ordusu tarafından her türlü desteklendiği açık; her türlü destekle 
bu katliamlar sürüyor ve endişe verici boyutlara ulaşmıştır. Bununla ilgili olarak, dün, Güven
lik Konseyi Başkanına bir mektup yollandı. Bu mektupta, hem olayların tırmandığı ve geldiği 
noktadaki endişelerimiz hem de bu konuda yaptırım gücü olan çok aktif bir tutumun izlenme
si gerektiği dile getirildi, yine, kültür hazinelerini yok edilmekte olduğu söylendi ve bunun mut
laka önlenmesi için çaba gösterilmesi ve bunun için bir karar alınması gerektiği üzerinde du
ruldu. Güvenlik Konseyini, bir yaptırım gücü kullanmak amacıyla, toplantıya çağırabilmek 
için, birkaç günden beri her düzeyde temaslarımızı sürdürüyoruz. Yani, bir yaptırım gücü 
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gereldyor; çünkü, Güvenlik Konseyinin barış gücü sistemi, burada geçerli değil, dünyada da 
geçersiz olmaya başladı. Peki, barışı kim sağlayacak: Şimdiki duruma, göre, Bosna-Hersek'te, 
gerektiğinde uluslararası gücü de kullanarak, barışın sağlanması gerekir. Barışın korunması 
ise ikinci aşamadır. Bu konuda bir eksiklik olduğuna inanıyorum ve bu yönde de gerekli çaba
larımızı sürdürüyoruz; yani, barışı sağlamak için, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin mut
laka aktif bir rol oynaması gerektiğini belirtmek istiyorum; çünkü, Avrupa'nın ortasında her 
gün kan dökülmeye devam ederken, dünyanın ve dünyanın uygar kuruluşlarının acz içinde ol
ması kabul edilemez. Bu olaylara, dünyadaki milletlerin böylesine seyirci kalmaları benimse
nemez ve kabul edilemez. Bu, durum, bu kuruluşların dünyadaki saygınlığını da kesinlikle olum
suz yönde etkileyecek bir mesele olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bilindiği gibi, Bosna-Hersek, bizim de çabamızla, AGÎK'e 52 nci üye olarak katılmıştı. 
Kıdemli memurlar, bizim verdiğimiz öneriyle, Sırplar'ın, yani eski Yugoslavya ve Sırbistan'ın 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansına üyeliğini askıya almak ve bu konuda bir yaptırım 
gücü kullanmak üzere yarın bir toplantı yapılmasını öngörmüşlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten, bizim bakımımızdan da konuyla ilgilenmemiz için çok 
neden var; Sayın Baş, bunların hepsine değindi. Bunun ötesinde, bir göç durumu var ortada; 
ama, göç, bir çözüm değil. Belki istedikleri o; yani, belki de yapmak istedikleri, oradaki Müs
lüman Boşnakları o bölgenin dışına atmak ve böylece o bölgeyi tümüyle Sırplaştırmak; çün
kü, Sırbistan, bu cumhuriyetler bölündükten sonra eski Yugoslavya'nın mirasına konup, top
raklarına yeni topraklar katıp olabildiğince genişleyerek varlığını sürdürme çabasında; ama, 
bunun geçerliliği yoktur, bunun uygulanabilirliği yoktur. Bosna-Hersek, bağımsız, egemen, yeni 
bir devlet, yeni bir cumhuriyet ve bütün dünyanın bu olaylara bir çare bulması gerekir. Bu ko
nuda, elbette ki, Türkiye'nin de inisiyatif alması doğaldır. Biz de o inisiyatifi alıyoruz ve gerek
li her türlü çabayı da göstermekteyiz. Ne yapılacaksa, uluslararası kuruluşlarla birlikte yapıl
masının geçerli bir yol olduğuna inanıyorum. Bu konudaki girişimlerimizi her yönüyle sürdü
rüyoruz. Bunlar, perşembe günkü birleşimde, tüm partiler ve Hükümet tarafından tüm ayrın
tılarıyla görüşülecek. Yine de bu konuyu gündeme getirdiği için Sayın Baş'a gerçekten teşek
kür ediyorum. 

Oradaki insanların ölümü, orada akrabası olan, yakınları olan Türkiye'deki milyonlarca 
insanı da çok yakından ve haklı olarak ilgilendirmektedir, haklı olarak büyük endişe içindeler. 
Parlamentomuzun ve ulusumuzun da desteğiyle hep birlikte çaba göstererek kısa zamanda, 
oradaki kanın durdurulması lazım. Kan dökme ve zor kullanma, bir çözüm değildir. O insan
lar, sonunda, orada birlikte yaşamak durumunda/kalacaklardır. Şekli ne olursa olsun, Sırplar 
ile Bosna-Hersekliler komşu devlet insanları olarak yaşayacaklardır ve Bosna-Hersek'te yıllar
dır birlikte yaşayan Boşnaklar, Hırvatlar ve Sırplar, yine de birlikte, barış içinde yaşamaya de
vam etmelidirler. Bu konuda büyük görevin ve sorumluluğun, eski Yugoslavya'yı sürdürme ça
basında olan Sırbistan'a düştüğüne inanıyorum. Bu konudaki tüm baskıların ve her türlü ön
lemin oraya yönelik olması gerektiğine inanıyorum. Biz, bu konuda her türlü üst düzey temas-_ 
larımızı ve çabalarımızı sürdürüyoruz. Umuyorum ki, en kısa zamanda, bizimle birlikte dünya 
ve özellikle uluslararası kuruluşlar, saygınlıklarını yitirmeden, oradaki dramatik olaylara hep 
birlikte bir çare bulmak durumundalar. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakan

lığına, Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Erdal inönü 'nün vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/418) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; okutup, bilgilerinize sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Avrupa Konseyinin 90 inci Dönem Bakanlar Komitesi Toplantısına katılmak üzere, 6 Ma

yıs 1992 tarihinde Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar; 
Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün vekillik etmesi
nin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Hüsamettin Cindoruk 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Azerbaycan Cumhuriyetine gidecek olan Orman Bakanı Veja Tanır'ın dönüşüne kadar, Or
man Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakam Necmettin Cevheri'nin vekillik etmesinin uygun görüldüğü
ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/419) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 30 Nisan 1992 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyetine gide
cek olan Orman Bakanı Vefa Tanır'ın dönüşüne kadar; Orman Bakanlığına, Tarım ve Köyişle
ri Bakanı Necmettin Cevheri'nin vekillik etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Hüsamettin Cindoruk 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — isviçre'ye gidecek olan Sağlık Bakam Yıldırım Aktuna'nın dönüşüne kadar, Sağlık Bakanlı
ğına, Millî Eğitim Bakanı Koksal Tbptan'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/420) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Dünya Sağlık Teşkilatı 45 inci Asamblesine katılmak üzere, 3 Mayıs 1992 tarihinde İsviç

re'ye gidecek olan Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın dönüşüne kadar; Sağlık Bakanlığına, 
Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptan'ın vekillik etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Hüsamettin Cindoruk 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN— Bilgilerinize sunulmuştur. 
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4. — Kuveyt'e gülecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin dönüşüne kadar, 
Sanayi ve Ticaret Baı'uınlığtna, Devlet Bakam ibrahim Tez'in vekillik.etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/421) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye-Kuveyt İkinci Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısına katılmak üzere, 

3 Mayıs 1992 tarihinde Kuveyt'e gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı M. Tahir Köse'nin dö
nüşüne kadar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakanı İbrahim Tez'in vekillik etmesinin, 
Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Hüsamettin Cindoruk 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

5.—• Kanada'ya gidecek olan Devlet Bakanı Türkân Akyol'un dönüşüne kadar Devlet Bakanlığı
na, Devlet Bakanı Erman Şahin'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/422) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1 Mayıs 1992 tarihinde Kanada'ya gidecek olan Devlet Bakanı Türkân Akyol'un dönüşü

ne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Erman Şahin'in vekillik etmesinin, Başbakan Ve
kilinin teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım./ 

Hüsamettin Cindoruk 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN —• Bilgilerinize sunulmuştur. 

6~. — Azerbaycan Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın dönüşüne kadar, Dev
let Bakanlığına, Mülî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/423) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
4 Mayıs 1992 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Şerif Er

can'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın vekillik et
mesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Hüsamettin Cindoruk 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS ARAŞTIRMASI VE MECLÎS SORUŞ
TURMASI ÖNERGELERİ 

L —Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve12 arkadaşının, ekmekfiyatlarındaki fahiş kârın önlen
mesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 

— 252 — 



T.B.M.M. B : 72 5 . 5 . 1992 O : 1 

BAŞKAN — Meclis araştırması ve genel görüşme önergeleri vardır okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ekmek fiyatlarındaki fahiş kârın önlenmesi için Anayasanın 98, TBMM İçtüzüğünün 102 

ve 103 üncü maddeleri gereğince bir meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ve talep 
ederiz. 

Şevket Kazan Musa Demirci 
Kocaeli Sivas 

Ahmet Derin Ali Oğuz 
Kütahya İstanbul 

Cevat Ayhan Zeki Ünal' 
Sakarya Karaman 

Kemalettin Göktaş Lütfü Esengün 
Trabzon Erzurum 

Mehmet Elkatmış Şinasi Yavuz 
Nevşehir Erzurum 

Ahmet Cemil Tunç Ahmet Dökülmez 
Elazığ ' . '. Kahramanmaraş 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

GEREKÇE 
Şüphesiz, ekmek, insanoğlunun kadimden beri temel gıda maddesi, beslenmesinin temel 

unsurudur. Ekmeğin bu önemini ifâde etmek için dilimizde diğer gıda maddelerine katık adı 
verilmektedir. 

Bugün toplumumuzun çok büyük bir kısmı katıksızlığa alışmış, alıştırılmıştır. Ancak, hiçbir 
insan düşünülemez ki, ekmeksiz yapabilsin. 

Ekonomik düzenler, ister devletçi, ister liberalist olsun, halkın temel gıda maddesi olan 
ekmeğin fiyatıyla ilgilenmeye mecburdurlar. Zira, bu konuda her şeyin kendi haline bırakılma
sı, ekmek kavgalarının başlanmasına ve mafyaların oluşmasına, ülkede huzurun ihlaline mün
cer olur. 

Ülkemizdeki ekmek fiyatlarına ve bu fiyatlara karşın sağlanan kârlara ve perde arkası oyun- -
lara bakmakta fayda vardır. 

Bugün ekmeklik, 50 kg'Iık bir çuval un fiyatı 75 bin liradır, bir çuval undan takriben 220 
ekmek çıkmaktadır. Ekmeğin satış fiyatı İstanbul ve Ankara'da 1 200 liradır. Böylece bir çuval 
undan imal edilen ekmekten 264 bin lira gelir sağlanmaktadır. Bu gelirden 75 bin lira un para
sı, 50 bin lira çuval başı imalat masrafı olmak üzere toplam 125 bin lira düşüldüğü takdirde 
geriye 139 bin lira, yani yüzde 111 kâr elde edilmektedir. 

Bugün piyasada giyim eşyalarında dahi normal olarak maliyet fiyatlarına perakende sa
tışta yüzde 25 kâr ilave edilirken, gıda maddelerinin sürüm bakımından ilk sırasında gelen ek
mekte böyle bir kâra belediyelerin-ve devletin göz yumması, müsamaha etmesi, halkın ekmeği 
ile oynamaktan ve ekmeğini çalmaktan başka mana ifade etmez. 

Gerçeği daha iyi görebilmek için şu hesabı yapmakta fayda vardır: Bir fırının günde 10 
bin ekmek ürettiği ve bu üretim için 45 çuval un kullandığı kabul edilecek olursa, bu fırının 
günde 6 milyon 255 bin TL kazandığı, açıkça görülür. 

— 253 — 



T.B.M.M. B : 72 5 . 5 . 1 9 9 2 0 : 1 

Bu yüzden bu fahiş kâr furyası arkasında başka dolaplar dönmektedir. 
İstanbul'da fırınların yüzde 30'u bilinçli olarak kapalı durmaktadır. Bu kapalı fırınlara 

kooperatifçe her ay kapasitesine göre 20-30 milyon TL hava parası ödenmektedir. 
Ankara'da da durum bu yola doğru gitmektedir. Bugünkü ortamda az çok bir rekabet 

olduğunda elde edilen bu fahiş kârdan bakkallara, yüzde 30-40'a varan bir iskonto yapılmak
tadır. Bu, halkımız adına fahiş bir kazançtır. Bunun önlenmesi ve vatandaşın korunması gerekir. 

Bugün Konya Büyükşehir Belediyesi, halka ucuz ekmek yedirmek bakımından, yukarıda
ki açıklamalarımızın doğruluğunu teyit eder bir imalat ve rekabet ortamı sağlamıştır. Bugün 
Konya'da, halk tipi 300 gr ekmek 700 liraya satılırken, belediye ekmek fabrikalarında 360 gr'lık 
ekmek 700 liradan satılmaktadır. 

Görülüyor ki, fırın açma ruhsatlarına kolaylıklar getirilmesi, fırınlar üzerinde kontrol me
kanizmalarının çalıştırılması, hem ekmeğin fiyatının düşmesine, fahiş kârın ortadan kalkma
sına ve hem de serbest piyasa ekonomisi bakımından sağlıklı bir rekabet ortamının sağlanma
sına amil olmaktadır. 

Ülkede buğdayın alım fiyatlarını, çiftçisini korumak için, devlet nasıl tanzim edici bir fonk
siyon icra ediyorsa, halkın temel gıda maddesi olan ekmeğin fiyatını da asgarî ücret politikala
rına paralel olarak öylece tanzim etmelidir. 

Yukarıdan beri açıklanan sebeplerden dolayı, halkın ekmeğiyle oynanmasına imkân ver
meyecek bir ekonomik politikanın tespiti için Meclisimizce bir araştırma yapılmasında zaruret 
vardır. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması hususundaki ön-

görüşme, sırasında yapılacaktır. 

2. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol tüketiminde meydana 
gelen artışlar ve alkolün neden olduğu tahribatın önlenmesi için alınması gereken tedbirler konusunda genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

BAŞKAN — Bir genel görüşme önergesi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Toplum yapısındaki sosyal ve ekonomik felaketlerin birçoğunun sebebi olan alkol kullanı

mı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük artışlar göstermekte, alkol kullanım yaşı 
12-14 yaş sınırlarına kadar inmektedir. , ' • 

Ülkemizde de 1986-1990 yılları arasında üretilen alkollü içki miktarı yüzde 104 artarak 540 
milyon It'ye ulaşmış, bu yetmiyormuş gibi, milyonlarca dolar değerinde içki ithal edilmektedir. 

Aynı dönem içerisinde alkollü içki imali için yapılan harcamalar yüzde 400 oranında artış 
göstererek 11,5 trilyon TL'sını bulmuştur. Bu rakam, Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün mali
yetinin 20 katı, Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santralına yapılan masrafın ise 2 katıdır. 

Birçok kentlerimizde birahane ve meyhanelerin sayısı gittikçe artmakta, hatta alkollü iç
kiler üreten firmalar, birahane, meyhane açmak isteyen kuruluş ve şahıslara faizsiz krediler ve
rerek cazip hale getirmekte, belediyelerimiz de bu işe hoşgörü gösterip kolaylaştınnca, önüne 
geçilemeyen bir hızla, bu pislikVuvaları gün geçtikçe çoğalmaktadır. 
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Resmî rakamlara göre 1990 yılı itibariyle ülkemizde: 
Genel olarak işlenen suçların yüzde 66'sı, 
Trafik kazalarının yüzde 61'i, 
Cinayetlerin yüzde 85'i, 
Irza tecavüzlerin yüzde 50'si, 
Şiddet olaylarının yüzde 50'si, 
Eşlerini dövenlerin yüzde 70'i, 
Akıl hastalarının yüzde 50'si, 
Boşanmaların yüzde 30'u, 
Alkollü iken veya alkol sebebi ile meydana gelmekte, sakat ve özürlü doğumlarda alkol 

kullanımının büyük etkisinin olduğu, tıp otoriteleri tarafından kabul edilmektedir. 
Sadece 1991 yılında meydana gelen 130 bin trafik kazasında 7 500 insanımız hayatını kay

betmiş, 90 bin insanımız da sakat kalmıştır ki, bu toplamın yüzde 61'inin sebebi alkol kulla
nımıdır. 

Çeşitli vesileler ve haftalar dolayısıyla alkol kullanımının sebep olduğu iktisadî ve sosyal 
zararlardan bahseden hükümet ve devlet yetkilileri, getirdiği kârdan daha büyük zararlar açan 
içki tüketimini, nedendir, bilinmez, planlı olarak artırmaktadırlar. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1992 yılı için; 
Maden üretimi için 12 milyar TL, 
Kimyasal üretim için 52 milyar TL, 
içki üretimi, için ise 76 milyar TL'lık yatırım öngörmektedir. 
Tekel, özel biracılar ve şarapçılar sayesinde, 4 milyon alkolik, 13 milyon alkol dostu ile 

dünya üçüncüsü. Her yıl bir milyon gencimiz içkiye başlamaktadır. Ciddî tedbirler alınmadığı 
takdirde, alkolik bir toplum haline gelmemize, 6 milyonluk özürlü ve sakatlar ordusuna bin
lerce, milyonlarca daha katılmasına, içkiden elde edilen faydanın kat ve katı maddî zarar, mad
deyle ölçülemeyen can kayıplarına, ahlaksızlık, cinayet, boşanma, bunalım Ve intihar gibi sos
yal hastalıkların artmasına, kartopu gibi gelişecek iş kayıplarına ve bütün bunların sonucunda 
geri kalmışlığın önlenmesi yerine, hem madden hem manen bir batışın çabuklaşmasına sebep 
olunacaktır. 

Oysa, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 58 inci maddesindeki "Devlet, gençleri alkol 
düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan 
ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır" hükmüne rağmen, devletin kendi eliyle içki 
üretmesi, gerekli önlemleri almak yerine, basın ve yayın yoluyla reklamına müsaade etmesi, 
orta ve yüksekokullardaki öğrenci toplantılarının bile içkili yapılması ve yapanların takibe da
hi alınmaması bir Anayasa suçudur. 

Ayrıca bu tutum, baba olması gereken devlet anlayışı ile bağdaşmamaktadır. 
Günümüz dünyasının en hayatî meselelerinden biri olan alkol bağımlılığı ve bununla mü

cadele, bir dernek işi olmaktan çıkmış, bir devlet görevi haline gelmiştir. Alkolün sebep olduğu 
bütçe yüklerinin çok büyük rakamlara ulaştığı ABD ile Rusya başta olmak üzere birçok ülke
nin, bu afet karşısında tedbirler aldığı, içki alım satımlarına sınırlar getirdiği gözlenmek
tedir. 
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Bu açıdan, biz aşağıda imzalan bulunan milletvekilleri, bünyemizi kemiren bu felaketin 
boyutlarını ortaya koyup, ferdî, içtimaî ve kanunî tedbirlerin tespitinde ortak bir görüşe var
mak konusunda, Anayasanın 98 inci ve içtüzüğün 99, 100 ve 101 inci maddeleri gereğince bir 
genel görüşme açılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

Ahmet Derin Şevket Kazan 
Kütahya Kocaeli 

Musa Demirci Ali Oğuz ' ' 
Sivas İstanbul 

Cevat Ayhan Zeki Ünal 
Sakarya Karaman 

Hasan Mezarcı Kem al ettin Göktaş 
istanbul Trabzon 

Lütfü Esengün Mehmet Elkatmış 
Erzurum Nevşehir 

Şinasi Yavuz Ahmet Cemil Tunç 
Erzurum Elazığ 

Ahmet Dökülmez Hasan Dikici 
Kahramanmaraş Kahramanmaraş 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve genel görüşme açılıp açılmaması hususundaki öngö-

rüşme, sırasında yapılacaktır. 

3. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin ili Savur ilçesi Yazır ve 
Taşlık Köylerinde terörist öldürme gerekçesiyle bazı masum vatandaşların öldürüldüğü iddialarını tespit 
etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

BAŞKAN — Bir başka Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum : 

_ Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Mardin İli, Savur İlçesi, Kuzerip (Yazır) ile Cirze (Taşlık) Köylerinde olay tarihinde Ola

ğanüstü Hal Valisinin rakamlarıyla 33; ancak 24.4.1992 tarihinde Sayın Başbakanın basın top
lantısındaki rakamlarla 41 teröristin öldürüldüğü resmî ağızlardan ileri sürülmüş bulunmaktadır, 

Oysa ki, bölgede, gerek bir kısım arkadaşlarımızın araştırması ve gerekse çok geniş çevre
lerden aldığımız bilgilere göre, öldürülenlerden 9 tanesi silahsız, savunmasız masum vatandaş
tır. Aşağıda birkısım bilgilerle açıklayacağımız şahısların durumu, devletin yetkili kimseleri--
nin ifadeleriyle ilgisi olmayan bir konuda, gerektiğinde yapılacak araştırmayla ortaya konula
bilecektir. 

Öldürülen silahsız masum vatandaşlar: 
Kuzerip (Yazır) Köyünden;-
1. Abdülkerim Kortak (50): 16.4.1992 tarihinde kendi evinin içinde, kamuoyunda yargı

sız infaza denk düşecek bir yöntemle, öldürülür. 
2. (Oğlu) M. Cazım Kortak (25): Aynı tarih, aynı yer, aynı gerekçe ve aynı yöntemle. 
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3. Rıza Akbaş (24): 16.4.1992 tarihinde evinin önünde öldürülür. 

Cirze (Taşlık) Köyünden : 
4. Adil Kılıç (23): 16.4.1992 tarihinde, evinden alınarak, köyün yakınlarında bulunan ma

ğaraların önüne götürülmek suretiyle terörist görüntüsü yaratılarak öldürülür. 
5. Orhan Kılıç (22): Aynı tarih, aynı yer, aynı yöntemle öldürülür. 
6. Mustafa Ok (26): Aynı tarih, aynı yer, aynı yöntemle öldürülür. 
7. Kemal Ok (18): Aynı tarih, aynı yer, aynı-yöntemle öldürülür. 
8. Eyyüp îlhan (27): 16.4.1992 tarihinde evinden alındıktan sonra mağaralara yakın bir 

yere götürülüp, orada bulunan ve ağıl olarak kullanılan bir avluda Öldürülür. 
9. Hıdır Demirtaş (20): Aynı tarih, aynı yer ve aynı yöntemlerle Öldürülür. 

Yine bölgeden aldığımız bilgilere göre, bunların öldürülmesinin temel nedeni: Kuzerip Köyü 
sakinlerinden olan ve şimdi itirafçı olan Sabri kod adlı Kâzım Yalçınkaya'nın teslim olmasın
dan sonra; kendisine verilecek olan cezayı engellemek için, kendi ve bitişik köydeki sakinler
den bazılarının adlarını kendisi dağda bulunduğu sırada yardım, yataklık ettiklerini veya ken-

' dişine silah sattıklarını ifade etmiş olması nedeniyle, yörede görev yapan güvenlik güçlerinin 
bu akıl almaz cinayetleri terörist öldürme adı altında işledikleri yaygın ve görgü tanıkları ileri 
sürmektedirler. 

Tüm bu olayların bölge insanını her gün biraz daha devletten uzaklaştırdığı açıktır. Bu 
nedenle, bu tür yaygın ve tanıklarının bulunduğu iddiaların çok geniş ve etraflıca araştırdarak 
ortaya konması gerekmektedir. Aksi halde, devlet, kurtuluş beyinesi verememiş sayılacaktır. 
Vatandaşa bu kadar acımasız ve saldırgan davranan varsa, mutlak suretle hak ettiği cezaya çarp-
tırılmalıdır. 

Bu nedenle Sayın Meclisin hiç zaman yitirmeden olaya el koyması gerekmektedir. 
Buna göre, Anayasanın 98; TBMM İçtüzük hükümlerinin 102 ve 103 üncü maddelerine 

göre Savur İlçesi, Kuzerip (Yazır) ile Cirze (Taşlık) köylerinde 16.4.1992 tarihinde öldürülen 
9 siville ilgili araştırmanın selameti ve sağlığı için, Meclis araştırması açılarak sorumluların 
tespitini saygıyla arz ederiz. 4.5.1992 

Sedat Yurtdaş 
Diyarbakır 

Mahmut Kılıç 
Adıyaman 
Ali Yiğit 
Mardin 

Zübeyir Aydar 
Siirt 

Orhan Doğan 
Şırnak 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşme, sırasında yapılacaktır. 
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Diyarbakır 
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Mardin 

Muzaffer Demir 
Muş 

Naif Güneş 
Siirt 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
7. —Brüksel'de düzenlenecek olan 'Ulusal Parlamentolar ve Avrupa 'nın inşası" konulu toplantıda 

TBMM'yi temsil edecek heyete ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/425) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup, bil
gilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna ^ 
Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi, Belçika Temsilciler Meclisi ve Belçika Senatosu

nun himayelerinde Brüksel'de 26 - 27 Mayıs 1992 tarihlerinde düzenlenecek "Ulusal Parla
mentolar ve Avrupa'nın inşası" konulu toplantıya Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen 
Avrupa Konseyi Türk Grubu üyesi olmayan 3 parlamenterimizden oluşan bir heyetimizin ka
tılmasına ilişkin vaki davete icabet edilmesi, Genel Kurulun 24 Mart 1992 tarihli 60 inci Birle
şiminde kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesi gereğince heyetimizi oluşturacak siyasî parti grupları tarafından bildi
rilen sayın milletvekİllerimizin isimleri Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 

Yılmaz Hocaoğlu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 

Aydın Güven Gürkari (tçel) 
tsmail Karakuyu (Kütahya) * 
Yusuf Bozkurt Özal (Malatya) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
8. — Madrit'te yapılacak olan OMBUDSMAN'lar Toplantısına konuyla ilgili bir parlamenterin 

katılmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/424) 
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezekeri daha vardır; oku

tup, oylarınıza sunacağım : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıda, TBMM tnsan Haklarını inceleme Komisyonu 
ile aynı işlevi gördüğü ifade edilen ve kamu makamlarına karşı vatandaşlar tarafından yapılan 
bireysel şikâyetleri soruşturmakla görevli olan OMBUDSMAN'lar toplantısının 27 - 29 Mayıs 
1992 tarihleri arasında Madrid'te yapılacağı belirtilerek, Türkiye Büyük Millet Meclisinden ko
nuyla ilgili bir parlamenterin anılan toplantıya katılması telkin edilmektedir. \ 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
Kanunun 9 uncu maddesi gereğince, sözkonusu toplantıya bir parlamenterimizin katılması Genel 
Kurulun tasviplerine sunulur. 

Yılmaz Hocaoğlu ', 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 
BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 

9. — (10/6) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun çalışma 
süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/426) 
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BAŞKAN — (10/6) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun çalışma süresinin 
uzatılmasına dair bir tezkeresi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
16.1.1992 günü 27 nci Birleşimde, Ülkemizin Sahip Olduğu Çevre Değerlerini Korumak, 

Çevre Sorunlarının Sebep ve Sonuçlan ile Bu Konuda Alınması Gerekli Tedbirleri Tespit Et
mek Amacıyla Kurulan (10/6) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresi
nin 11 Mayıs 1992 Salı gününden itibaren 3 ay daha uzatılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Ertekin Durutürk 
Komisyon Başkanı 

BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. —Şırtıak Milletvekili Orhan Doğan'm, Gökova Termik Santralına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 

BAŞKAN — 1 inci sırada, Şırnak Milletvekili Sayın Orhan Doğan'm, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Doğan?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

2. —Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Türkiye Taşkömürü Kurumuna ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/31) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin'in, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Derin?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

3. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya 'nın, Aydın - Denizli karayoluna ilişkin Bayındırlık 
ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/47) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Aydın Milletvekili Sayın Cengiz Altınkaya'nın, Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Altınkaya?.. Yok, 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Daha önce de bir defaya mahsus olmak üzere ertelendiğinden, içtüzüğün 97 nci maddesi

ne göre, soru düşmüştür. 

4. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya 'nın, Aydın - Stol tipi lıavaalanının ne. zaman hizmete . 
açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/50) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Aydın Milletvekili Sayın Cengiz Altınkaya'nın, Ulaştırma Ba
kanından sorusu vardır. 
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Sayın Altınkaya?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere, ertelenmiştir. 
5. —• Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, istanbul Levent'teyapdan operasyonda öldürülen ve 

terörist olduğu iddia edilen bir vatandaşa ilişkin sorusu ve içişleri Bakam ismet Sezgin'in cevabı (6/52) 
BAŞKAN — 5 inci sırada, Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan'ın, İçişleri Bakanın

dan sorusu vardır. 
Sayın Kazan?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ve 

talep ederim. 
Şevket Kazan 

Kocaeli 
1. 12 Temmuz 1991 Cuma günü gecesi İstanbul Levent'te yapılan operasyonda, kendi mi

marlık bürosunda öldürülen Mimar Ömer Coşkunırmak'ın terörist olduğu emniyet görevlile
rince nasıl tespit edilmiştir? 

2. ölenin otopsi raporunda, vücudunda bir mermi giriş deliği olduğundan söz edilmek
tedir. Oysa, müteveffanın vücudunda yakın ateş sonucu göğsünde 4, kolda 2, ayakta 2 olmak 
üzere 8 kurşun giriş deliği tespit edilmiştir. Bu durumu nasıl izah edersiniz? 

3. O gece yapılan tüm baskınlarda, eylem planı ve patlayıcı madde bulunduğu halde, 
Ömer Coşkunırmak'ın mimarlık bürosunda böyle bir plan ve madde bulunmaması, ölenin bir 
hataya kurban gittiğini düşündürmüyor mu? 

4. Aile fertleri, nişanlı olan ve annesiyle Gürsel Mahallesi Sevilen Sokak 31 No. da otu
ran ölenin, Levent'teki mimarlık bürosunun bulunduğu evde bir mimarlık bürosu daha bulun
duğunu söylemekteler. Bu, operasyonun yanlış yerde yapıldığını düşündürmekte midir? 

BAŞKAN — Soruyu cevaplandırmak üzere, Sayın İçişleri Bakanı; buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, Yüce Meclisimizin de

ğerli üyeleri; Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulan ve tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesinde öne sürülen 
hususları cevaplandırmak üzere söz almış bulunuyorum. 

13.7.1991 günü gecesi saat 00.45 sıralarında, yasa dışı sol bir örgüte ait olduğu tespit edi
len İstanbul Levent Etiler Nispetiye Caddesi Birlik Sokak No. : 10/1'deki mühendislik büro
sunda uygulamaya geçileceği sırada, güvenlik kuvvetlerine karşı silahlı mukavemette bulunul
muş, teslim ol çağrısına uymayan örgüt mensubu ile emniyet kuvvetleri arasında silahlı çatış
ma çıkmıştır. 

Olay sonucu, İsmail oğlu, 1960 İstanbul doğumlu Ömer Coşkunırmak isimli şahıs, olay
da kullandığı 7.65 milimetre çaplı 830084 seri No. Iu Onik Armes marka silahı, bomba yapı
mında kullanılan teçhizat ve çeşitli örgütsel dokümanlarla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. 

15.7.1991 günü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adlî Tıp Kurulunca yapılan 
otopsi sonucuna göre de, adıgeçenin vücudunda, 6 adet, ateşli silah mermi çekirdeği giriş deli
ği olduğu tespit edilmiştir. 
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Operasyonun yanlış yerde yapılmadığı, olay yerinde, yukarıda belirtilen silah, teçhizat ve 
örgütsel dokümanların elde edilmesinden de anlaşılmıştır. 

Arz ederim, saygılar sunarım efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kazan, konuşmak istiyor musunuz? 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın İçişleri Baka

nının, bir soru önergem üzerine,kürsüden vermiş oldukları cevaba, önce teşekkür ediyorum. 
Yalnız, Sayın Bakanıma şunu açıkça ifade ediyorum ki, Ömer Coşkunırmak, bir terörist 

değildir. Ömer Coşkunırmak, benim müvekkilimdı. Kendisiyle defaatla karşı karşıya gelmiş 
ve ikimizi ilgilendiren konuları görüşmüş bir kimseyim. Bu çocuğun bir terörist olarak öldü
rüldüğüne dair, Milliyet Gazetesinde resmini gördüğüm zaman inanamadım; çünkü, kendisi, 
yaşlı annesine bakan, yeni nişanlanmış ve Levent'te bir mimarlık bürosunda proje üreten, işiy
le meşgul olan, işine bağlı, gerçekten çok ciddî bir çocuktu. 

Bu çocuğun fotoğrafını gazetede gördüğüm zaman, derhal ailesini aradım ve bu çocuğun, 
benim bilmediğim yönleriyle birtakım terör olayları içinde bulunup bulunamayacağı konusu
nu araştırdım. Biraz önce Sayın İçişleri Bakanımızın bahsetmiş olduğu otopsi raporunun da 
bir suretini bana getirdiler; araştırdım, devlet güvenlik mahkemesi savcılığından bilgi almaya 
çalıştım; çünkü gerçekten sevdiğim bir çocuktu. 

Neticede, kesenkes bir hata yapıldığına inanıyorum; çünkü, -Sayın Bakan da takdir ederler-
o gece yapılan operasyon, İstanbul'da 4 yerde yapılmış bir operasyondur. Diğer 3 yerde yapı
lan operasyonda, ikişer, üçer veya dörder kişi, terörist olarak, silahlı müsademe sonucu öldü
rülürken, bu çocuk, yazıhanesinde yalnız basınadır ve doğrudan doğruya yazıhanesine giril
mek suretiyle bu olay meydana gelmiştir. 

Şimdi, bakınız, burada, Sayın Bakana tarihini bilahara arz edeceğim bir gazete kupürü 
var; o geceki operasyonla ilgilidir : "Yasa dışı, Dev - Sol örgütüne yönelik olarak 12 Temmuz 
1991 günü, Balmumcu, Dikilitaş ve Etiter'de gerçekleştirilen ve 10 kişinin ölümüyle sonuçla
nan operasyonlara katılan 9 polis hakkında 6,5 ile 13 yıl arasında hapis istemiyle açılan davaya 
başlanmıştır. İstanbul Altıncı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın dünkü duruşmasına, 
haklarında 13*er yıl hapis cezası istenen Terörle Mücadele Şubesinde görevli başkomiser, ko
miser ve 3 polis memuru ile haklarında 6,5 yıl hapis cezası istenen ve İstanbul Asayiş Şube 
Müdürlüğünde görevli müdür yardımcısı 2 komiser ve 1 polis memuru duruşmaya gelmemiş
lerdir." Demek oluyor ki, bu haberden anlıyor ve öğreniyoruz ki, o gece yapılmış olan bu ope
rasyonun hedefleri yanlış tespit edilmiş. 

Gerçekten, bu konu üzerinde, isteğim, Sayın Bakanımın biraz daha ciddî -ciddiyetine za
ten inanıyorum, bunda en ufak bir tereddüdüm yok- biraz daha derinliğine bir araştırma yap
malarıdır. Gerçekten, Nişantaşı'nda oturan çok temiz bir ailedir, öldürülen çocuk da, bu.aile-
nin, Levent'te büro açmış, çalışan bir evladıdır ve böyle bir mağduriyet, bütün aileyi perişan 
etmiştir. Şu anda bu ailenin 3 erkeği, iş güç sahibidirler, tekstil üzerine çalışmaktadırlar ve ar
kadaşları arasında gerçekten utanç içerisinde gezmekte ve dolaşmaktadırlar; kardeşlerinin ak
lanmasını istemektedirler Sayın Bakanım. Bu konuyu derinlikle araştırırsanız sevinirim. 

Cevap vermek zahmetinde bulunduğunuz için de teşekkür eder, saygılarımı sunarım. (Al
kışlar) 

. BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
6. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, imar Bankasının ınudilerine ödemede sıktnlt çektiği iddi

alarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/54) 
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BAŞKAN — 6 ncı sırada, Ordu Milletvekili Sayın Şükrü Yürür'ün, imar Bankasının mu-
dilerine ödemede sıkıntı çektiği iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Yürür?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığına göre düşmüştür. 
7. — Yozgat Milletvekili Mahmut Or/ıon'un, bazı kurum ve kuruluşlarda çalışan memur ve işçile

rin toplu halde işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Akın Gönen'in 
cevabı (6/58) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Yozgat Milletvekili Sayın Mahmut Orhon'un, Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Orhon?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için ge

rekli işlemin yapılmasına müsaadelerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Sorular : 
1. Üst düzey devlet memurlarının görevlerinden alınma işlemleri devam ederken.bu kez 

de bazı kurum ve kuruluşlarda çalışan memur ve işçilerin toplu halde işten atılmaları, baskı 
ve kıyımlar başlamıştır. s 

Hükümetinizin bu tutumunu,"tşsiz, aşsız kalmayacak... Benim işçim, benim memurum" 
ve benzeri vaatlerinizle nasıl bağdaştırıyorsunuz? 

2. Bu baskı ve kıyımların, Erken Emeklilik Yasasının çıkarılmasındaki amacınızla bir 
ilişkisi var mıdır? ^ 

3. Bazı atamalarda olduğu gibi, işten çıkarmalarda da, Koalisyon ortakları arasında belli 
bir kontenjan uygulamasına başvuruluyor mu? 

BAŞKAN — Soruyu cevaplandırmak üzere, Devlet Bakanı Sayın Akın Gönen; buyurun 
efendim. 

DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yoz
gat Milletvekili Sayın Mahmut Orhon'un sorusunu cevaplandırmak üzere huzurlarınıza gel
miş bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlarım. y 

Hükümetimizin göreve başladığı 20 Kasım 1991 Tarihinden bu yana geçen aşağı yukarı 
altı aylık süre içerisinde, bildiğiniz gibi, devletin üst kademelerinde görev yapan memurların 
atamaları, genellikle, müşterek kararname de denilen üçlü kararnamelerle yapılmakta ve bun
lar da Resmî Gazetede yayımlanmaktadır. 

Hükümetimizin görevde bulunduğu bu süre içerisinde, müşterek kararnameyle tayin edi
len üst düzey memur sayısı, 895'tir. 65 kişi de görevden alınmıştır. Yapılan atama sayısının faz
la olup olmadığını ise, ancak bizden önceki dönemlerle mukayese ederek anlayabiliriz. 
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önceki Hükümet, 23 Haziran 1991 tarihinde işbaşına gelen Sayın Mesut Yılmaz'ın baş
kanlığını yaptığı, önerge sahibi Sayın Orhon'un da üyesi bulunduğu Anavatan Partisinin, Hü
kümetidir. Bir iktidar, değişikliği mahiyetinde olmayan bu Hükümetin işbaşında olduğu 23 Ha
ziran 1991 ile 19 Kasım 1991 tarihleri arasındaki 150 günlük süre içerisinde -ki, bizim görev 
süremize aşağı yukarı yakın diyeceğim- müşterek kararnameyle atanan personel sayısı 2 221'dir. 

Görüldüğü gibi, Hükümetimiz tarafından yapılan üst düzey memur atamalarının, bizden 
önceki Hükümetin yaptığı atamalarla karşılaştırması yapıldığı takdirde, son derece az sayıda 
olduğu açıkça görülmektedir, j Üstelik, bizim Hükümete gelişimiz, bir iktidar değişikliği sonu
cu olmuş ve 2 parti bir Koalisyon Hükümeti kurmuştur. Oysa ki, önceki Hükümet dönemin
de, sadece bir lider değişikliği olmuştu. 

I 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; açıklamalarımız da göstermektedir ki, Hükümeti
miz döneminde, bürokratik istikran bozacak şekilde kapsamlı atamalara gidilmemiştir. îkinci 
olarak, yapılan atamaların bir! kısmı, biz Hükümete geldiğimiz tarihte zaten boş durumda olan 
kadroların doldurulması şeklinde olmuştur. Sınırlı sayıdaki diğer atamalar ise, Hükümetin, 
programında yer alan vaatlerini gerçekleştirmek için beraber çalışacağı üst düzey yöneticileri
ne dair atamalarıdır. Hükümet olarak, beraber çalışacağımız kadroyu, partizan bir şekilde de
ğil, aksine, partizanlığa son verecek şekilde kuruyoruz. Bu yapılırken, yapılan atamaların ka
nunlara ve ilgili diğer mevzuata uygun olmasına, atamalarla, kişilerin özlük haklarının çiğ
nenmesine ve göreve ehil kişilerin getirilmesine azamî titizlik gösterilmektedir ve gösterilmeye 
devam edilecektir. j 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Orhon, soru önergesinde, bazı kurum ve ku
ruluşlarda çalışan memur ve işçilerin toplu olarak işten atıldıklarını öne sürmektedir. Bu iddia 
hakkındaki görüşümüzü belirtmeden önce, memurların işlerine son verilmesine ilişkin mevzu
at hükümlerini sayın üyelerin dikkatine sunmak istiyorum. 

Bildiğiniz gibi, 657 sayılıj Devlet Memurları Kanununa göre, devlet memurlarının işlerine 
iki halde son verilebilir : îlki,1 memurun sicilinin olumsuz olması; ikincisi ise, memurun, me
muriyetten ihraç cazasını gerektiren disiplin suçu işlemiş olmasıdır. Sicil nedeniyle bir memu
run işine birkaç gün içinde son verilmesi, fiilen mümkün değildir; zira, ilgili kanun hükümleri
ne göre, bir memurun sicil nedeniyle işine son verilebilmesi için, birbirini izleyen iki yıl çalış
manın sonunda alacağı sicillerin olumsuz olması, bunu takiben başka bir sicil amirinin neza
retinde yapacağı üçüncü yıl çalışmasının sonucunda alacağı sicilin de olumsuz olması gerekir. 
Başka bir ifadeyle, bir memurun işine sicil nedeniyle son verilebilmesi için, memurun, birbirini 
izleyen üç yıllık sicilinin olumsuz olması zorunludur. Disiplin nedeniyle memurların görevine 
son verilebilmesi ise, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde belirtilen 
fiillerin işlenmesine bağlıdır ve yüksek disiplin kurulu kararıyla verilebilir. 

Görüldüğü gibi, memurun güvencesi, kanunlarla, en ince ayrıntılarına kadar düzenlenmiş
tir. Bu nedenlerle, Hükümetin veya bir bakanın, bir memurun işine, iktidar değişti diye son ver
mesi, hukuken mümkün değildir. Ayrıca, yaklaşık yüzaltmış günlük İktidar dönemimizde fiilen 
de doğmamıştır. Kaldı ki, toplu olarak memurların işlerine son verilmesi, hiç mümkün değildir. 

önergede, kurum, kişi, zaman belirtilmeden; memurların işlerine, toplu olarak, Hükümet 
tarafından son veriliyor şeklinde soyut iddialar da bulunmasını, bu alanda Hükümet aleyhine 
kamuoyu yaratılmasına yönelik bir davranış olarak görüyoruz. Bu iddialar, tamamen soyut ve 
gerçeklerden uzaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önergede, memurların yanında, kamu kurumlarında 
çalışan işçilerin de görevlerine toplu olarak son verildiği yolunda iddialar yer almaktadır. Bu 
iddiayla ilgili olarak, önce, bir ara basına da yansımış bulunan belediyelerin geçici işçi konusu
na değinmek istiyorum. 
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Bilindiği gibi, kamu kurum ve kuruluşlarına alınan geçici işçiler, gördükleri işin mahiyeti 
gereği, bir yıh geçmeyen bir süre için istihdam edilmekte, yıl veya dönem sonunda iş akitleri 
feshedilmektedir. Bu şekilde iş akti feshedilen işçiter, genellikle, ertesi yılın başında tekrar işe 
alınmaktadırlar. Uygulama, yıllardan beri bu şekilde sürmektedir. Bizden önceki Hükümet za
manında 1991 yılı Temmuz ayında çıkarılan 434 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, bele
diyelerde çalışacak geçici işçiler için, 1.1.1992 tarihinden itibaren tçişleri Bakanlığı vizesinin 
alınması zorunluluğu getirilmişti. Bu vize yapılırken, geçici mahiyette olmayan, yani sürekli 
bir mahiyet arz eden işlerde çalıştırılan geçici işçilerin vizesinin yapılmaması durumu ortaya 
çıkmış ve bu da, geçici işçiler arasında, basma da yansıyacak şekilde huzursuzluğa yol açmıştı. 
Tamamen, bizden önceki Hükümet tarafından yapılan düzenlemeden kaynaklanan bu huzur-
suzluk.sözkonusu kanun hükmünde kararname hükmünü, 26 Aralık 1991 tarihinde çıkardığı
mız 3767 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırmamızla son bulmuştur. Gerek belediyeler gerekse 
genel ve katma bütçeli kuruluşlarla, kamu iktisadî teşebbüslerine ait geçici işçi vizeleri, geçen 
yıllarda çalışan işçilerin tamamını kapsayacak şekilde yapılmıştır ve yapılmasına devam edil
mektedir. Yani, geçici işçi kadrolarının sayısında bir azaltmaya gidilmemiştir. 

Aynı şekilde, biraz önce belirttiğim gibi, kamu kuruluşlarında çalışan sürekli işçilerin kad
rolarında da herhangi bir azaltma yapılmamıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; buraya kadar yaptığım açıklamalardan da anlaşıla
cağı üzere, iktidar değişikliği nedeniyle Hükümetimiz tarafından işçi ve memurların işine top
lu ya da ferdî olarak son verilmesi sözkonusu değildir. Tersine, önceki hükümet döneminde 
çıkarılan ve belediyelerde çalışan geçici işçileri, işlerini kaybetmek tehlikesiyle karşı karşıya bı
rakan 434 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükmü, 26 Aralıkta çıkarılan 3767 sayılı Ka
nunla yürürlükten kaldırılmıştır. 

özet olarak, Hükümetimizin, vaatleriyle uyuşmayan hiçbir icraatının bulunmadığını, me
mur veya işçilerimize bir baskı ve kıyımın kesinlikle sözkonusu olmadığını açıklıkla belirtmek 
isterim. 

Sayın Orhon soru önergesinde ikinci olarak, memur ve işçilerin üzerinde var olduğunu 
iddia ettiği baskı ve kıyımların Erken Emeklilik Kanunuyla bir ilişkisinin olup olmadığını sor
maktadırlar. 

Emeklilik yaş sınırlamasını kaldıran ve kamuoyunda "Erken emeklilik" olarak bilinen 
kanunun, Yüce Meclisteki görüşmeleri sırasında da ifade ettiğimiz gibi, bu kanun kimseye er
ken emekli olma zorunluluğu getirmemektedir; herkes, istediği zaman emekli olacaktır. Kamu 
kesiminde çalışan memur ve işçileri erken emekliye zorlama ve baskı kesinlikle sözkonusu de
ğildir. Kanunun temel amacı, 1983 ve müteakip yıllarda çıkarılan kanunlarla getirilen, emekli
likteki yaş sınırlamalarının ortadan kaldırılması suretiyle kazanılmış hakların iadesidir. 

Sayın Başkan/değerli milletvekilleri; son olarak, Hükümet tarafından yapılan memur ata
malarında, iktidar partilerinin kontenjan kullandığı yolundaki iddiaların da doğru olmadığını 
belirtmek istiyorum. Bu koalisyon hükümetinde, hükümeti oluşturan iki parti arasında üst düzey 
memur atamalarında koordinasyon olması doğal ve gerekli bir husustur. Nrtekim, bu husus, 
iktidarı oluşturan iki parti arasında imzalanan koalisyon protokolünde de yer almış ve üst dü
zey memur atamalarında Sayın Başbakan ve Sayın Başbakan Yardımcısının mutabakatının aran
ması öngörülmüştür. Üst düzey memur atamalarmdaki bu şekildeki koordinasyonun dışında 
herhangi birşekilde kontenjan uygulaması kesinlikle yoktur. Hükümet, herhangi bir partinin 
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hükümeti değil, Türkiye Cumhuriyetinin Hükümetidir. Müsteşar ve valisi başta olmak üzere, 
bütün memurların herhangi bir partinin değil, devletin memurları olduğunu belirtir. Yüce Meclise 
bu vesileyle en derin saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gönen. 
Soru sahibi Sayın Orhon, konuşmak istiyor musunuz? 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; hepinizi say

gıyla selamlıyorum. 
Sorduğum soruya aldığım cevap, beni tatmin etmediği gibi, cevap veren sayın bakanı da 

tatmin etmemiştir. Bu bakımdan, konuya özet olarak açıklık getirmek istiyorum. 
Sayın Bakan buraya çıktılar, soruya cevap vermediler, sadece demagoji yapıp indiler. İs

terseniz, biz de, sorularımıza verilen cevaplara karşı cevabı şöyle açıklayalım. 
BAŞKAN — Sayın Orhön, bir sayın bakana "demagoji yaptı" demeyelim lütfen. Bu sö

zünüzü tashih ediniz. 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Tashih ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun. 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Tatmin edici cevap vermediler diyorum. 
Niye mi?.. Sayın Demirel göreve geldiğinde bir açıklama yaptı. Demirel, "biz hizmete par

ticiliği karıştırmayız" diye açıklamalarda bulundu; ama, arkasından gazeteleri açıyoruz ve ga
zetelerde bir yazı görüyoruz : "Noter tasdikli rezalet." Zannediyorum, Sayın Bakan bu yazıyı 
okumadılar. 

İkinci konuya geliyorum : Sayın Bakan cevabında, memurların toplu çıkarılamayacağına 
dair bir sürü açıklamalar yaptı. Burada, toplu çıkarılanlar memurlar değil, işçilerdir. 

Sayın Hükümet görev başına gelir gelmez, ilk işi, Köy Hizmetlerinde, orman idarelerinde, 
Devlet Su İşlerinde ve Karayollarında çalışan 50 bin civarındaki işçiyi çıkarmak oldu. Bu gay
retlerinde de başarılı oldular, geçici işçileri çıkardılar; bugüne kadar da tek bir işçiyi göreve 
almadılar. Eğer aldılarsa, "Şurada şu işçiyi göreve başlattık" desinler, ben de kendilerine te
şekkür edeyim. Başlatmadılar; bunu, kendileri de benden çok daha iyi biliyorlar. (DYP sırala
rından "başladı başladı" sesleri) 

Başlamadı, Yozgat'a gelin, bir tane adam gösterin. Niye başlamadığını da ben açıklaya
yım. Zannediyorsunuz ki, daha evvel giren işçilerin hepsi Anavatan Partilidir. Değildir; çünkü, 
bu işçilerin birçoğu bize oy vermedi, size oy verdiler, onun için işçileri işe başlatırken partizan
lık vesaire aramayın; bunların gerçekten karınları aç. Burada yapılan, Bosna - Hersek'teki me
zalimden farklı değil. Anavatan Partili olmak bir kan davası değildir, Anavatan Partili olmak 
bir şereftir, bir haysiyettir. Siz de bunu, her partili olmanın şeref ve haysiyeti olduğu gibi, Ana
vatan Partili olmanın da şeref ve haysiyeti olduğunu kabul ediniz ve buna göre arkadaşları, 
gençleri, aç olan bu insanları artık göreve başlatınız. 

NECDET YAZICI (Zonguldak) — Hayır, eskiler başladı, yenilerden başlayan yok. 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Eskiler de başlamadılar. Haberiniz yok sizin. Devam 

ediyoruz. ' 
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NECDET YAZICI (Zonguldak) — 250 tanesi Zonguldak'ta başladı. 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Maliye bürokratı diken üstündü. 
Yozgat'ta niye başlamadı, onu açıklar mısınız? İktidar partisinden milletvekili yok diye mi?„ 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım lütfen. 
Sayın Orhon, lütfen, Meclise hitap edin. 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Sayın Bakanımız, "işçiler" dedi... Keçiören Belediye

sinin işten çıkardığı işçiler "hakkımızı istiyoruz" diyorlar, Keçiören Belediye Başkanı Hamza 
Kırmızı'yı kanuna uymaya davet ediyorlar. Uzun uzun okumayayım; ama Keçiören Belediye 
Başkanı, çıkardığı bu işçilerin yerine -pazar günü yeni bir imtihan açtı- tekrar işçi alma gayre
tine girdi. Tabiî, bu imtihanda da kavga çıktı. Niye kavga çıktı?.. Bölücülüğü kimlerin yaptığı
nı göstermesi bakımından, özellikle, Sayın İçişleri Bakanımızın da bu konunun üzerinde dur
masını diliyorum. Buraya müracaaat eden insanların, evvela belli bir mezhepten, sonra da bel
li bir partinin milletvekillerinden kart getirmesi isteniyor. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Ne ilgisi var bunların? 50 kişi alınacak, 5 000 kişi mü
racaat etmiş. 

MAHMUT ORHON (Devamla) — Onun için, Sayın İçişleri Bakanımızın, imtihanı kaza
nanları inceleyip, kimlerin alındığı üzerinde durmasını özellikle de buradan arz ediyorum. 

Devam ediyor;' 'İşçi yürüdü, SHP üzüldü.'' Bunlar da, İzmir Belediyesinden çıkarılanlar
la ilgili. "İşçi İnönü'ye protesto gösterisi yaptı." Bunlar da Afyon'un Çay Belediyesinden çı
karılanlar. 

Sayın Çalışma Bakanımız buraya çıkıyor ve diyor k i : "Biz, işten çıkarmaları önleyece
ğiz." İşten çıkaran belediyeler hangi partini belediyeleri? SHP'nin belediyeleri. İşten çıkarma
yacağız diyen Sayın Bakan hangi partiden? SHP'den. Bizde, Anadolu'da bir tabir vardır, "Bu 
ne perhiz, bu ne lahana turşusu" derler. Zannediyorum ki, bu söz, en güzel ifadesini burada 
buluyor. 

Tabiî,"Kıyım yok" diyorlar... Vakıfbarikta kıyıma tepki... Bu, Vakıfbanktaki işten alı
nan memurların devlete faturası, 122 milyar lira. Şu anda Vakıfbank 122 milyar lira zararda. 
Ne kadar başarılı bürokratları getirdiklerini siz de görüyorsunuz... 

Diğer bir başka gazete de: "cek - cak'lardan Bakanlar da usandı", "Noter tasdikli yazıya 
devam", "Sağlar tayin rekortmeni..." Sayılarım söylemiyorum; fakat, tayin yapmaya o kadar 
alışmış ki Sayın Sağlar, kendi getirdiği adamı bir daha değiştiriyor. O yazı da burada. 

Tabiî, tayinler bununla da kalmıyor. Daha evvelden sosyaldemokrat iktidarların bir alış
kanlığı vardı; bir adamı görevden almak için evvela müfettiş gönderirler, müfettişler, o kişi hak
kında bir rapor tanzim eder, ondan sonra da görevden alırlar. İşte, size böyle enteresan bir ra
por sunuyorum. 

Rapora göre, 1988 yılında işlediği bir suç için bir devlet memuruna ceza veriliyor; ama, 
1988 yılında bu kişinin devlet memuru olmadığını bu müfettiş bilmiyor. Yani, devlet memuru 
olmayan adama, devlet memuru imiş gibi ceza veriyor, ondan sonra da tayin çıkarıyor. Yazı 
elimdedir, merak edenler varsa veririm. 

BAŞKAN — Sayın Orhon, lütfen bitirin; çünkü süreniz 5 dakika. 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Peki Sayın Başkanım. 
Tabiî, bu noter tasdiklilere ilaveler var, bununla da kalmıyor. Bu da. Yozgat DYP Teşkila

tından, "şunları alınız, şunları almayınız" diye imzalı evraktır. Onu da merak edenler varsa 
verebilirim. Bu değiştirilenleri ayrı ayrı söylemek istemiyorum. 
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Yine değiştirilenlerden, "Saraçoğlu aklandı", "Emniyette 10 daire başkanı değiştirildi; kamu 
kesiminde yeni atamalar; bürokraside tayin furyası..." 

Sayın Bakanın "895" dediği rakam, aslında gazetelerde "925" olarak çıktı. Bu yazılara 
yeni ilaveler... Sayın Bakanın, zannediyorum bunlardan da haberi yok. 

DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Bu rakamlar soru sorulan tarihe aittir. 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Bir gazetede aynen şöyle yazıyor : "Görevden alıyor

sunuz, bari lekelemeyin." Gerçekten doğru. Bir örnek veriyorum : "Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Tahir Köse, İstanbul Gübre Sanayii Anonim Şirketi (İGSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Akdaş'ı 
Bakanlık emrine alıyor. Sebebi mi? Bir cami kapısını 200 milyon liraya yaptırdığı ve büyük 
vurgun vurulduğu için! Oysa, bu cami kapısı ÎGSAŞ tarafından değil, Kocaeli Körfez Güney 
Mahallesi Cami Yaptırma Derneğince Çiller Kündekârî firmasına yaptırılmış... Yani, uzaktan 
ve yakından İGSAŞ ile veya Genel Müdür Mehmet Akdaş ile en ufak bir ilgisi yok. Kaldı ki, 
bu kapı 200 milyona değil, 12 milyona yaptırılmıştır." 

Sayın Bakan ve yeni getirdiği genel müdürle ilgili ayrıca bir yazı: "İhalede dalavere. SHP'li 
Sanayi Bakanı Tahir Köse, TÜGSAŞ ihalesini iptal edip, genel müdürlüğe arkadaşı İbrahim 
Kırcı'yı atadı. Kırcı, jet hızıyla ikinci bir ihaleyi açıp, iki gün içinde bağladı. Bu arada devletin 
milyonları birilerinin cebine gitti." 

Getirilen bürokratların kimler olduğunu göstermesi bakımından da yazı çok enteresandır. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Bu doğru değil... Doğru değil... 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Bilmiyorum, aklandığı zaman biz de kabul ederiz. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Bu konuda tazminat davası açıldı. Doğru değil. 
BAŞKAN — Sayın Gökaİp, lütfen... 
COŞİCUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, ortada suçlanan bir bakan var; olmaz ki... 
BAŞKAN — Efendim, bunlar gazeteden kupürler, aslını tahkik etmek gerekir. 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Arkasından, Sabah Gazetesinde çıkan bir yazı: "Ko

alisyonda koltuk yağması ve paylaşılan arpalıklar..." Burada hangi valilerin partili, hangi vali
lerin partisiz olduğ ve valilerin nasıl paylaşıldığını da gösteriyor. 

Aynı konuyla ilgili diğer bir yazı... Bu da gösteriyor ki, göreve getirilenler, gerçekten ehil 
kişiler değil. Görevden alıyorsunuz, gerçekten ehil kişileri göreve getirirseniz biz de memnun 
oluruz; arria ehil kişiler yerine, müfettiş raporuyla yolsuzluğu tespit edilenleri getirirseniz, ta
biî, ne Anavatan Partisi ne de bu millet sizin yaptıklarınızdan tatmin olur. 

Artık, bu kan davasını ve Bosna - Hersek'te yapılan gibi Anadolu insanına yapılan katlia
mı bırakınız ve cek - cak'ları da bırakınız, görev yapmaya başlayınız. Hükümet yakınmaz. Her 
çıkan yakınıyor, "efendim, geçen hükümet bunu yaptı, geçen hükümet şunu yaptı" diyor. Ge
çen hükümet bitti, hükümet sizsiniz, çare üretiniz. Memleketteki yaşayan insanların karnını 
doyurunuz ve sırtını giydiriniz. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum; sağolunuz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) —- Bosna - Hersek ile burada yapılanın ne ilgisi var Sayın 

Başkan?.. Olmadı bu... 
BAŞKAN — Efendim, bu hususta çok kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Bosna - Her

sek'te yapılanla burada yapılanın hiçbir ilgisi olmadığını Yüce Meclise duyurmak isterim. Bir 
taraftan kan dökülüyor, hak hukuk meselesi... Böyle nazik bir meselede dikkat edilmesi gere
kir. Arkadaşım, herhalde heyecandan bu sözü söyledi. 
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COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, böyle olmaz ki... 
8. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Bağ - Kur üyesi vatandaşların sağlık sorunlarına 

ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/59) 
BAŞKAN — 8 inci sırada, Aydın Milletvekili Sayın Cengiz Altınkaya'nın, Bağ - Kur üyesi 

vatandaşların sağlık sorunlarına ilişkin Çalışma ve Güvenlik Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Altınkaya?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
9. —Afyon Milletvekili Gajfar Yakın'ın, 1492yılında ispanya'dan sürgün edilenyahudilerin Os-

manlt Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönümü nedeniyle yapılacak faaliyetlere ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/62) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın, Dışişleri Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Yakın izinli olduğu için ertelenmiştir. 
ı 10.,— izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bakan olduktan sonra avukatlık mesleğini bırakıp bı

rakmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 
BAŞKAN — 10 uncu sırada, izmir Milletvekili Sayın Cengiz Bulut'un, Sayın Ulaştırma, 

Bakanından sorusu var. , 
Sayın Bulut izinli olduğu için soru ertelenmiştir. 
11. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim Ozsoy'un, Afyon - Şufuıt Sağlık Meslek Lisesine öğrenci 

alımında yapılan imtifıana ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soruş önergesi (6/68) 
BAŞKAN — 11 inci sırada, Afyon Milletvekili Sayın Halil İbrahim Ozsoy'un, Sağlık Ba

kanından sorusu var. 
Sayın özsoy izinli olduğu için soru ertelenmiştir. 
12. — Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, 1992 yılı için açıklanan dolar kuruna ilişkin 

Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/69) 
BAŞKAN — 12 nci sırada, Manisa Milletvekili Sayın Ekrem Pakdemirli'nin, Maliye ve 

Gümrük Bakanından sorusu var. 
Sayın Pakdemirli?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
13. —içel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelcn'in, zam nedeniyle durdurulduğu iddia edilen gübre 

satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/70) 
BAŞKAN — 13 üncü sırada, İçel Milletvekili Sayın Rüştü Kâzım Yücelen'in, Başbakan

dan sorusu var. 
Sayın Yücelen?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
14. —içel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, tüpgaza devamlı zam yapıldığı iddiasına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/71) 
BAŞKAN — 14 üncü sırada, İçel Milletvekili Sayın Rüştü Kâzım Yücelen'in, Başbakan

dan sorusu var. 
Sayın Yücelen?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
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Soru ertelenmiştir. 
15. — istanbul Milletvekili Osman Ceylan 'in, istanbul Büyükşehır Belediyesinde sahte evrakla pa

ra çalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve içişleri Bakanı ismet Sezgin'in cevabı (6/72) 
BAŞKAN — 15 inci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Osman Ceylan'ın, Başbakandan 

sorusu var. 
Sayın Ceylan?.. Burada. 
Başbakan adına cevap verecek Sayın Bakan?.. Sayın Sezgin burada. 
Soruyu okutuyorum : . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına delaletleri

nizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

. Osman Ceylan 
İstanbul 

Sorular : 
1. İstanbul Belediyesinde "Suiistimal yapılarak sahte evrakla para çalındı" şeklinde ba

sında 'çıkan haber doğru mudur? 
a) Doğruysa, bu olayın gerçek doğru sanıkları kimlerdir? 
b) Çalınan para toplam ne kadardır ve bu para nereye kullanılmıştır? 
BAŞKAN — Soruya cevap vermek üzere, İçişleri Bakanı Sayın İsmet Sezgin, buyurun 

efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, Yüce Meclisimizin de

ğerli üyeleri; İstanbul Milletvekili Sayın Osman Ceylan'ın, "İstanbul Belediyesinde suiistimal 
yapılarak sahte evrakla para çalındı" şeklinde basında çıkan iddiaya ilişkin sorusuna cevap 
vermek üzere Yüce Huzurunuzuu işgal etmiş bulunuyorum. 

İstanbul Büyükşehır Belediyesi izafe edilmiş görünen, 3.5.1991 gün ve R—1072 Sayılı ve 
13.5.1991 gün ve R-1097 Sayılı faks yazılara istinaden, İller Bankası tarafından Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankası Hamamönü Ankara Şubesine verilen talimat ile Osmanlı Bankası Be
şiktaş İstanbul Şubesi nezdinde Büyükşehir Belediyesine açılmış görünen 3040-2001-1-8 Nolu 
hesaba aktarılmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Beşiktaş İstanbul Şubesine gön
derilen 1 milyar 712 milyon liranın Osmanlı Bankası nezdindeki söz konusu hesaba, 21.5.1991 
tarihinde intikalini takiben, 23.5.1991 tarihinde bu meblâğdan 1 milyar 700 milyon Türk Lira
sının Büyükşehir Belediyesi ile ilgisi olmayan imza, beyannamesi, mutemet belgesi, encümen 
kararı vesair fotokopi evraklar ile yine belediye ile ilgisi olmayan iki şahıs tarafından tahsil 
edildiği iddiası üzerine Bayındırlık ve İskân Bakanlığının, 14.1.1992 gün ve Teftiş Kurulu Baş
kanlığının 136 Sayılı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının 22.1.1992 gün ve 81 Sayılı 
teklif yazıları.gereğince Bakanlığımız ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığı müfettişlerince müşte
reken incelenmesi ve soruşturulması için, 3.2.1992 tarihli onayla, konu hakkında soruşturma 
açılmış olup, halen soruşturma devam etmektedir. 

Soruşturma neticesine göre yasal işlemler yapılacaktır. Ayrıca da, sonucu Sayın Osman 
Ceylan'a, diledikleri şekilde, arz edeceğim. 

Teşekkür ederim, saygılar sunuyorım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ceylan. 
OSMAN CEYLAN (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli parlamenter arkadaşlarım; Sayın 

Bakanın bu konuda yaptığı açıklamalara teşekkür ediyorum; sadece, bir konu hakkında tat
min olmadığımı arz etmek istiyorum. 
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Belediyenin başı, Belediye Başkanı Sayın Sözen'dir. Bir belediyede herhangi bir yolsuzluk ve 
herhangi gayrimeşru bir iş olduğu zaman, birinci derecede suçun ilzam ettiği şahıs kendisi olması 
gerekir. Dünkü gazetelerde bir haber okuduk; iddialar doğrultusunda Küçükçekmece Belediye Baş
kanı görevden alındı. Çok güzel ve örnek bir hareket. Peki, tahkikatın selameti açısından, Sayın 
Sözen niye açığa alınmadı? Çünkü şu anda, halihazırda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
olan Sözen, bu olayların varlığı -ki olayların varlığı Sayın Bakan tarafından da doğrulandı- esna
sında da belediye başkanı, hatta ita amiri. Şu anda tahkikat yürütülüyor; ama Sayın Sözen yine 
görevinde Bu tahkikatın selameti açısından ve en azından Sözen'in de aklanması için, bir devlet 
memurunun veya seçimle gelen bir insanın aklanması için, aynı şekilde açığa alınıp, tahkikat so
nunda görevine iade edilseydi, en azından bu belediyeler üzerine düşen şaibenin de ortadan kalka
cağı kanaati bende hâsıl olacaktı. Kaldı ki, Belediye Meclisi üyeleri arasında dolaşan bir söylenti 
var. Söylentilerden hareket etmek istemiyorum; ama, gerektiği zaman bunları kendi ifadeleriyle ib
raz da edebilirim, kendilerine tahkikat esnasında; soru yöneltildiği zaman aynı şeyi söyleyeceklerini 
belirtiyorlar esas mahkemeye verilen suçlularla gerçek suçlular farklı şahıslarmış. İnşallah, o hu
suslar da tahkikat esnasında açıklığa kavuşur. 

Olayın idarî açıdan yapılan tahkikatının hangi aşamada olduğunu da bilmiyorum. Adlî tah
kikat yürüyor; ama, acaba idarî açıdan da bir tahkikat yürütülmekte midir? İlgililer hakkında ne 
gibi işlemlerin yapıldığını da bilmiyorum. Kaldı ki, aynı manzumeden olarak, Küçükçekmece Be
lediye Başkanı görevden alınmıştır. 

Değerli kardeşlerim, ben, seçimle gelen insanların şaibe altında bırakılmasının, demokrasinin 
şaibe altında bırakılması demek olduğuna inanan bir insanım. Seçimle gelen insanlar, seçimle gö
revinden gitmelidir, alınmayla değil. Tabiî ki, kanunsuzluk yapan inisanlar, kanunlar muvacehesin
de görevlerinden alınıp, demokrasi aklanmalıdır, ama vicdanınıza soruyorum : Mahallî teşkilatlar 
içerisinde sadece Küçükçekmece Belediyesi hakkında mı rüşvet iddiaları var? Bugün aynı gazete
lerde Beykoz Belediye Başkanı hakkında da çeşitli iddialar ayyuka çıkmıştır. Hatta, çok enteresan
dır, Beykoz Belediye Başkanı SHP'li ve SHP'li meclis üyeleri, başkanları hakkında tahkikat isti
yorlar. Tahkikat komisyonundaki SHP'li arkadaşların, Başkanı suçlu buldukları raporla sabittir. 
Dün mecliste bu raporun okunması sırasında, Başkan, raporu kapıp kaçıyor... Evet, şimdi bu ar
kadaş görevinde duruyor; ama Küçükçekmece Belediye Başkanı görevden alınmışür. Bu, eşitlik il
kesine aykırıdır. Aynı suçu işleyenler aynı cezaya duçar olmalıdır kanaatini arz ediyor, hepinize say
gılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ceylan. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

16. — istanbul Milletvekili Adnan Kcûtoeâ'nin, kamuda yapılan atamalarda özd bir bankadan çok 
fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/73) 

BAŞKAN — 16 ncı sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan 
atamalarda özel bir bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Kahveci?.. Burada, 
Cevap verecek Sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
17. — Afyon Milletvekili Gaffar Yaktn'ın, bazı asıların karaborsaya düştüğü iddiasına ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 
BAŞKAN — 17 nci sırada, Sayın Gaffar Yakın'ın Sağlık Bakanından sorusu, Sayın Yakın 

izinli olduğu için ertelenmiştir. 

— 270 — 



T.B.M.M. B : 72 5 . 5 . 1992 O : 1 

18. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu 'nun, Artvin Devlet Hastanesinde görevli bir dokto
ra ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) 

19. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu 'nun, Hopa-Sarp Gümrük kapısına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/81) 

20. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/82) 

21. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ilinde küçük sanayi sitesi kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/83) 

22. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ilinin kalkınmada öncelikli birinci 
derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/85) 

23. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun,Artvin ilinde üniversite açılıp açılmayacağına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 

24. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına ve yasak kitaplara iliş
kin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

25. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yerleştirileceği iddiasına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

BAŞKAN — 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 inci sıralardaki, Sayın Hatinoğlu'nun, 
Sağlık Bakanı, Maliye ve Gümrük Bakam, Ulaştırma Bakam, Sanayi ve Ticaret Bakanı, İçişle
ri Bakanı, Millî Eğitim Bakanı, Kültür Bakanı ve Dışişleri Bakanından soruları, Sayın Hati
noğlu izinli oldukları için ertelenmiştir. 

26. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'tn, pamuk üreticilerinin uğradıkları zarara ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/90) 

BAŞKAN — 26 ncı sırada, Denizli Milletvekili Sayın Kormazcan'ın pamuk üreticilerinin 
uğradığı zarara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Korkmazcan?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

27. — istanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Başbakanlık ve Bakanlıklardaki müşavir kadrolarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/91) 

BAŞKAN — 27 nci sırada, Sayın Salih Ergün'ün Başbakandan sorusu, Sayın Ergün izinli 
oldukları için ertelenmiştir. 

28. —istanbul Milletvekili Şadan Tiızcu'nun, televizyon programlarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/92) 

BAŞKAN — 28 inci sırada, Sayın Tuzcu'nun Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Tuzcu?.. Yok. 
Başbakan adına cevaplandıracak Sayın Bakan?... Burada. 
Sayın Tuzcu ikinci defa bulunmadığı için, soru düşmüştür. 

29. —istanbul Milletvekili Şadan Tuzcunun, bazı bakanların borç para bulmak için dış ülkelere 
gidecekleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/93) 
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BAŞKAN — 29 uncu sırada, İstanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun, bazı bakanların borç 
para bulmak için dış ülkelere gidecekleri iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu var. 

Sayın Tuzcu?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

30. — Trabzon Milletvekili Fahrettin Kurt 'un, Zorunlu Tasarruf kesintilerine ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/94) 

BAŞKAN — 30 uncu sıradaki, Trabzon Milletvekili Sayın Fahrettin Kurt'un, Maliye ve 
Gümrük Bakanından sorusu,. Sayın Kurt'un izinli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

31. — Trabzon Milletvekili Fahrettin Kurt'un, Kamu işveren Sendikalarının kaldırılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/95) 

BAŞKAN — 31 inci sırada, yine Sayın Kurt'un Devlet Bakanından bir sorusu var. Sayin 
Kurt izinli olduğundan, soru ertelenmiştir. 

32. —Kocaeli Milletvekili Bülent Alasayan'ın, bazı gazetelerde yer alan "SHP kurultayından 
önce partinin üst kurul dekgelerinin Devlet imkânlarından yararlandırüdıkları"na dair habere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/96) 

BAŞKAN — 32 nci sırada, Sayın Bülent Atasayan'ın, Başbakandan sorusu var. 

Sayın Atasayan?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

33. —istanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Ipragaz A.Ş.'nin hisselerinin bir Fransız firmasına. 
satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/98) 

BAŞKAN — 33 üncü sırada, Sayın Salih Ergün'ün, Başbakandan sorusu var. 

Sayın Ergün izinli olduğu için, soru ertelenmiştir. 

34. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu 'nun, Adıyaman Seçim Kurulu Başkanının Art
vin'e tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/99) 

BAŞKAN — 34 üncü sırada, Kastamonu Milletvekili Sayın Başesgioğlu'nun, Adalet Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Başesgioğlu?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

35. —• Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun Adalet Bakanlığı personelinin özel hizmet 
tazminatına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/100) . 

BAŞKAN — 35 inci sırada, yine Sayın Başesgioğlu'nun, Adalet Bakanından sorusu var. 

Soru, soru sahibi ve Bakan olmadığından, ertelenmiştir. 

36. —Ordu Millet'vekili Şükrü Yürür'ün, su ürünleri avcılığına ilişkin Tarım ve Köy işleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/101) 

BAŞKAN —' 36 ncı sırada, Sayın Şükrü Yürür'ün, Tarım ve Köyişleri Bakanından sorusu 
var. 
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Sayın Yürür?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
37. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KIT ürünlerinin piyasa fiyatının altında 

satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) 
BAŞKAN — 37 nci sırada, Sayın Kahveci'nin, bazı KİT ürünlerinin piyasa fiyatlarının 

altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Kahveci?.. Buradalar. , 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
38. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu iktisadî Teşebbüslerinde yapılan personel 

atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103) 
BAŞKAN — 38 inci sırada, yine Sayın Kahveci'nin, Kamu İktisadî Teşebbüslerinde yapı

lan personel atamalarına ilişkin Başbakandan sorusu var. 
Sayın Kahveci?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

39. —istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, belediyelere ödenen paralara ilişkin sorusu ve içiş
leri Bakanı ismet Sezğin'in cevabı (6/104) 

BAŞKAN — 39 uncu sırada, yine Sayın Kahveci'nin, belediyelere ödenen paralara ilişkin 
içişleri Bakanından sorusu var. 

Sayın Kahveci?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
önergeyi okutuyorum. : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına dela

letlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Adnan Kahveci 
istanbul 

ANAP döneminde iktidar ortağı partilerce SHP ve DYP li belediyelerin ellerinin kolları
nın bağlandığı iddia edilmişti. Buna göre : 

lj ANAP'lı belediyelere 1989 mahallî seçimi öncesi verilen toplam paralarla, SHP ve 
DYP'li belediyelere 1989 mahallî seçimleri sonrası verilen toplam paraları ilan edecek misiniz? 
Bu rakamları ister TL, ister sabit TL, ister ABD doları olarak açıklar mısınız? 

2. Belediyelerin eline geçen paralan siz de gördükten sonra, yine belediyelerin ellerinin 
kollarının bağlı olduğunu iddia edecek misiniz? 

3. Belediyelerin eline geçen paraları her ay ANAP Hükümetinin yaptığı gibi ilan edecek 
misiniz? 

4. ANAP'lı belediyelerden daha fazla para aldığı halde hizmet üretmeyen, aldığı parayı 
çar-çur eden, elinin kolunun bağlandığını iddia eden belediyelerden hesap soracak mısınız? 
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BAŞKAN — Cevap vermek üzere İçişlere Bakanı Sayın Sezgin, buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci'nin, belediyelere ödenen paralara ilişkin sorusuna 
cevap vermek üzere söz almış bulunuyorum. 

Bakanlığım, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve İller Bankası Genel Müdürlüğü kayıtlarının 
incelenmesi neticesinde: 

1. Bakanlığımca 2380 sayılı Belediyelere ve İl özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirle
rinden Pay Verilmesi Hakkındaki Kanunun 1 inci maddesine göre çıkarılan 'Mahallî İdareler 
Fon Yönetmeliğine' göre, ANAP'Iı, SHP'li ve DYP'li belediyelere yapılan yardım miktarları 
yıllar itibariyle şöyledir : 

YIL : 1984 
ANAP : 523 000 000 
SHP : 268 000 000 
DYP : 254 000 000 

YIL : 1985 
ANAP : 2 950 000 000 
SHP : 1 000 050 000 
DYP : 925 000 000 

YIL : 1986 
ANAP : 7510 000 000 
SHP : 3 450 000 000 
DYP : 3 560 000 000 

YIL : 1987 
ANAP : 8 350 000 000 
SHP : 3 950 000 000 
DYP : 3 380 000 000 

YIL : 1988 
ANAP : 11 500 000 000 
SHP : 4 980 000 000 
DYP : 5 150 000 000 

YIL : 1989 
ANAP : 13 050 000 000 
SHP : 5 300 000 000 
DYP : 5 020 000 000 

YIL : 1990 
ANAP : 29 991 000 000 
SHP : 8 209 000 000 
DYP : 9 309 000 000 

YIL : 1991 
ANAP : 35 307 000 000 
SHP 14 555 000 000 
DYP : 12 561 000 000 

TL 
II 

»1 

TL 
• 1 

II 

TL 

TL. (Kısa bir dönemi kapsıyor) 
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2380 sayılı Kanuna göre bütçe vergi gelirlerinden belediyelere nüfus miktarına göre dağıtı
lan yüzde 6'lık pay tutarları ise yıllar itibariyle şöyledir : 1986'da gönderilen pay 239 milyar 
922 milyon, 1987»de 255 milyar 218 milyon, 1988'de 370 milyar 033 milyon, 1989'da 697 mil
yar 374 milyon, 1990'da 1 trilyon 660 milyar 948 milyon, 1991'de 3 trilyon 352 milyar 864 mil
yon Türk Lirasıdır. 

Maliye Bakanlığınca 26 Mart 1989 öncesi, 31 aylık dönemde belediyelere yapılan yardım 
miktarı 1 trilyon 703 milyar 730 milyon Türk Lirasıdır. 26 Mart 1989 sonrası 31 aylık dönemde 
belediyelere yapılan yardım ise 8 trilyon 475 milyar 937 milyon Türk Lirasıdır. Bayındırlık, imar 
ve tskân Bakanlığınca yapılan yardımlar, belirtilen yardım ve payların dışındadır. 

Sayın Kahveci'nin sorularının ikinci şıkkına cevap arz ediyorum : Mahallî idareler, kamu 
hizmetlerine olan toplumsal talebi, merkezî idareden daha etkin ve gerçeklere uygun biçimde 
tespit edebilme ve yerine getirme imkânına sahip olduğu için, Hükümet Programımızda da 
belirtildiği üzere, belediyelerin ekonomik gücünü yeterli görmüyor ve özellikle belediyelerimi
zin gelir düzeyini artırmayı hedefliyoruz. Gelişen ülkemizde bu gelişmenin bedeli olan finans 
yükü, her gün biraz daha artmakta ve belediyelerimizin gelirleri, gelişmiş ülke belediyelerine 
göre düşük düzeyde seyretmektedir. Biz, Hükümet olarak, bugün de belediyelerimizin kendile
rinden beklenen hizmetleri yerine getirecek gelir düzeyine sahip olmadıkları inancı içindeyiz. 

Sayın Kahveci'nin üçüncü sorularını cevaplandırıyorum : Belediyelerimizin eline geçen aylık 
para miktarının, gerek duyulduğu zaman, Hükümetimizce de ilan edilmesinde bir mahzur bu
lunmamaktadır. 

Sayın Kahveci'nin dördüncü sorularını cevaplandırıyorum : Kamu parasını çarçur eden 
belediye, belirlendiği takdirde, parti ayırımı yapmaksızın, sorumlusu hakkında gerekli yasal 
kovuşturmayı yapacak ve suçlu bulundukları takdirde kendilerinden hesap da soracağız. 

Saygılarımla arz ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Kahveci. 
ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu soruyu sorma

mın nedenini tahmin etmiş bulunuyorsunuz. Son otuzbir-otuziki ay içinde çok tartışıldı; "SHP'li 
ve DYP'Ii belediyelere para verilmiyor, elleri kolları bağlanıyor" dendi. Sayın Bakana sordu
ğum soruda, "toplam" dedim. Yaptığı arzda, konuyu toplam olarak vermedi, değişik değişik 
şekilde verdi, esasında arzum, burada 1989 Mahallî Seçimleri öncesi ve 1989 Mahallî Seçimleri 
sonrası reel olarak hangi belediyelerin gelirleri azaldı, hangi belediyelerin gelirleri arttı şeklin
de bir prezentasyon yapmasıydı. Sayın Bakan, ona bir bakarsa, görecektir ki, SHP'li, DYP'Ii, 
ANAP'lı farkı yok, bütün belediyelerin reel olarak gelirleri arttı. Onun için, TL olarak... 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Kahveci, onu Sayın Maliye Baka
nına sorarsınız; İçişleri Bakanı olarak benim onları bilmemin imkânı yok. 

ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Belediyeler size bağlı olduğu için, o rakamları topla
yıp alabilirsiniz diye düşündüm; Bayındırlık Bakanlığından, İçişleri Bakanlığından, Maliye Ba
kanlığından bütün rakamlar size gelir, toplayıp arz edebilirsiniz diye düşündüm. 

Ben bu açıklamayı, yirmidokuz - otuz ay için yaptım; bütün belediyeler bazında ellerine 
geçen net parayı, kesinti oranlarını tespit etmek için yaptım. Görülecektir ki, kesinti oranları ANAP 
döneminde çok daha yüksekti. Yani, 1989 Mahallî Seçimleri öncesi kendi belediyelerimizden 
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çok fazla kesinti yaptık; sonra, SHP'li, DYP'li belediyeler gelince, ellerinin kollarının bağlan
dığı edebiyatını yapıyorlar diye, kesinti oranlarım azalttık; ANAP dönemindeki yüzde 100 olan 
kesinti oranlarını yüzde 25'lere indirdik; hatta, tiler Bankasına olan borçlarından dolayı kesin
tileri yüzde 25'in altına indirilen belediyeler de var. 

Şimdi, ellerinin kollarının niye bağlandığı konusunda Sayın Bakana bir ipucu vereyim : 
Kendi bölgemde olan Kartal Belediyesinin eli kolu bağlandı. Niye bağlandı biliyor musunuz?.. 
Seçimden sonra personel sayısını iki misline çıkardığı için, Parti militanlarına iş bulacağım di
ye, personel sayısını ikiye katladı, şimdi, tabiî çok pişman. Çöpçüleri kınayan bir tavırla çöp 
özelleştirmesini ilan etti; çöpçülere ödediği fazla mesaiyle bugün temizlik şirketini nasıl finan
se ettiğini övünerek anlattı; ilanında, çöpçülerinin kahvede oturduğunu ve asgarî ücretle nasıl 
kaçak işçi çalıştırdıklarını açıkladı. f 

İşte, elleri kolları bağlanan belediyelerin marifetleri bunlar. Parti militanlarını işe aldılar. 
Bugün, İstanbul'da belediyede çalışan bir personelin maaşı 80 milyon civarında. 80 milyon, 
kilometresi 40 milyondan dört parmaklık 2 kilometre su borusudur. 

RIFAT SERDAROĞLU (İzmir) — Hesap tutmadı ama... 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Yok, hayır, son rakamlardır, taze rakamlardır. 80 mil

yon, 10 metreküp, tanesi 500 bin liradan 160 mucur kamyonudur. Bugün, sokakları, bırakın 
asfaltı, mucuru dahi görmemiş bir kişinin maliyeti 120 mucur kamyonudur; yani 1 200 metre
küp mucurdur. Bugün belediyelerin elleri kolları bağlıysa, hizmet yapamıyorlarsa, para ala
madıkları için değil, aldıkları parayı boş oturan insanlara verdikleri içindir, "önce insan" de
nildi, belediyenin yatırımları durduruldu; belediyede çalışanlara daha yüksek ücret vereceğiz 
diyerek. Peki, belediye ihalelerinde çalışan insanlar, insan kategorisinde değil miydi? Bütün 
belediye yatırımları durduğu zaman, o yatırımlarda çalışan müteahhit işçileri aç kaldılar. İs
tanbul'da eskiden asfalt, park, bahçe, kanalizasyon işinden ekmek yiyen en az 40-50 bin müte
ahhit ve işçisi bugün aç kalmıştır. Sadece kendi bölgemde, belediye kanalizasyon yatırımlarını 
durdurduğu için, büz fabrikası iflas etti ve bu fabrikada çalışan 395 kişi aç kaldı. Bu, sadece 
ufacık bir yerdeki büz fabrikasının başına gelen bir olay. Dolayısıyla, belediyelerin ellerini kol
larını bağlamavişinde geçen dönemde yapılan bu edebiyattan vazgeçilmeli; bu rakamlar, Sayın 
İçişleri Bakanının da baskısıyla, halka açıklanmalı ve 31 ay önce, 32 ay önce o belediyelerin 
eline Türk Lirası olarak dolar olarak, mark olarak kaç para geçti, bunların dökümünü verin 
ki, belediyeler iş yapıyor mu yapmıyor mu halk görsün. Belkî  ellerine daha az para geçiyor-
dur!.. Eğer, ellerine daha az para geçiyorsa, bu, onların başarısızlığını kamufle etmek için gü
zel bir gerekçedir; ama, madem şeffaflık diyorsunuz, madem belediyelerimizin elleri kolları, 
geçmişte bağlandı diyorsunuz, o zaman, bu rakamları net bir şekilde halka vermek ve açıkla
mak durumundasınız. 

Benim tezim ise, kesinlikle, belediyelerin ellerinin kollarının bağlanmadığıdır ve bugün yanlış 
politikalarla, paralarını çarçur eden belediyelerden de hesap sorulmadığı takdirde, bunların bi
rikmiş sorunlarının ileriki yıllarda çözülmesinin çok daha zor olacağı yolundadır. İnşallah, Hü
kümet bu konuda, geçmişteki yanlı tavırlarından vazgeçer, gerçekleri korkmadan, bütün ra
kamlarıyla kamuoyuna açıklar. Yoksa, biz sizi, özür dileyerek, taciz etmeye devam edeceğiz. 

Saygılarımı arz ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN'—Teşekkür ederim Sayın Kahveci. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
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Sözlü sorulara ayrılan süre dolmuştur. 
Şimdi, gündemin, "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler" 

kısmına geçiyoruz : 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. \ — Kocaeli Milletvekili Şev/cet Kazan ve 19 arkadaşının, emeklilerin içinde bulunduktan durumu 

ve onları bu durumdan kurtarmak için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/9) ı 

BAŞKAN — 1 inci sıradaki, Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan ve 19 arkadaşının, 
, emeklilerin içinde bulundukları durumu ve onları bu durumdan kurtarmak için alınacak ted

birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin öngörüşmelerine kaldığımız yerden de
vam ediyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Geçen birleşimde, önerge üzerinde Hükümet ve Anavatan Partisi sözcüsü konuşmuştu. 
Şimdi, söz sırası, Refah Partisi Grubu adına, Sayın tnceöz'ün. -
Buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA AHMET FEVZt ÎNCEÖZ (Tokat) — Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; konuşmama başlamadan önce, Refah Partisi Gurubu adına ve şahsım adına Yüce Mec
lise saygılarımı sunuyorum. 

Geçen hafta, emeklilerin içinde bulundukları sorunları tespit etmek amacıyla açılması is
tenen Meclis araştırması önergesinin öngörüşmelerinde Hükümet adına konuşan Sayın Sümer 
Oral'ın sözlerinin sonunda belirttiği talihsiz açıklamadan üzüntü duyduğumuzu belirterek söz
lerime başlamak istiyorum. Bu önergenin görüşülmesi sırasında, kahvelerde ve evlerinde rad
yolarının başında, dört haftadan beri umutla bekleyen onbinlerce emeklinin bu beklentileri 
sukutu hayale uğratılmıştır. 

Bu görüşe Sayın Hükümet katılmayacaktır; ancak, birazdan arz edeceğim hususları, arz 
edeceğim rakamları, değerleri ve onların sıkıntılarını dinledikten sonra, bize bu günleri sağla
mış olan, bu,vaziyete gelmemiz için geçmişte emeklerini esirgememiş olan bu insanlarımızın 
dertlerine çözüm aradığımız, bir nebze olsun sıkıntılarını gidermeye çalıştığımız bu Meclis araş
tırması önergesine olumlu oy vereceğinize inanarak konuşmama başlıyorum. 

Sayın Bakan, geçen hafta, Hükümet programından, 1992 yılı programından pasajlar okudu; 
ancak, bunlardan hangilerinin gerçekleştirildiğini belirtmedi. Tabiî, vaatlerle bu işlerin yürü
meyeceğini defalarca söyledik ve hep söylüyoruz. Yüce Meclisin önüne getirdiğimiz, insanımı
zı ilgilendiren.birazdan arz edeceğim, gerçekten çok önemli olan bir mevzu hakkındaki bu Meclis 
araştırmasına üzerinde yapılacak öngörüşmeden sonra olumlu oy verilmesini tekrar istirham 
ediyorum. 

Türkiye'de öylesine geniş meslek-grupları, Öylesine büyük toplum kesimleri var ki, sesleri
ni çıkaramayanların başına, herhalde, hiç tartışmasız, emeklileri yerleştirmek gerekiyor. Aslın
da, emeklilerin sayısal önemini anlatmak için "geniş" ve "büyük" sıfatları zayıf kalıyor. Hangi 
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toplum kesimini milyonlarla ifade edebiliyoruz? 3.3 milyon emekli, toplumdan ve devletten 
ilgi bekliyor. Emekli Sandığından 855 bin -bunun içine emekli, malul, dul ve yetimler de giriyor-
SSK'dan 1 milyon 700 bin, Bağ-Kur'dan 500 bin, yirmi civarındaki özel sandıktan 13 bin ol
mak üzere, toplam 3.3 milyonu bulan bu emekli grubunu ortalama üçer nüfustan hesap eder
sek, doğrudan emekli olayına bağlı olanların sayısı 10 milyon ediyor. Bir de buna, bugün çalı
şan; ama, sonuçta emekliliğe adım atacak olan 7.3 milyonluk Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-
Kur üyesini eklediğimizde, aileleriyle birlikte 40 milyonluk bir kitle ediyor. 

Emekli Sandığından bazı rakamlar vermek istiyorum. E mekli, malul, dul ve yetim sayısı
nın 855 bin olduğunu söylemiştim, Emekli aylığı kademdendir meşinin alt sınırından bir örnek 
vermek istiyorum. Odacı, ahçı ve benzerleri bugün 1 milyon lira civarında net ücret almaktadır. 
Üst sınırda, yani bir zamanlar bakanlık, müsteşarlık yapmış ve 30 yıl devlete hizmet etmişler 
de ise, 1992 yılında yeni durum şudur : 1 inci derecenin dördüncü kademesinden alınan ücret, 
3 milyon 600 bin lira civarındadır. 1992 yılında dul ve yetim maaşı alanlar, bir kişi ise, 826 bin 
lira, üç kişiden fazla ise -alt sınır- 1 milyon lira civarında aylık almaktadırlar. Yaşlılık aylığı al
makta olan 600 bin kişinin aylık ücretleri sadece 100 bin lira idi, geçenlerde bu 150 bin liraya 
çıkarıldı. 

İsterseniz, bu üç sosyal grubu ayrı ayrı inceleyelim, Önce Bağ-Kur'u ele almak istiyorum. 
Bağ-Kurluların prim ödemesinden kaçınmalarındaki -bence esas sorun odur- en önemli faktör
lerden ikisi şunlardır : 

Birincisi, emekli aylıklarının düşük bir miktarda olmasıdır. Bugün gündem dışı konuşma 
yapan Kemalettin Göktaş arkadaşım da belirtmişti; emekli aylığının bugün emeklinin derdine 
derman olacak bir miktarda olmadığını arz etmiş, rakamlarını da vermişti. 

İkincisi ise, emekli olduğunda, kendisine hastanede, hiç değilse bir ilgi gösterilmesini bekle
yen bu insanlarımız, hastanede de kendilerine ilginin olmadığını görmekteler. 

Biraz önce söylediğim gibi, Bağ-Kur'un, şu anda, 511 840 emeklisi var ve 1992 yılında, en 
düşük basamaktan emekli olan 30 454 kişi, -sosyal yardım zammı dahil- 310 764 TL aylık alıyor 
ve altını çizerek ilave ediyorum, sadece 17 kişi -tabiî ikramiye yok- 1 milyon 136 bin lira aylık 
alabilmektedir. 

Bağ-Kur emeklisi, SSK ve fakülte hastanelerinde, maalesef gereği şekilde muayene olamı
yor; sağlık ocaklarında ve Devlet hastanelerinde muayene olanlar da, eczanelerden ilaç alamı
yor, devlet hastanelerinde röntgen çektiremiyor, tıbbî tetkiklerini yapüramıyor veya zorla yaptırıyor. 

SSK'daki duruma bir göz atacak olursak : Biraz önce arz ettiğim gibi, SSK'nın da 1 milyon 
800 bin emeklisi var ve bu kesime yapılan ödeme, 1989 yılında 3 trilyon 196 milyar lira, 1990 
yılında 6 trilyon 249 milyar lira, 1991 yılında yapılan ödeme ise, tahminî olarak, 12 trilyon 102 
milyar liradır. 

"Yine, SSK emeklileriyle ilgili bazı rakamlar vermek istiyorum. Normal emeklilerin durumu 
şöyle : alt sınırda, 10 uncu dereceden, yüzde 55 oranıyla emekli olan bir kişi 965 bin lira; üst 
sınırda, 1 inci derece dördüncü kademeden emekli olan bir kişi iae. 3 milyon 158 bin lira aylık 
almaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu çarpıcı rakamlardan sonra esas problemlere geçmek 
istiyorum. Emekliler, şu sözü söylemekteler: "Maaş da, ikramiye de hiçbir şeye yetmiyor; prim
ler yıldan yıla arttı; fakat, maaşlar yarı yarıya eridi; Emekli Sandığından aldığımız maaş, 1977 
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yılında 220 dolar iken, 1991 yılında 171 dolara düştü." dolarla kıyaslama yapıyorum; çünkü, 
TL bazında arz etmek yanıltıcı olabilir. SSK emeklisinin maaşının karşılığı, 1977 yılında 144 
dolar iken, 1990 yılında 97 dolara düşmüştür. 

Bugün, emeklilerde, 'emeklileri, devlet vatandaşlıktan ihraç etti" imajı hâkimdir. "5 nü
fuslu bir aileye 900 bin lira maaşı nasil yetiriyorsunuz?" sualine ise, emeklilerin cevabı, 
"sürünüyoruz" oluyor. . 

Emeklilerin çoğuna hâkim olan durum, "giyinmekle gezmek lüks, yemek içmek ise yaşa
ma mücadelesi" şeklinde tezahür ediyor. Barınma hususunda ise -bazan gazetelere de yansı
yan şekliyle- emekli, aldığı maaşın üçte ikisini kiraya vermek zorunda olduğundan, çadıra sığı
nanları da görmek mümkündür. 

Emekliler, gün geçtikçe, dünlerini arar hale geldiler; gidişat, iyiye doğru olacağına, kötü
ye doğrudur. Emekliler, emekli oldukları ilk yıllarda daha rahat geçinebildiklerini ifade etmek
tedirler. 

Temel ihtiyaç maddelerine kıyasla çarpıcı bazı örnekler vermek istiyorum Emekli Sandı
ğından emekli olan bir kişi, 1980 yılında, 10 333 Türk Lirası ile 590 kilogram ekmek alabilir
ken; 1991 yılında, 854 bin Türk Lirası almasına rağmen, bu para ile 285 kilogram ekmek ala
bilmektedir. SSK emeklisi için de hemen hemen aynı olan bu oran, Bâğ-Kur emeklisi için yarı 
yarıya azalmış, 261 ekmekten, 106 ekmeğe düşmüş durumdadır. Aynı düşmeyi, diğer temel ih
tiyaç maddelerinde, değişik oranlarda görmemiz mümkündür. 

Emeklilerin satın alma güçleri gittikçe düşmektedir. Bu kötü gidişin, tabiî ki, bir değil, 
birçok sebebi mevcuttur. Uygulanan faizci kapitalist sistemden ve bu sistemin en kötü örneğini 
uygulayan bu hükümetlerden, iniş eğrisini yukarı doğru çevirmelerini beklemek de hayal ol
maktadır. 

Son yıllarda, işçi memur ve Bağ-Kur üyelerinden kesilen primler, hem miktar hem de oran 
olarak artmasına rağmen, bu artış emekli maaşlarına yansıtılmadı. Devletin resmî rakamlarıy
la yapılan hesaplamaya göre işçi ve memur emeklilerinin geliri, hızlı enflasyonun başladığı 1978 
yılına göre yarı yarıya azaldı. Emekli maaşlarındaki gerileme, 24 Ocakta en yüksek seviyeye 
ulaştı. Emekli maaşlarının erimesi, özellikle 12 Eylülde ve ANAP Hükümetlerinin ilk beş yı
lında sürdü. ANAP'ın ağır bir yenilgi aldığı 1989 yerel seçimlerden itibaren emekli maaşları 
tekrar yükselmeye başladı; ancak, emeklilerin satın alma gücü hâlâ 1978 yılının altında kalmıştır. 

Türkiye'de emeklilikle ilgili kavramlar çok sık değişir. Bunun en yakın örneği, emeklilik 
yılının indirilmesiyle ilgili kanunun Meclisten geçmesidir. Değişmeyen bir şey vardır, çalışanla
rın ücretlerinden kesilen emeklilik primleri hiç; ama hiç azaltılmaz. 1987 yılına kadar SSK prim
leri maaşların çok düşük bir bölümünden kesilirdi; yani, prim matrahı çok düşüktü, örneğin, 
100 bin liranın 40 bin lirasından kesilirdi. Bağ-Kur'da bu oran, yüzde 13'ten yüzde 20 oranın
da prim ödeme seviyesine getirildi. 

Peki, bu külfete karşılık, nispet de aynı oranda büyüdü mü? Cevabı, tabiî ki hayır. Emek
lilerin satın alma gücü 11 yılda en az yüzde 30 civarında gerilemiştir. Yapılan hesaplara göre, 
emeklilerin geliri 1978 yılına göre, yarı yarıya azalmış olarak gözüküyor. Bağ-Kur'da ise du
rum komik seviyelerde, geçimlik değil, cep harçlığı niteliğindedir. Bağ-Kur'da ortalama emekli 
maaşları 350 - 400 bin lira civarındadır 36 yıllık bir esnaf, hem devlete vergi hem de Bağ-Kur'a 
15 yıl prim ödediğinden bahisle, aldığı maaş olarak Bağ-Kur'un yukarıdaki rakamı verdiğini 
ifade edip, "prim karşılığı da bu olmasa gerek" diyor. 
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Memur emeklilerinin isteklerini madde madde sıralayacak olursak, şöyle özetleyebiliriz : 
Memur emeklileri, öncelikle, emekli aylıklarının yetersiz olduğundan yakınmaktalar. 
Emekli ikramiyelerinin eridiğinden şikâyetçiler. Memur emeklilerinin onbeş yirmi yıl ön

ce emekli ikramiyeleri, memurun konut sigortası gibiydi, orta halli de bir daire alınabiliyordu. 
Şimdi ise, 35 ila 60 milyon arasında değişen ikramiyelerle, eskiden alınabilen dairenin bir iki 
odası ancak alınabiliyor. İkramiyeler, 30 maaşla sınırlı olup, her hizmet yılına bir maaş ikra
miye verilmeli şeklinde istekleri var. 

"Memurla, emekli farkı kaldırılmalı" diyorlar. Memura aile yükü, çocuk, gıda, giyecek 
ve kira yardımı gibi çeşitli adlar altında yardımlar yapılıyor; ancak aynı haklardan emekli ya
rarlanamıyor. Oysa, Emekli Sandığı Yasasının 2 nci maddesi, "memurlara verilen bütün hak
lardan emekliler de yararlanır" demektedir. 

"Taban aylığından kesinti yapılmamalı. Taban aylığı, emeklilere hizmet yılına göre ödeni
yor; yani, 25 hizmet yılından sonra emekli olanlar bunun yüzde 75'ini alıyor" demektedirler. 

"Ölüm yardımı eşitlenmeli; memur çalışırken ölürse, ailesine iki maaş ölüm yardımı yapı
lıyor, aynı insan emeklilikte ölürse ailesinin alacağı ölüm yardımı bir maaşa iniyor. 

Emekliler de, çalışanlar gibi, Emekli Sandığından borç para alabilmeli diyorlar. 
Ek göstergelerde adaletsizten söz ediyorlar ve "Bazı üst düzey görevlerden emekli olanla

ra emekliliğinde de ek gösterge veriliyor; ancak, bunlar emeklilikte tam ödenmiyor" diyorlar. 
Örneğin, 25 yıl hizmetten sonra emekli olan bir üst düzey görevli, ek göstergesinin yüzde 75'ini 
alabiliyor. Ayrıca, "üst düzey görevliler arasında sivil ve asker ayrımı yapılmakta olup asker 
emekli olunca 3500 ek gösterge alırken, dört yıllık yükseköğretim görmüş bir öğretmen 1750 
ek gösterge almaktadır. Ek göstergeler öğrenim durumuna göre verilmelidir" denilmektedir. 

"1 inci derecenin 4 üncü kademesine haksızlık yapılıyor. Birisi 1979 yılında, diğeri 1991 
ekiminde olmak üzere, çalışan memurlara ve emeklilere bir derece yükselme hakkı tanındı; Ana
yasanın eşitlik prensibine aykırı olarak, yüksek öğrenim yapmış olan ve 1 inci derecenin dör
düncü kademesinde olanlar bu haktan mahrum kaldılar, belli bir gelir kaybına uğradılar" diye 
bir serzeniş var. 

Diğer bir husus, Emekli Sandığında söz hakkı. Emekli Sandığı Yönetim Kurulunda emek
liler temsil edilmemekte, "Burası, hem çalışanların hem de emeklilerin kurumu değil midir?" 
denilmektedir. 

Emekliler için, özellikle kamuya ait toplu taşım araçlarında yüzde 50 indirim önerilmek
te, yurt dışı seyahatlerinde 100 dolarlık Konut Fonunun alınmaması ve müzelere, parklara üc
retsiz giriş ile huzurevlerinin yaygınlaştırılması istenilmektedir. 

Emekli ikramiyesi ile, artık, bir ev sahibi olmak mümkün değildir demiştim. Emekliler 
için küçük konut projeleri geliştirilmeli ve 40-60 metrekarelik küçük konutların yapımı prog
ramlanmalıdır. 

Emekliden alınan yüzde 10'luk ilaç katılım payı, emeklinin zaten dar olan bütçesi için 
yıkım olmaktadır. Bu bakımdan; bu oran daha aza düşürülmeli veya tamamen"kaldırılmalıdır. 

SSK emeklisi ölünce, hiç evlenmemiş ya da dul kalmış olan ve SSK'ya tabi bir işyerinde 
çalışan kızına emekli maaşı bağlanıyor; Emekli Sandığına tabi emekli bir babanın ölümü ha
linde de kızına emekli maaşı bağlanmalıdır şeklinde istekler mevcuttur. 
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Bir nebze de emekli astsubayların ve emekli subayların problemlerine birkaç noktada te
mas etmek istiyorum : 

astsubay emeklilerinin en çok yakındıkları konuların başında, emekli olduklarında aldık
ları maaşın hesabında yan ödemeler dikkate alınmadığı için, muvazzaflıkta aldıkları maaşın 
yüzde 50'ye yakın azalması geliyor. 

îkinci önemli sorun da, kıdem aylığı hesaplanırken itibarî hizmetin dikkate alınmaması-
dır. Bir astsubayın 20 yıllık hizmeti 25 yıl olarak sayılmakta; ancak, bu ek 5 yıllık kıdem aylığı, 
hesaba dahil edilmemektedir. 

Emekli subay kesimiyle ilgili olarak, emekli albayların tazminat konusundaki sıkıntılarını 
dile getirebiliriz. Emekli general ve amirallere sanki çalışıyorlarmış gibi makam tazminatı veri
lirken sorun yoktu, ne zaman ki bu hak, en az 5 yıl albaylık yapmış emekli subaylara da tanı
nınca tartışma başladı ve makam tazminatı alamayan diğer albaylar, "Albay, albaydır; önemli 
olan kıdem değil, rütbenin kendisidir" diyerek 10 Ocak 1990'da başlatılan bu uygulamaya iti
raz ettiler. 

Emekliler içinde en büyük grubu teşkil eden SSK emeklilerinin durumuna geçiyorum : 
SSK emeklilerinin durumu d aha vahimdir. SSK'da sistem çok; ama, eşitlik yoktur. 506 sayılı 
SSK Kanunu 1964'te yürürlüğe girdi; ama, öyle bir sistem kuruldu ki, yapanlar bile beğenme
diler ve bu yasa üzerinde, 27 yılda tam 33 kez değişiklik yapıldı. 

BAŞKAN — Sayın tnceöz, sürenizin dolmasına 2 dakikanız var. Bütün hatipler konuşma 
sürelerine riayet ederlerse, çalışmamızı tam zamanında bitirebileceğiz. 

AHMET FEVZt ÎNCEÖZ (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım; toparlamaya 
çalışacağım. 

BAŞKAN — Lütfen... 
AHMET FEVZt İNCEÖZ (Devamla) — 1987 yılında, güya, SSK emeklilerinin durumla

rını düzeltmek konusunda devletin verdiği söze güvenerek süper emekli olanların durumlarına 
da temas etmeden geçemeyeceğim. Kamuoyunda "süperzedeler" diye bilinen bu insanlarımız
dan bir kısmı, o zamanın parasıyla 4 milyon 200 bin lirayı, diğer bir kısmı ise 5 milyon 500 
bin lirayı, hanımının bileziğini, varsa arabasını satarak veya borçlanarak temin edip devletin 
verdiği söze güvenerek süper emekli oldu; ama, sevinci dört beş ay sürdü, sonunda Anayasa 
Mahkemesince kanun iptal edildi. 

O zamanki ANAP Hükümetleri de, devletin sözüne güvenilirliğini -ki, daha önce banker 
olayı içinde aynı güvenceleri vermişlerdi- hiçe sayarak bu insanlarımızı mağdur etmişler, bu 
konuda vurdumduymaz davranmışlardır. Binlerce süperzede hakkını aramak için çalmadık kapı 
bırakmamış, bakanlıklardan kovulmuştur. 

1987 yılında ödenen; ama, bugünün satınalma gücüyle otuz kırk milyon liraya eşit bu pa
rayla biraz önce bahsettiğim gibi bir otomobil alabilecek, biraz daha para ilavesiyle daire bile 
alabilecek miktarda maddî fedakârlıkta bulunan bu insanlarımız, devletine güvenmekle suç 
mu işledi? 

Şimdiki Hükümet de, daha önceki mağduriyetleri giderecek ölçüdeki adil düzenlemeleri 
bir an evvel uygulamaya koymak zorundadır; Çünkü, kaybolan, devletin itibarıdır, insanları
mızın mutluluğu ve refahıdır. 63 bin süperzede bu konuda acil çözüm beklemektedir. 
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Anayasa Mahkemesinin, eşitlik ilkesine aykırı bularak iptal ettiği Süper Emeklilik Kanu
nunda yanlış bir yorum yapıldığı iddia edilmektedir. Bazı hukukçular tarafından, "Eşitlik, her
kesin aynı parayı alması değildir; eşitlik, daha fazla çalışanın, daha fazla prim ödeyenin bunun 
karşılığını almasıdır "şeklinde izahı yapılmaktadır. Hatırlanacağı gibi, yabancılara mülk satı
şında, Anayasa Mahkemesinin iptalinden önceki satışların müktesep hak ölçüsü alınırken -bir 
Arap'ın, bir Alman'ın müktesep hakkı varken-bir Türk vatandaşının müktesep hakkı olma
masına anlam vermek güçtür. 

Özel sandık emekliliğinde belirsizlik sıkıntısı vardır; 13 bin banka ve diğer sigorta emekli
sinin gelecekleri kaygılıdır. 

Emekli işçilerin de istekleri özetle şöyle sıralanabilir : Bunlar üç değil tek sigorta sistemi 
istiyorlar. Yani, bir sigortalı; bir Bağ-Kur'lu, bir SSK'h Emekli Sandığına mensup bin insanı
mız, bir emeklimiz, devlet ve SSK hastanelerinde eşit şekilde muayene olmak istemektedir. Ay
rıca üç değil, tek bir göstergenin uygulanmasını istiyorlar. Eşit sosyal yardım zammı uygula
malı, aylık bağlama oranları yeniden düzenlenmeli, SSK yönetiminde işçinin de temsil edilme
si sağlanmalı, herkese kömür kredisi verilmeli, dernek aidatları bakanların inisiyatifine bıra
kılmamalı, hastanelerde bir muayene için kuyruk çilesine son verilmeli, banka kuyruklarının 
çözümü için banka kartları getirilmeli deniliyor. 

Emekli anneler, doğumla ilgili sağlık yardımı haklarından istifade edemediklerinden şi
kâyetçi. Ayrıca, emekli ailelerine protez yardımının yapılması; aynen memurlarda olduğu gibi, 
SSK emeklilerine yurt dışında tedavi imkânları sağlanması; emekli derneklerinin aynen sendi
kalar gibi etkin bir statüye kavuşturulması; SSK'nın elindeki arsalara huzurevleri ve lokal in
şaatlarının teşvik edilmesi de, ayrıca dile getirilen teklifler arasındadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; özetle tüm emeklilerimizin durumlarını düzeltmek için 
teklif ettiğimiz Meclis araştırması açılmasına dair önergemizin, Hükümet ve muhalefet tara
fından desteklenmesini, şu rakamları gördükten sonra istirham ediyoruz. Bu, sizin de sorunu-
nuzdur. Bu insanlar bizim insanlarımızdır. Bu insanlarımıza minnet borcumuz var, şükran bor
cumuz var. Gelin, bu insanlarımızı mağdur etmeyelim; hiç değilse -umut fakirin gıdasıdır derler-
umutlarını kırmayalım. Bütün bunlardan ve ilave edebileceğimiz başka sebeplerden dolayı, emek
lilerimizin içinde bulundukları durumdan kurtulabilmeleri için, alınacak çok yönlü tedbirleri 
araştırmak, tespit etmek ve uygulamaya konur hale getirmek için, bir Meclis araştırmasının 
sayısız faydaları olacaktır. 

Yüce Meclisi bu duygularla saygılarımla selamlıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın tnceöz. 
Doğru Yol Partisi Gurubu adına, Sayın tsmet Attila; buyurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA İSMET ATTİLA (Afyon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Genel Kurulu şahsım ve Grubum adına saygıyla selamlarım. 
Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan ile 19 arkadaşı tarafından, Meclis Başkanlığına 

sunulan, sosyal güvenlikle ilgili Meclis araştırma önergesinin değerlendirilebilmesi için, önce
likle bazı kıstasların bilinmesinde fayda bulunmaktadır. 

Dünya ülkelerine baktığımızda sosyal güvenlik,bir gelişmişlik simgesi olarak görülmekte
dir. Bugüne kadar ortaya konulan sosyal güvenlik sistemleri, ülkelerin ekonomik ve sosyal du
rumlarına, kültürel geleneklerine göre farklı riskleri ihtiva etmektedir. Bununla beraber, 
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uluslararası alanda norm birliğini sağlayan belge, Milletlerarası Çalışma Teşkilatının 102 Sayılı 
ve 1952 tarihli sosyal Güvenliğin Asgarî Normları Hakkındaki Sözleşmesidir. Bu sözleşmede, 
sosyal güvenlik, 9 temel dala dayandırılmıştır. Bunlar, hastalık, analık, malullük, yaşlılık, ölüm, 
iş kazası meslek hastalığı, aile yardımı ve işsizlik sigortalarıdır. 

Bütün sigorta normlarında temel usnur insandır, insanların ve toplumların kendilerini gü
vence altına alması bir ihtiyaçtır. Onun için, devlet, gerekli tedbirleri almakla yükümlü bulun
maktadır; Ancak, şu hususu da açıkça ifade etmek gerekir ki, sosyal güvenliğin etkinleştiril
mesi, yaygınlaştırılması ülke ekonomisi gelişmişlik düzeyine, dolayısıyla hayat şartlarına sıkı 
sıkıya bağlıdır. 

Sosyal güvenliğin üç temel şartı bulunmaktadır. Birinci şart; sigortalıların hastalık ve iş 
kazası gibi belirli risklere karşı korunmasını ve tedavisini sağlamak. Gelirinin tamamı veya bir 
bölümünün elde olmayan sebeplerle yitirilmesi halinde, geçim düzeyini temin etmek ve ölen 
sigortalıların geride kalanlarına gelir sağlamaktır. 

ikinci şart : Sosyal sigorta haklarının devlet görevi olarak kanunla düzenlenmesidir. 
Üçüncü şart ise, sosyal sigorta yardımlarının yapılmasının, kurumlaştırılmasıdır. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sosyal güvenlik bir amaçtır. Sosyal sigorta, bu amacın 

elde edilmesini sağlayan bir vasıtadır. Modern ve demokratik ülkelerde fertler, sosyal güvenlik 
sistemleri sayesinde geleceklerini güven altına alabilmektedirler. Böylece, elde olmayan sebepler
le ortaya çıkan durumlarda, sefalete düşerek, topluma yük olmaktan, kendilerini ve ailelerini 
koruyabilmektedirler. Esasen, sosyal güvenlik, sosyal hukuk devletinin vazgeçilmez bir unsurudur. 

Anayasada ise, sosyal güvenlik, herkes için bir hak olarak belirlenmiştir. Anayasanın 60 
inci maddesi, "Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak ge
rekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar" hükmüyle, sosyal güvenlik hakkını düzenlemiştir. 

Ülkemizde, sosyal güvenlik sistemi, bu temel esas içerisinde incelendiğinde, şu tablo gö
rülmektedir : Sosyal güvenlik hakkıyla ilk defa yasal olarak 1936 tarihli mülga 3008 sayılı iş 
Kanununda yer almıştır; Ancak, bugün en büyük sosyal güvenlik kuruluşumuz olan Sosyal 
Sigortalar Kurumu, işçi sigortaları kurumu olarak 10 yıllık bir hazırlık dönemi sonucu, 1946 
yılında kurulabilmiştir. 

46 yıllık sosyal güvenlik tarihimiz içinde sosyal güvenliğin gözle gürülen bir gelişme gös
terdiğini söylemek, yanlış olmayan bir yaklaşımdır. Dünya literatüründe yer alan 9 sosyal si
gorta kolundan 7'si ülkemizde fiilen uygulanmaktadır. Bu sigorta kollarına göre, halen 5 sos
yal sigorta kanunu çalışanlarımızı sosyal güvenlik kapsamına almıştır. Beş sosyal sigorta ka
nunu 3 ana sosyal güvenlik kuruluşu tarafından uygulanmaktadır. Bu kuruluşların görev alan
larını özet olarak şu şekilde belirleyebiliriz : 

Sosyal Sigortalar Kurumu : Bir hizmet aktine dayanarak, bir veya birkaç işveren yanında 
çalışanlarla, bunların eş, çocuk, aile fertleri, emekli dul ve yetimleriyle, bunların eş, çocuk, 
aile fertlerine sosyal sigorta hizmeti sağlayan bir kurumdur. Tarım işçilerine de sosyal güvenlik 
sağlamakla görevlendirilen Sosyal Sigortalar Kurumu, ülkemizin en büyük sosyal güvenlik ku
ruluşudur. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı : Devlette ve kamu kurumlarında, kamu görevlisi 
olarak çalışanlara, sosyal sigorta hakkı sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı, ülke
mizin bir diğer önemli sosyal güvenlik kuruluşudur. Sandık, bu görevleri yanında, vatanî hizmet 
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tertibinden aylık alanlarla, İstiklal Madalyasına sahib gazilere de aylık ödemekte, bunlara ek 
olarak, 65 yaşını doldurmuş yaşlı, muhtaç ve güçsüz vatandaşlarımıza da, sosyal yardım niteli
ğinde aylık ödemektedir. 

Bağ-Kur : ülkemizin en genç sosyal güvenlik kuruluşu olan Bağ-Kur, esnaf, sanatkâr ve 
diğer bağımsız çalışanlara sağladığı sosyal sigorta hakları yanında, tarımda kendi nam ve he
sabına çalışanlara, kademelj bir şekilde başlattığı sosyal güvenlik uygulamasıyla, sosyal gü
venliğin yaygınlaştırılması konusunda büyük bir görev üstlenmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu konuda araştırma önergesini iyi değerlendirebil
mek için, öncelikle durum tespiti yapmak bir zorunluluktur. Bu görüşten hareketle, ben de, 
öncelikle, sosyal güvenlik konusunda bir durum değerlendirmesi yapılmasında'yarar görüyorum. 

Ülkemizde sosyal güvenlik, özellikle planlı dönemlerdeki uygulamalar sonucu büyük ge
lişmeler kaydetmiştir. Sosyal güvenlik hakkının verilmesi, şartlarının tespiti, kurumların ku
rulması ve teşkilatlanmasının bir devlet görevi olarak görülmesinden dolayı, sosyal güvenliğin 
gelişmesi, yaygınlaştırılması da bu görüşe paralel bir seyir takip etmiştir. Sosyal sigorta prog
ramları öncelikle ülkemizde nüfus kitlelerine uygulanmış, nitekim, birinci sırada memurlar, 
daha sonra işçiler, daha sonra da esnaf, sanatkâr ve diğer bağımsız çalışanlar; son dilim olarak 
da, tarım sektöründe çalışanlar; çiftçiler, tarım işçileri, sosyal güvenlik, sosyal sigorta kapsa
mına alınmışlardır. Bu değerlendirmeyi rakam olarak belirlemek gerekirse : 

1991 programına göre, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına tabi aktif sigortalı sayısı 1 
milyon 495 bin; emekli, dul ve yetim aylığı alanların sayısı 810 400'dür. Bunların 4 milyon 784 
bin aile ferdiyle birlikte, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının, toplam 7 milyon 89 bin vatan
daşımıza sosyal güvenlik hakkı sağladığı görülmektedir. Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi sigor
talı sayısı ise, 3 milyon 271 bindir. Tarım işçisi olarak, sigortalı olanların sayısı, ise 55 300 dür. 
Sosyal Sigortalar Kurumunda aylık ve gelir alanların sayısı 1 478 200'dür. Bunların aile fertleri 
olarak, 10 644 200 vatandaşımızı da dikkate aldığımızda, Sosyal Sigortalar Kurumunun, 15 448 
700 kişilik bir kitleyi kapsamına alan sosyal güvenlik sağladığı anlaşılmaktadır. Bu rakama, sos
yal güvenlik sözleşmeleriyle sosyal güvenlikleri taminat altına alınan, yurt dışında çalışan vatan
daşlarımızın, Türkiye'de yaşayan 2,5 milyon aile ferdini de eklediğimizde, Sosyal Sigortalar Ku
rumunun, 18 milyon vatandaşımıza sosyal sigorta hizmeti verdiği sonucuna varmak mümkündür. 

Bağ-Kur ise, tüccar, sanayici, esnaf ve sanatkâr olarak, 2 milyon 81 bin aktif sigortahsıy-
la, tarımda çalışanlar olarak 711 bin aktif sigortalıya sosyal güvenlik hakkı vermektedir. Bağ-
Kur'dan aylık alan emekli, dul ve yetim sayısı, 599 005'tir. Bunların aile fertlerinin 9 milyon 
446 bin olduğunu dikkate alırsak, Bağ-Kur'un, 12 747 700 vatandaşımızı sosyal güvenlik şem
siyesine almış bulunduğu görülmektedir. 

Yüce Meclise sunduğum bu rakamlar yanında, bankalar, sigorta şirketleri, ticaret ve sana
yi odaları, borsaları, sandıklarını da topladığımızda ülkemizde sosyal sigorta kapsamında ça
lışanların sayısı 7655 900'dür. Emeli dul ve yetim aylığı alanların sayısı 2 857 600'dür. özetle
mek gerekirse, 35 milyon 662 bin vatandışımız sosyal sigorta programlarından faydalanmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Doğru Yol Partisi olarak sosyal güvenlik politika
mızı şu anabaşlıklar altında tolayabiliriz : Sosyal Güvenlik herkes için anayasal bir haktır; 
bu hakkın, bütün vatandaşları kapsayaycak şekilde yaygınlaştırılması temel hedef 
olmalıdır. Sosyal güvenlik kuruluşlarının yeniden gündeme gelmesi, sosyal 
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güvenlik kuruluşlarının sağlam malî kaynağı olan modern bir sisteme dayandırılması gerek
mektedir. Sosyal güvenlik hakları bakımından norm ve standart bütünlüğü zaman dilimi için
de gerçekleştirilmelidir. Emekli, dul ve yetim aylıklarının ekonomik yapı içinde adil gelir sevi
yesine yükseltilmesi için çalışmalara hız verilmelidir. 

Sonuç olarak, Hükümet bugün bir yoğun çalışma hamlesini başlatmış bulunmaktadır. Bunu 
da, sayın bakan bu kürsüden ifade etmiştir; Ancak, bunların hepsinin, alınacak yasal ve idarî 
tedbirlerle çözülebilmesi en önemli temennimizdir. Tabiîdir ki, bu çalışmalar zaman isteyen, 
kamuoyunda tartışılması gereken konulardır; sabırlı olmak ve yapılan çalışmalara katkıda bu
lunmak gerekir. 

Bu gerekçelerle, sayın milletvekili arkadaşlarımızca hazırlanan Meclis araştırması önerge
sine zaman bakımından uygun bulmamamız sebebiyle, katılmamız mümkün olamamaktadır. 

Bu vesileyle, Yüce Meclisi tekrar saygıyla selamlıyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Attila. 
SHP Grubu adına Sayın Yerlikaya; buyurun (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan ve 19 arkadaşı tarafından imzalanarak 
Yüce Meclise sunulan sosyal güvenlikle İlgili Meclis araştırması önergesi nedeniyle söz almış 
bulunuyorum. Yüce Meclisi, şahsım ve Grubum adına saygıyla selamlarım. 

Gelişen ve domokratikleşen dünya ülkeleri, giderek yaygınlaşan sosyal devlet ilkesine uy
gun bir idarî sistem benimsemektedir. Bu değerlendirme içerisinde sosyal güvenlik, sosyal dev
let anlayışının bir ürünüdür, şeklindeki yaklaşımın doğru bir düşünce olduğu muhakkaktır. 
Anayasamızın 1 inci maddesi cumhuriyetimizin nitelikleri arasında, sosyal hukuk devleti kav
ramını açıkça vurgulamış, 60 inci maddesi de sosyal güvenlik hakkını tanımlamıştır. 

Son günlerde kamuoyunda tartışılan sosyal hukuk devleti anlayışı içinde sosyal güvenlik 
kavramı şu şekilde bağdaştırılmıştır. Sosyal hukuk devleti, güçsüzleri, güçlüler karşısında ko
ruyarak, gerçek eşitliği, yani, sosyal adaleti ve toplumsal dengeyi sağlamakla yükümlü devlet 
demektir. Çağdaş devlet anlayışı, sosyal hukuk devletinin tüm kuruluşlarıyla Anayasanın özü
ne ve ruhuna uygun biçimde kurulmasını gerekli kılar. Hukuk devletinin amaç edindiği, kişi
nin korunması, toplumda, sosyal güvenliğin ve sosyal adaletin sağlanması yoluyla gerçekleşti
rilebilir. Anayasanın 60 inci maddesi, bu espri içinde, "Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir" 
hükmüyle, sosyal güvenliğin ülkemiz bakımından kapsamını belirlemiştir. 

Anayasanın bu hükmü, kişilere, yaşlılık, hastalık, kaza, ölüm ve malullük gibi sosyal risk
ler karşısında asgarî ölçüde bir yaşam düzeyi sağlamayı amaçlamıştır. 

Anayasada yer alan görüş, esasen tüm insanların insanca yaşama belgesi olan İnsan Hak
ları Evrensel Beyannamesinde de güçlü bir şekilde yansıtılmıştır. Bu beyannamede sosyal gü
venlik hakkı, "Her kişinin gerek kendisi, gerek ailesi için sağlığını ve refahını temin edecek 
uygun bir hayat seviyesine ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, ihtiyarlık veya geçim olanakla
rının, iradesi dışında mahrum bırakacak diğer hallerde sosyal güvenlik hakkı vardır" şeklinde 
yer almıştır. 

İnsanlık hakkının bir uluslararası.belgesi olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde 
sosyal güvenlik, devletin vatandaşlarına tanımakla yükümlü bulunduğu bir hak olarak kabul 
edilmiş ve ilan edilmiş. 
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Sosyal güvenlikte temel olan, ülkede yaşayanlar arasında hiçbir ayırım yapılmaksızın top
lumun bütün fertlerinin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını güvence altına almaktır. Bu nedenle
dir ki, literatürde, geniş anlamda, sosyal güvenlik üç temel program içinde değerlendirilmekte
dir. Sosyal sigorta, sosyal hizmet ve sosyal yardım olarak adlandırılan bu sistemler sosyal gü
venliği sağlamaya yönelik ana vasıtadır. Sosyal güvenlik bu yönüyle bir bütünü oluşturmakta
dır. Bu bütün içinde çok özet olmak üzere sosyal güvenlik programlarını tanımlamak gerekir
se, sosyal sigorta primli sisteme dayanan, çalışanların geçinme ve yaşama ihtiyaçlarını karşıla
yan, devlet güvencesine dayalı sorunlu bir sistemdir. -

Sosyal hizmet, kişilerin hayata uyumunu, korunmasını ve topluma faydalı olacak şekilde 
katılımını sağlayan sistemdir. 

Sosyal yardım ise, asgari yaşama düzeyini kazanamamış fertlerin temel ihtiyaçlarının dev
let veya toplum tarafından karşılıksız olarak karşılanmasını belirleyen yardımlardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu genel tablo içinde sosyal güvenlik haklarını değer
lendirdiğimizde iki önemli faktörün doğduğunu görmekteyiz. 

1. Primli sosyal güvenlik sistemi. 
2. Primsiz sosyal güvenlik sistemi. 
Primli sosyal güvenlik sistemini oluşturan sosyal sigorta hakları, bugün modern dünya

nın vazgeçilmez bir sosyal hakları zincirini oluşturmaktadır. 
Dünyada değişik kavramlar içinde uygulanan sosyal sigorta haklarının uluslararası yönü 

Uluslararası Çalışma Örgütünde belirlenmiştir. Ülkemizce de onaylanan Uluslararası Çalışma 
Teşkilatı ILO'nun 102 sayılı, Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Hakkındaki Sözleşmesinde 
sosyal sigorta normları 9 dal olarak vurgulanmıştır. 

1. İş kazası sigortası. 
2. Meslek hastalığı sigortası. 
3. Hastalık sigortası. 
4. Analık sigortası. 
5. Yaşlılık sigortası. 
6. Malullük sigortası. 
7. Ölüm sigortası. 
8. Aile yardımı sigortası. 
9. İşsizlik sigortası. 
Ülkemizde ise, bu 9 sosyal sigorta dalından 7'si uygulanmaktadır; iş kazası, meslek hasta

lığı, analık, hastalık, malullük, yaşlılık, ölüm sigorta kolları Ayrıca 102 sayılı, Sosyal Güvenli
ğin Asgarî Normları Sözleşmesinin koşulları da uygulanmaktadır. Buna karşılık, aile yardımı, 
personel kanunlarında, toplu iş sözleşmelerinde sosyal yardım ilkesi içinde yer almasına rağ
men sigorta kolu olarak kurumlaşmamıştır. İşsizlik sigortası ise, ülkemizde uygulanmamaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuyla ilgili olarak yapılan bu değerlendirme içinde 
ülkemizde sosyal güvenliğin geçmişini de nitelemekte fayda görmekteyiz. 

Modern anlamda sosyal sigorta haklarının ilk vurgulandığı yasal düzenleme 1936 tarihli 
3008 sayılı İş Yasasıdır; ancak, bu konuda ilk kurumlaşma 1946 yılında sosyal Sigortalar Ku
rumuyla gerçekleşmiştir. 1950 yılında 5434 sayılı Yasayla bütünleştirilen Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı bünyesinde kamuda çalışanların sosyal sigarta haklan sağlanmıştır. 1965 yılı
na kadar değişik ve ayrı yasalarda yer alan işçilerin sosyal güvenceleri, 506 sayılı Sosyal sigor
talar Yasasıyla modern bir şekle getirilmiştir. 
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Esnaf ve sanatkârlarımızın sosyal güvenlik hakkı ise, 1972 yılında yürürlüğe konulan 1479 
sayılı Bağ-Kur Yasasıyla düzenlenmiştir. 

Başlangıçta esnaf ve sanatkârımıza yalnız malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları olarak ni
telendirilen uzun vadeli sigorta kollarında sosyal güvence sağlanırken, 1986-1989 yıllarında ka
demeli bir geçişle sağlık sigortası uygulamasına başlanmıştır. Bankalar, sigorta şirketleri, tica
ret sanayi odaları, sosyal sigorta sandıkları da bu çerçevede kendi çalışanlarına sosyal güvence 
sağlayan kuruluşlardır. 

Ülkemizde geniş kapsamlı diğer sosyal sigorta yasaları ise 1984 yılında yürürlüğe konulan 
ve on yıl içinde bütün yurdu kapsaması öngörülen Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışan
lar Sosyal Sigortalar Yasası ile Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Yasasıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1946 yılında temeli atılan ilk sosyal güvenlik şemsiye
si, geçen 46 yıllık bir uygulama döneminde Ülke nüfusunun ancak yüzde 73 ünü kapsamına 
alabilmiştir. Konuyu rakamsal olarak belirlersek, sosyal Sigortalar Kurumu aktif sigortalı 3 
746 502, tarımda aktif sigortalı 74 407, emekli, dul ve yetim 1 596 634, çocuk ve ana, baba 
13 560 216, toplam olarak; 18 977 759'dur. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığında ise aktif sigortalı 1 milyon 550 bin; emekli, dul 
ve yetim 843 443; çocuk, ana ve baba 6 152 655; toplam olarak 8 546 098'dir. 

Bağ-Kur'da ise aktif sigortalı 2 073 398; tarımda aktif sigortalı 752 075; emekli, dul ve 
yetim 595 889; çocuk, ana ve baba 9 940 094; toplam olarak 13 361 456'dır. 

21 inci Yüzyıla girdiğimiz dünyamızda, ülke nüfusunun 1/4 ünün, insanın en doğal yaşa
ma hakkı olan sosyal güvenceden yoksun olmasının, hepimiz için bir üzüntü kaynağı.olduğu-
na inanıyorum. Bunun yanında, 5 ana sosyal güvenlik yasasıyla sağlanan sosyal sigorta hakla
rında da, norm ve standart birliğinin olmamasını, diğer büyük bir eksikliğimiz olarak yorum
luyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sosyal güvenlik bir hesap işidir. Sağlanan hakların te
mel kaynağını, sigortalıların ödedikleri sigorta primleri oluşturmaktadır. Bu konuda önemli 
bir hususu vurgulamakta yarar görüyorum. 

Ülkemize prim ödeyen toplam sigortalı sayısı 8 milyon 300 bindir. Buna karşılık, emekli, 
dul ve yetim sayısı ise 3 milyon 100 bin; hak sahibi eş, çocuk, ana ve sayısı ise 30 milyon dolayın
dadır. Her 2,3 aktif sigortalı primine karşılık, bir emeklinin finansmanına dayanan aktuaryel 
denge, sosyal güvenlik kuruluşlarımızın malî yapılarını zorlayan bir durum göstermektedir. Bü
tün bu çarpık durumlar, bugün acısını hep birlikte yaşadığımız acı tabloların gerekçesini oluş
turmaktadır. Bu durumuyla sosyal güvenliğe geniş perspektif içinde baktığımızda, alınması ge
reken önlemleri iki aşamada değerlendirmek gerekmektedir; kısa vadede alınması gereken ön
lemler, orta vadede alınması gereken önlemler diye. Belirlenen tedbirler paketi içinde gerek koa
lisyon protokolünü, gerekse hükümet programım değerlendirdiğimizde, bütün bu sorunların en 
ince noktasına kadar Hükümetçe bilindiği ortadadır. Nitekim, Hükümetin göreve başlamasın
dan kısa bir süre sonra, 1992 yılı başı itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı, Sosyal 
Sigortalar Kurumu, emekli, dul ve yetim aylıklarında yüzde 30 - yüzde 40 oranında artış yapıl
mıştır. Yıllardır ezilmişliğin, yalnızlığın içine terk edilmiş olan Bağ-Kur emeklilerine yüzde 60 
oranında artış sağlanmasını önemli hizmet olarak değerlendiriyoruz. Ayrıca, özellikle Bağ-Kur 
sigortalılarına prim ödeme kolaylığı sağlamak, Sosyal Sigortalar Kurumuna prim borcu bulunan 
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özel sektör işverenlerine getirilen kademeli prim olanağını içeren yasaların uygulamadaki ba
şarıları, Hükümetin olaylara koymuş olduğu teşhisin de doğruluğunu kanıtlamaktadır. 

Sayın Başkan, sayın'milletvekilleri; hükümet programında yer alan diğer tedbirlerin, yıl
ların birikimini taşıyan sosyal güvenliğe yeni bir düzen sağlayacağına inanıyoruz. Nedir bu ted
birler? Öncelik sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması, sosyal güvenlik kuruluşlarının idarî ve malî 
bakımdan yeniden organize edilmesi, sağlanan sosyal güvence haklarından norm ve standart 
birliğinin ve etkinliğinin sağlanması şeklinde özetleyebiliriz, 

Buna ek olarak, üzerinde yıllardır konuşulan işsizlik sigortasının da ilk defa olarak uygu
lamaya konulacağı, gerçekçi bir şekilde ortaya konulmuştur. Gerek Sayın Başbakan ve gerekse 
sayın bakanların bu konulardaki açıklamalarından anlaşıldığı üzere, Hükümet, sosyal güven
lik bakımından önemli yasal çalışmaların arifesinde, hatta içindedir. Bu çalışmaların yasal bir 
düzenleme olduğu dikkate alınırsa, bütün önlemlerin Yüce Mecliste bir yönüyle tartışılacağı 
açıktır. 

Belirtilen nedenlerle, Hükümete, Bakanlık yetkililerine çalışma fırsatı tanımamızın gere
ğine inanıyorum. 

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda, Meclis araştırması önergesini, zaman bakı
mından, yerinde görmediğimizi, bu konudaki yasal çalışmalara olanak tanınmasının yerinde 
olacağına inanıyoruz. 

Grup olarak önergeye olumlu oy kullanmayacağımızı belirtir, Yüce Meclise saygılarımı su
narım (RP sıralarından alkışlar) : : 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yerlikaya ' 
Gruplar adına konuşmalar bitmiştir. 
önerge sahipleri adına Sayın Kemalettin Göktaş. 
Buyurun efendim. 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime baş

lamadan önce, hepinize saygılar sunarım. 
Emekli bir insanın durumunu daha iyi anlayabilmek için, o insanın emekliliğine kadar 

geçirdiği dönemlere kısaca göz atmak istiyorum. İlkokul, ortaokul, daha çok, beklentilerin. 
az olduğu bir dönemdir; lise çağları, yüksekokula girme ümidiyle geçer; ne yazık ki, bir yükse
kokul okumak herkese kısmet olmaz. Tahsilini bu şekilde yapamayan bir insanın ümitleri ise, 
ilkokuldan sonra başlamıştır, daha sonraki günleri askerlik, iş, evlilik, çocukları okutmak, on
lara iyi bir hayat kazandırmak çabasıyla geçer; hayatın zorluklarını, sabit geliri ve sınırlı im
kânlarıyla aşmak için çabalar; derken, emeklilik günü gelir çatar. Vatandaş istemese de, bunu 
kabullenmek mecburiyetindedir. 

Bu emekli memur veya emekli işçi vatandaşımız, mücadeleli.ve meşakkatli çalışma döne
minde, ne yazık ki, bazen tayinle tehdit edilmiş, bazen de layık olduğu halde istediği görev. 
kendisine verilmemiştir ve bazen memlek6ti, milleti, ailesi için çalışan, hatta bu çalışmayı iba
det sayarak kurumuna 781 milyar lira kâr ettirmenin mutluluğunu yaşarken görevden alınır. 

Hayatın bu dönemine kadar insanoğlunun umutlan, hedefleri, beklentileri vardır. Bunlar, 
doktorun hastasına hedef ve süre göstermesi gibi kendiliğinden oluşur; bu da o kişiye çalışma 
gücü verir. Ancak emekliye ayrıldıktan sonra emekli kimliği ve yaşlanmış olmak düşüncesi onda 
umut ve hedeflerin çok azalmasına yol açar, ister istemez ölüme yakın olduğunu düşünür olur. 
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Değerli milletvekilleri, işte bu durumda olan emeklilerimizin, yani, her zaman saygı duy
mamız gereken büyüklerimizin durumunu bugün burada konuşuyoruz ve insanın en çok şef
kate ve en çok sevgiye muhtaç olduğu bir dönemi konuşuyoruz. Bizler, devlet olarak bu değerli 
büyüklerimize neler veriyoruz? Sadece maddî açıdan birkaç örnek vereyim; çünkü, sosyal açı
dan verdiğimiz bir şey yok. 

1 inci basamaktaki Bağ-Kur emeklisi 310 874 TL'sı, 6 ncı basamaktaki bir Bağ-Kur emek
lisi ise 486 601 TL'sı; 1 inci derecenin 4 üncü kademesindeki emekli öğretmen 2 milyon 391 
bin TL'sı, 4 üncü derecenin 9 uncu kademesinden emekli memur ise, 1 478 846 TL. alıyor. 

Emeklilerimiz, kendilerine verilen bu maaş karşısında yaşamlarını sürdürebilmek için "dört 
yok" formülünü uyguluyorlar: et, peynir, giymek, gezmek yok. 

Yine, emekli işçi ailesi hamile kalırsa SSK onu kabul etmiyor, âdeta emekliye çocuk yap
mak yasaklanıyor. Ayrıca, SSK ve Bağ-Kur emeklileri gözlük, takma diş, kol ve bacak gibi 
protezlerden yararlanamaz. Peki, ölüm halinde bunların eş ve çocuklarına bağlanan aylık ne
dir? Daha az. Muhtaç duruma düşen insana daha çok yardım edilmesi gerekirken, maaşından 
kesinti yapıyorsunuz. 

Bu dönemde, devlet olarak, vatandaş ne yer, na içer, neyle geçinir hiç sormayız, aramayız. 
Şayet derdini basın yoluyla yansıtamaz ve mektuplarla bizlere bildiremezse hiç haberimiz ol
mayacak. aramayacağız da Biz vatandaşımızı sadece vergi ödemesi, askerliğini yapması gere
kirken; kısacası, devlete karşı sorumluluğu olduğu zaman arıyoruz. 

Beş yıl önce Macaristan'a gitmiştim. Orada çalışan bir gençle konuştum. "Çalışmazsan 
ne yaparsın, nasıl geçinirsin?" diye sorduğumda şu cevabı verdi :' "Ben çalışmazsam, devlet 
beni arar; sen ne yiyorsun, nasıl geçiniyorsun diye sorar ve arar" d iye cevap verince hayretler 
içinde kaldım. Bizde ise, vatandaşın ölüm kâğıdı nüfus dairesine gelmezse, yüzelli sene dahi 
yaşasa kimse sormaz. Televizyon programı yapan bir kimse belki program yapmak için arar. 

"Benim işçim, benim emeklim, benim dulum, benim yetimim" diyerek bu kesime sahip 
çıkmaya çalışan Sayın Başbakan, "bu işleri hep beraber yapacağız" derken, "bu araştırma 
önergesine olumsuz oy vereceğiz" demelerini doğrusu anlayamadık. DYP, bu önergeye olum
suz oy verecek olursa, Sayın Başbakan, "benim emeklim,benim dulum, benim yetimim" deme 
hakkını kaybetmiş olacaktır. 

Bu önerge kabul edildiği takdirde, araştırma komisyonunun yapacağı çalışma, bu konuda 
yapıldığı ifade olunan hükümet hazırlıklarına da katkıda bulunacaktır ve yol gösterecektir. 

Sözlerime son verirken, ilgiye, şefkate, desteğe, sevgiye, saygıya muhtaç değerli emeklileri
mizin durumunu araştırıp, gerekli tedbirlerin alınması ümidiyle, hepinize, saygılar sunarım. 
(RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göktaş. 
önerge üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Meclis araştırması açılmasını kabul edenler... Kabull et

meyenler... Kabul edilmemiştir. 
Sözlü sorularla, kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 6 Mayıs 1992 Çarşamba günü 

Saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.42 

<SB> 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, 21 Kasım 1991 tarihinden bugüne kadar hangi sağlık 

kuruluşlarına ne kadar ambulans tahsis edildiğine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın 
yazdı cevabı (7/73) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gere
ğini saygılarımla arz ederim. 

' . * ' 2.3.1992 
Dr. Gaffar Yakın 

. - • A f y o n 

1. 21 Kasım 1991 tarihinden bugüne kadar kaç ambulans hangi sağlık kuruluşlarına tah
sis edilmiştir? Lütfen liste halinde dökümünü veriniz. 

2. Yeni ambulansların dağıtımını hangi kriterlere göre gerçekleştirdiniz? 

T,C. 
Sağlık Bakanlığı 4. Mayıs 1992 

Sayı : B1O0HKM0000O00-9239/660 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 17.4.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/73-904/3761 sayılı yazıları. 
Afyon Milletvekili Gaffar Yakın tarafından Bakanlığımca cevaplandırılması istenilen 'Am

bulans tahsisleri ve bu tahsislerde uyulan kriterler" e ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı ili
şikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Yıldırım Aktuna 

Sağlık Bakanı 

Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın Ambulans Tahsisleri ile ilgili yazılı soru önergesine ce
vabımız : 

Soru 1) 21 Kasım 1991 tarihinden bugüne (2 Mart 1992) kadar kaç ambulans hangi sağ
lık kuruluşlarına tahsis edilmiştir? 

Cevap 1) 21 Kasım 1991 tarihinden 2 Mart 1992 tarihine kadar Bakanlığımca hangi sağ
lık kuruluşuna ne miktarda ambulans tahsis edildiği ilişik listede gösterilmiştir. 

Soru 2) Yeni ambulansların dağıtımı hangi kriterlere göre gerçekleştirilmiştir? 
Cevap 2) Ambulansların tahsis edilmesinde, aşağıda belirtilen öncelikler kriter alınmıştır. 
A) Ambulans tahsis edilen sağlık kuruluşunun; 
a) Hızır acil merkezi bulunan kuruluşlardan olması, 
b) ti merkezlerinde bulunan kuruluşlardan olması, 
c) ilçe merkezinde bulunan kuruluşlardan olması, 
ç) Hizmet aracı bulunmayan sağlık merkezi ve sağlık ocaklarından olması; 
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B) Sağlık kuruluşlarının mevcut ambulanslarının yeterli olmaması. 

21 KASIM 1992 - 02 MART 1992 TARİHLERİ ARASINDAKİ AMBULANS TAHSİSLERİ 

Sıra 
No. Tahsis Edildiği Sağlık Kuruluşu 

01 TEKÎRDAĞ-Çorlu-Velimeşe S.O. 
02 ANTALYA-Gazipaşa M.S.O. 
03 BURDUR-Tefenni-Beyköy S.O. 
04 ISPARTA-Sütçüler-Kesme S.O. 
05 MANİSA-Sarıgöl M.S.O. 
06 AKSARAY-Merkez Acıpınar S.O. 
07 AKSARAY-Gülağaç-Demirci S.O. 
08 GAZİANTEP-Nizip-Sekili S.O. 
09 GAZİANTEP-Nizip-UIuyatır S.O. 
10 MANİSA-Alaşehir Devlet Hastanesi 
11 AKSARAY-Güzelyurt-S.O. 
12 AKSARAY-Ağaçören-Hüsrav S.O. 
13 KONYA-Beyşehir-Üzümlü S.O. 
14 MUĞLA-Bodrum Devlet Hastanesi 
15 ISPARTA-Sağhk Müdürlüğü 
16 BİNGÖL-Sağlık Müdürlüğü 
17 TUNCELİ-Sağhk Müdürlüğü 
18 ORDU-Ünye-Tekkiraz S.O. 
19 MANİSA-Demirci-Borlu S.O. 
20 BURDUR - Ürkütlü S.O. 
21 BURDUR-Çeltikçi-Bağsaray S.O. 
22 AFYON-Sincanh-Akören S.O. 
23 AFYON-Başmakçı M.S.Ö. 
24 SİNOP-Boyabat M.S.O. 
25 TUNCELİ M.S.O. 
26 MUĞLA-Yatağan Devlet Hastanesi 
27 GAZİANTEP-Şehitkamil-Aktoprak S.O. 
28 GAZİANTEP-Şehitkamil-Arıl S.O. 
29 ZONGULDAK-Çaycuma-Saltukova S.O. 
30 KONYA-Derbent-Çiftliközü S.O. 
31 TEKİRDAĞ-Malkara Devlet Hastanesi 
32 KASTAMONU-Tosya M.S.O. 
33 MUĞLA-Milas-Ören S.O. 

TOPLAM 

Markası 

BMC- Levend 

Adedi Tahsis Tarihi 

Chevrolet 
BMC-Levent 

38 ADET 

2, —Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, bazı Devlet okullarında öğretmenlerin, zorunlu 
'Kur'an Kursu" düzenledikleri iddialarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Koksal Tbptan'ın ya
zılı cevabı (7/75) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki bazı okullarda öğretmenlerin öğrenciler için zorunlu 

"Kur'an Kursu" düzenlemeleri konusundaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Koksal 
Toptan tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 

UIuç Gürkan 
Ankara 

25 Şubat 1992 

SORULAR 
1. Kırıkkale ili'nin Sulakyurt ilçesi'nin Güzelyurt Kasabası Ortaokul Müdürü Faruk Kay-

gusuz'un okul tatilinden sonra saat 15.00 de kızları ve Biçki-Dikiş öğretmenlerine Kur'an Kur
su verdiği, ilişikte sunulan okul defterinin incelenmesi sonucu kanıtlanmıştır. 

Bu normal bir olay mıdır? Okul müdürü zorunlu Kur'an Kursu uygulamasını hangi hak 
ve yetkiyle yürütmektedir? 

2. Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların kadrosunda görevli öğretmenlerin Kur'an 
Kursu düzenlemeleri ve hocalık yapmaları mevzuata uygun mudur? 

3. Türkiye'nin başka yörelerinde benzeri uygulamalar var mıdır? Bu tür olaylar karşı
sında ne gibi önlemler alınması düşünülmektedir? 

T C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu 
Başkanlığı 

Sayı: 022.1.Arş.PIn.Dai.Bşk.-92/899 
Konu : Soru önergesi 

, • • Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 17.4.1992 tarih ve Kan. Kar. Dai. Baş. 
7/75-916/3783 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın H. UIuç Gürkan'ın "Bazı Devlet Okullarında öğretmenlerin 
zorunlu" Kur'an Kursu "düzenledikleri iddialarına ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ve Okul Müdürü Faruk Kaygusuz'un, yetiş
kin kız çocuklarına Kur'an okumasının öğretilmesi için kasaba halkından gelen istek doğrul
tusunda, mesai saatleri dışında kız öğrencileri 9 gün kadar bilgilendirmeye çalıştığı yapılan in
celemeden anlaşılmıştır. 

2. Bu olay nedeniyle Faruk Kaygusuz hakkında soruşturma açılmıştır. 
3. Türkiye'nin başka yörelerinde benzeri uygulamaların olduğuna ilişkin Bakanlığımıza 

ulaşan bir bilgi yoktur, -

Bilgilerinize arz ederim. 

Koksal Toptan 
Millî Eğitim Bakanı 

4.5.1992 
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. 3. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya ili Yoncalı Kaplıcaları Fizik Tedavi Hasta
nesine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın yazılı cevabı(7/82) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık Bakanı-Yıldırım Aktuna tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasının teminini saygıyla arz ederim. 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Kütahya ilimize bağlı Yoncalı Kaplıcalarında inşaatı tamamlanarak açılışı yapılan fizik 
tedavi hastanesi, gerekli teknik cihaz ve uzman personel eksikliğinden dolayı randımanlı bi
çimde faaliyete başlayamamıştır. 

Balkanların tek termal fizik tedavi hastanesine Sağlık Bakanlığı ne zaman elini uzatacaktır? 

T. C. 
Sağlık Bakanlığı . . 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 29.4.1992 
TH. : B100THG010000/5360/4910-10505 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
(Kanunlar ve-Kararlar Dairesi Başkanlığına) 

ilgi : a) 19.3.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.D.10.00.02-7/82-1028/4152 sayılı yazınız. 
b) 22.4.1992 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/82-1028/4152 sayılı yazınız. 

Kütahya Milletvekili Ahmet Derin tarafından Bakanlığımca yazılı olarak cevaplandırıl
ması istenilen, "Kütahya ili Yoncalı Kaplıcaları Fizik Tedavi Hastanesine İlişkin" soru önerge
sinin cevabı hazırlanarak ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
Dr. Yıldırım Aktuna 

Sağlık Bakanı 

SORU : Kütahya ilimize bağlı Yoncalı Kaplıcalarında inşaatı tamamlanarak açılışı yapı
lan fizik tedavi hastanesi, gerekli teknik cihaz ve uzman personel eksikliğinden dolayı randı
manlı biçimde faaliyete başlayamamıştır. Balkanların tek termal fizik tedavi hastanesine Sağ
lık Bakanlığı ne zaman elini uzatacak? 

CEVAP : Kütahya ilinde söz konusu isimde Bakanlığımıza bağlı bir tedavi birimi bulun
mamaktadır. Sözkonusu hastane Ş.S.K Genel Müdürlüğü'ne bağlıdır. 

4. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, doğruluk derecesini araştırmadan lıalkı paniğe uğ
ratacak şekilde yayın yaptığı iddia edilen Star-1 Televizyonuna ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Ba
kanı Mehmet Seyfi Oktay'ın yazılı cevabı (7/97) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların T. C. Başbakanı Sayın Süleyman Demirel tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılması için delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 

Mustafa Dağcı 
Kayseri 
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Star 1 Televizyonu 13 Mart 1992 Cuma günü akşamı Erzincan'da meydana gelen ve mille
timizi büyük üzüntü ve kedere boğan deprem haberi; "Şehrin üçte ikisi yıkıldı" "dörtte üçü 
haritadan silindi" şeklinde yayınlanarak, vatandaşlarımızın paniğe kapılmasına, dehşete düş
mesine, büyük ve tarifi mümkün olmayan acılar içine girmesine sebeb olmuştur. 

SORU : 1. Doğruluk derecesi araştırılmadan bu.şekilde yayın yapan Star 1 televizyonu 
yetkilileri hakkında kanunî bir işlem yapılmış mıdır? 

2. Star 1 televizyon yayınlarını kesmeyi düşünüyor muzunuz? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 30.4.1992 

Bakan : 431 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 23.03.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/97-1095/4407 sayılı yazı 
Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı tarafından Sayın Başbakanımızca yazılı olarak cevap

landırılması istemiyle Başkanlığınıza verilen ve Başbakanlık Makamınca tarafımdan cevaplan
dırılması bildirilen soru önergesine ilişkin cevap iki nüsha halinde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Seyfi Oktay 
Adalet Bakanı 

Sayın Mustafa Dağcı Kayseri Milletvekili 
Sayın Başbakanımız tarafından cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına verdiğiniz ve Başbakanlık Makamınca tarafımdan cevaplandırılması istenen ya
zılı soru önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 

1. Star 1 Televizyonunun, 13.3.1992 Cuma günü akşamı, erzincan İlinde meydana gelen 
depremle ilgili olarak "Şehrin üçte ikisi yakıldı." ve "Dörtte üçü haritadan silindi." şeklindeki 
haberi üzerine, bu yayını gerçekleştiren sorumlular hakkında herhangi bir soruşturmaya teves
sül olunmadığı istanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan telefon görüşmesinden anlaşılmıştır. 

Türk Ceza Kanunununun : 
— 161 inci maddesi, harp esnasında kamunun telaş ve heyecanını mucip olacak veya hal

kın maneviyatını kıracak şekilde asılsız, mübalağalı veya maksadı mahsusa müstenit havadis 
veya haberler yayan veya nakledenlerin, 

— 358 inci maddesi, her kim yalan havadis neşir ve işaası ile veya sair hileli vasıtalar ile 
umumî pazarlar yahut ticaret borsalarında amele ücretlerinin veya erzak veya emtia yahut umumî 
pazarlarda alınıp verilen veya esham borsalarına kabul edilen evrak ve senedat piyasasının ar
tıp eksilmesine sebebiyet verenlerin, 

Cezalandırılacağı hükümlerini taşımaktadır. 
Görüldüğü gibi Türk Ceza Kanununun 161 ve 358 inci maddelerindeki unsurlar, söz ko

nusu olayda bulunmamaktadır. Ayrıca mevzuatımızda söz konusu fiili yaptırım altına alan başka 
bir hüküm de yer almamaktadır. 

5680 sayılı Basın Kanunu, yazılı basılı basınla ilgili hususları kapsamakta olup, bu tür 
televizyon yayınlarına uygulanamayacağı düşünülmektedir. 
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2-25 Kasım 1991 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda okunan ve mil
letvekillerinin güvenine mazhar olan Hükümet Programında, "Halkımıza, gerçekleri yansıtan 
ve doğru haber alma olanağı sağlayan tarafsız bir Devlet radyo-televizyonu mutlaka sağlana
cak ve özel televizyon ve radyo istasyonlarının da kurulmasına olanak veren hukuksal ortam 
hazırlancaktır. 

Bu amaçla, Hükümetimiz bir yandan bunun gereği olan Anayasa değişikliklerini sağla
maya çalışacak, öte yandan da Anayasa değişikliğini gerekli kılmayan yasal düzenlemeleri ger
çekleştirecektir." denilmiştir. 

Malumları olduğu üzere, Star 1 Televizyonu uydu vasıtasıyla ülke dışından yayın yapmak
tadır. Telekomünikasyon alanındaki teknik gelişmeler nazara alındığında Star 1 Televizyonu
nun yayınlarının kesilmesine teknik olarak da olanak bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. ' 
M. Seyfi Oktay 
Aldalet Bakanı 

5. — Sivas Milletvekili Ahmet Artkan'ın, şekeparcarı paralarının ne zaman ödeneceğine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin yazılı cevabı (7/108) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Sayın Başbakan Süleyman Demirel tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasının teminini saygıyla arz ederim. 
Ahmet Arıkan 

Sivas 
1. Şeker fabrikaları kapanalı 2.5 ay olmasına rağmen, halâ ödenmeyen şeker paralarını 

ne zaman ödeyeceksiniz? 
2. Pancar teslim edildikten sonra, şekere birkaç kez zam yapıldığı halde, pancar alacak

larına da fark verecek misiniz? 

T. C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 1.5.1992 
B 140 BHİ 01-70 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Devlet Bakanlığının 16.4.1992 tarih ve B.02.0.006/139 sayılı yazısı. 

Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 10.4.1992 tarih ve 
B.02.0.KKG/106-1723/03794 Sayılı yazısı, 

TBMM Başkanlığının 27.3.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/108-1168/4714 sa
yılı yazısı. 

Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan'ın, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ancak tarafımdan 
cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
M. Tahir Köse 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
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Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan'ın Yazılı Sorularına Cevaplarımız 
Soru 1. Şeker Fabrikaları kapanalı 2,5 ay olmasına rağmen, halâ ödenmeyen şeker para

larını ne zaman ödeyeceksiniz? 
Soru 2. Pancar teslim edildikten sonra, şekere birkaç kez zam yapıldığı halde, pancar 

alacaklarına da fark verecek misiniz? 
Cevap 1. 1991/92 kampanyasında 15 474 097 ton şeker pancarı tesellüm edilmiş olup be

del, tazminat ve primleri toplamı 3,370 tirilyon TL. dır. Bunun % 67,2'sine karşılık olan 2,265 
trilyon TL ödenmiş durumdadır, ödemeler hızla devam etmektedir ve bakiye çok kısa süre 
içerisinde ödenecektir. 

Cevap 2. Aynî ve nakdî avans ödemeleri ile Teşekkülün çiftçilere sağladığı çeşitli destek
ler ve toplam bedelin % 67,2'sinin ödenmiş olması hususları dikkate alınarak; 1991/92 kampan
yası şeker pancarı alacaklarına fark verilmesi düşünülmemektedir. 

6. — izmir Milletvekili Cemal Tercan'ın, Erzincan depreminde zarar,gören vatandaşların borçla
rına ve yıkılan işyerlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Erman Şahin'in yazılı cevabı (7/123) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına dela

letlerinizi arz ederim. 
26.3.1992 

Cemal Tercan 
İzmir 

Ülkemizin son "aylarde maruz kaldığı felaketlerden olan, Erzincan felaketini mahallinde 
bizzat görme, felaket sonrası şehrin yapısını ve insanlarımızın acısını müşahade etme ızdtrabı-
nı yaşadım. 

Erzincanımızın maruz kaldığı bu ikinci büyük faciaya yol açan zelzele felaketi şehri tü
müyle bir harabeye çevirmiş, rahmete kavuşan şehitlerimizin dışında, yaratı olarak hastaneler
de bulunan insanlarımızla yaşayan vatandaşlarımızı bir şoka sokmuş; o kadar ki harabeler ara
sında dolaşan vatandaşlarımızda büyük bir şaşkınlık ve bir mecnun gibi şuursuz ve naçar hal 
de gördüm. 

Hemen herkesin kafasında ve kararında şehri terketme tutkusu yer etmiş. Bu arada eşi 
dostu ve akrabası olanlarda buldukları vasıtalarla şehri süratle terk etmektedirler. 

Tesellimizdir ki, Asil Türk Milleti her türlü afet halinde sıkılı bir yumruk gibi canla başla 
yekdiğerinin imdadına koşmada, dünyaya örnek olmuştur. Erzincan felaketinde de milletçe se
ferber oluşu mutlulukla tesbit ettik. 

Gücün önlenmesi, hayatın normale dönmesi ve insanlarımızın her türlü ihtiyaçlarının kar
şılanmasında esnaf ve sanatkarlarımızın varlığı ve faaliyette oluşunun önemi açıkça ortadadır. 

Ayrıca esnaf ve sanatkarlarımız, varlıkları ve faaliyetleriyle toplumumuza hem moral kay
nağı olmada, hem de ihtiyaçları karşılama nedeniyle insanları yurdunda kalmasına bir neden, 
bir başka deyimle tutkal rolü oynamaktadırlar. 

Halbuki bugün felaket sonrası Erzincan'da ve bir anda esnaf ve sanatkârlarımızın işyerle
ri ve atölyeleri enkazlar altında kalmış, takımları, tezgahları, ham ve mamul malları adeta tuz 
buz olmuş, bu insanlarımız sermaye, takım ve tezgahları itibariyle sıfırlanmışlardır. 
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Bugün Erzincan'da esnaf ve sanatkârlar alacaklarını alamamaktalar Ççünkü borçlular bit
miştir), borçlarını ödeyememekteler (çünkü yok noktasına gelmişlerdir). 

Ayrıca, ani felaketle herşeyini yitiren esnaf ve sanatkârlarımız hiçbir tasarrufları olmadığı 
içindir ki, cep harçlığı yokluğu çekmede ve günlük geçim sıkıntısını yaşamaktadırlar. 

Sayın Başbakanımızdan yukarıda kısaca temas ettiğim nedenlerle aşağıdaki hususlarda 
aydınlanmak istiyorum. • 

1. Esnaf ve^Sanatkârlarımızın afet sonucu düştükleri acz nedeniyle aşağıdaki hususlar
da aydınlanmak istiyorum. 

a) Banka borçlarının dondurularak faizsiz ertelenmesi. 
b) Telefon, Tek'e olan borçları ile, SSK, Bağ-Kur borçları dondurularak, faizsiz erte

lenmesi. 
c) Varsa vergilerden doğan borçlarının devletçe karşılanması düşünülüyor mu? 

2. Yıkılan veya hasar gören işyerleri, taşıdıkları sosyal ve ekonomik önlemleri nedeniyle 
öncelikle giderleri afet fonlarından karşılanmak kaydiyle yapılması ve kullanıma hazır hale ge
tirilmesi, planlanmış mıdır? Planlanmış ise ne zaman başlanacaktır? 

3. İç ve Dış yardımlardan sağlanan gelirlerden belli bir oranda ayrılacak maddî paylarla 
oluşturulacak bir fonla; işyerini, işini, ve bütün sermayesini kaybetmiş esnaf ve sanatkarlara,. 
kendilerini kurtarma, işyerlerinin takım, tezgah ve sermaye ihtiyaçlarını karşılayarak faaliyete 
geçmelerini sağlayacak, faizsiz ve işin nevine göre geriye ödeme vadesi belirlenecek yardımlar
da bulunmayı düşünüyor musunuz? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 5.5.1992 

Sayı : B.02.0.013/2.02.7959 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : a) 22.4.1992 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00-02-7/123-1174-4740 sayılı yazınız. 
b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 28.4.1992 gün ve 

106-1760/04150 sayılı yazısı. 
c) Devlet Bakanlığının 30.4.1992 gün ve B.02.0.006/149 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Cemal Tercan tarafından Sayın Başbakanca cevaplanması istenilen so
rularla ilgili cevap verme görevi tarafıma verilmiştir. 

Soru önergesine verilen cevaplar ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Erman Şahin 
Devlet Bakanı 

Erzincan ve Pülümür'de meydana gelen depremler, tüm halkımızı olduğu gibi bizleri de 
fevkalade üzmüştür. Ancak, Hükümetimiz eldeki imkanlar dahilinde gerekli her türlü müda
haleyi hızla yapmış olup, yaralar sarılmaya çalışılmıştır. 

Deprem felaketinin ilk şokunun atlatılmasını mütakiben, soru önergesinde yer alan konu-, 
larda, aşağıda belirtilen tedbirler alınmıştır. 

Soru : Esnaf ve sanatkârlarımızın afet sonucu düştükleri acz nedenleri : 

a) Banka borçlarının dondurularak faizsiz ertelenmesi. 
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b) Telefon, TEK'e olan borçları ile, SSK, Bağ-Kur borçları dondurularak, faizsiz erte
lenmesi. 

c) Varsa vergilerden doğan borçlarının devletçe karşılanması düşünülüyormu? 
Cevap 1 — a) Esnaf ve sanatkârlarımızın Türkiye Halk Bankasına olan borçları, 1.4.1992 

tarih ve 21189 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile, 2 yıl süre ile faizsiz 
olarak ertelenmiştir. Ayrıca, aynı kararda esnaf ve sanatkârlara, cari faiz nisbetinden 10 puan 
düşük faiz ile 30 000 000 -TL'sına kadar 3 yıl vadeli işletme ve yatırım kredisi verilmesi hüküm 
altına alınmıştır. 

b) Enerji faturaları 2 ay süre ile ertelenmiş ve fatura borçları 8 takside bağlanmıştır. 

SSK prim borçları 1 yıl süre ile faizsiz olarak ertelenmiştir. 
Bağ-Kur prim borçları 7.4.1992 tarih ve 21192 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Bakanlar 

Kurulu Kararı ile, gecikme zammı uygulanmadan 6 ay süre ile ertelenmiştir. 
Kabarık telefon faturası gelen abonelerin müracaatları halinde, eski faturaları ile orantılı 

ödemede bulunmaları PTT tarafından karar altına alınmıştır. 
c) İşyerleri ve malları 1/3 ölçüsünde zarar gören esnaf ve sanatkârların 1991 yılı vergi 

borçlarının silinmesi hükmü kanunlarımızda yer almaktadır. Bu nedenle, depremde zarar gö
ren esnaf ve sanatkârların 1992 yılında vergi ödemesi söz konusu değildir. 

\ _ • 

Soru 2 : Yıkılan veya hasar gören işyerleri, taşıdıkları sosyal ve ekonomik önlemleri nede
niyle öncelikle giderleri afet fonlarından karşılanmak kaydıyle yapılması ve kullanıma hazır 
hale getirilmesi planlanmış mıdır, planlanmış ise ne zaman başlanacaktır? 

Cevap 2 : İşyerleri yıkılan esnaf ve sanatkârlar ile diğer ticaret erbabının, şehrin muhtelif 
yerlerinde geçici iş yerleri yapılması için Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nce çalışmalar sürdürül
mektedir. Karabük Demir Çelik Fabrikalarınca yapılacak olan geçici iş yerleri için, Afet İşleri 
Genel Müdürlüğünce, Maliye ve Gümrük Bakanlığından izin talebinde bulunulmuş olup, şe
hirde yer tesbitleri tamamlanmıştır. Kalıcı iş yerlerinin yapımı ile ilgili çalışmalar, Hak Sahipli
ği tespitinin bitiminden sonra yapılacak olup, iş yerlerinin yapımı için, Umumî Hayata Mües
sir Afetler Dolayısıyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun'un 29 uncu maddesi 
gereğince, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının belirleyeceği esaslar çerçevesinde inşaat kredisi ve
rilebilecektir. 

Soru 3 : İç ve dış yardımlardan sağlanan gelirlerden belli bir oranda ayrılacak maddî pay
larla oluşturulacak bir fonla; işyerini, işini ve bütün sermayesini kaybetmiş esnaf ve sanatkâr
lara, kendilerini kurtarma, işyerlerinin takım, tezgâh ve sermaye ihtiyaçlarını karşılayarak faa
liyete geçmelerini sağlayacak, faizsiz ve işin nevine göre geriye ödeme vadesi belirlenecek yar
dımlarda bulunmayı düşünüyor musunuz? 

Cavap 3 : Depremden zarar gören esnaf ve sanatkâr ile diğer ticaret erbabı ve sanayicile
rin, işyeri ve malzemelerinin temini için Türkiye Halk Bankası tarafından l/a maddesinde be
lirtilen işletme ve yatırım kredisinin yanı sıra, Avrupa İskân Fonu'ndan ve Dünya Bankası'-
ndan sağlanmak üzere olan kredilerden destek sağlanacaktır. 
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BAŞKANLİĞİN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPİLMASİNA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1.—Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 19 arkadaşının, emeklilerin içinde bu
lundukları durumu ve onları bu durumdan kurtarmak için alınacak tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/9) 

• ^ 2.'— Aksaray Milletvekili ismet Gür ve 16 arkadaşının, ülkemizde görülen sığır 
vebası hastalığının yaygınlaşma sebeplerini tespit etmek ve Tarım ve Köyişleri Ba
kanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün idarî yapısını ve bu hususdaki ça
lışmalarını incelemek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 Üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) 

3. —Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 11 arkadaşının, ülkemizde Star-1 adı 
altında televizyon yayını yapmakta olan Magic Box International Şirketi ile ilgili id
diaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1.1) 

4. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 arkadaşının, istanbul ilinin 
sorunlarını tespit etmek ve buradaki vatandaşların uygar bir düzen içerisinde yaşa
masını temin etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

5. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, yurt dışındaki 
işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli çözüm yol
larını bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/13) 

6. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür 
rezervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alı
nacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

7.—Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 12 arkadaşının, toplum
daki ahlâkî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/7) 

8. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâki 
çöküntünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

9. —Ankara Milletvekili H.Uluç Gürkan v,e 12 arkadaşının, TRT yönetiminin 
2954 sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonucu 
haksız ödemeler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir'Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/16) 

10. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de devlet 
ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarını kapatmak için alınacak ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI., 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

11. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de ko
nuşlandırılan "Çekiç Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılma
sı, bu gücün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder 
mahiyet taşıyıp taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınma
sı gereken tedbirlerin tespiti için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncüjmad-
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18)/4ı 

12. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluşla
rımızın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin 
tespiti ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

13. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 
442 sayılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarım tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

14. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün 
içinde bulunduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci~maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

15. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 14 arkadaşının, yurt dışında ça
lışan işçilerimizin, yurt dışında ve yurt içinde karşılaştıkları idarî, malî, ekonomik, 
sosyal ve kültürel sorunları tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

16. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorunlarını 
tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

17. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma 
sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddele
ri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

18. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşı
laştığı sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

19. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu perso
nelinin içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

20. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçlerimize 
yönelik son olaylar île güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

21. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesinde mey
dana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici tedbirleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 
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22. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 ta
rihinden 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı kuru
luşlarının temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/27) • 

23. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin üreti
mi, ithali ve dağıtımı konularında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 Üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

24. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin da-/ 
ha adil hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

25. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin sağ
lık sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/30) 

26. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik kazalarının 
önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/31) 

27. —- Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün içinde 
bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

28.,— Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hay
vancılığını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlem
leri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

29. — Ankara Milletvekili 1. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin so
runlarını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

30. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik soru
nunun sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişin önergesi (10/35) -

31. — Ankara Milletvekili 1. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç 
çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/36) 

32. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller ve 10 arkadaşının, Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumunun yayınlan konusunda Anayasanın 98 nci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

33. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, Ülkemizde uygula
nan eğitim politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 
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34. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların 
ülke yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

35. — Antalya Milletvekili Faik Altun ve 21 arkadaşının, maden ocaklannda 
ve enerji üretim alanlarında meydana gelen can kaybını önlemek ve ocakların verim
li ve güvenli çalışmalarını sağlamak amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına.ilişkin önergesi (10/38) 

36. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların eko
nomik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarmca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

37. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının ülkemiz ma
denciliğinin sorunlarım ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/40) ^ 

38. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 15 arkadaşının, Erzincan deprem 
bölgesinde yapılan kamuya ait binaların Deprem Yönetmeliği şartlarına uyup uyma
dığını son depremde meydana gelen can kaybı ve yıkılan bina sayısını tes
pit etmek amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

39. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 22 arkadaşının, Erzincan ve ilçe
lerinde meydana gelen deprem felaketinden sonra, alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

40. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 29 arkadaşının, madencilik 
sektöründe meydana gelen olayların nedenlerini araştırmak ve alınacak önlemleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

4 i. — İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 23 arkadaşının, maden ocaklarında ça
lışan işçilerin sağlığı ve iş güvenliği konularını araştırmak ve alınacak tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

42. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 20 arkadaşının, Erzincan depreminde 
yıkılan kamuya ait binaların projelerinin şartnameye uyup uymadığını tespit etmek 
amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

43. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 24 arkadaşının, grizu faciasında iş 
güvenliği tedbirlerinin alınıp alınmadığını ve bundan sonra alınacak tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

44. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 21 arkadaşının, yurt dışındaki işçi 
ve yurttaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 
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45. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görev
lilerinin problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politi
kalar tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

46. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde 
kurulmuş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli 
derneklerin faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/49) ' • • • . * 

47. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıkları
na bir çözüm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

48. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 15 arkadaşının, Erzincan dep
reminde binaların yıkılmasının nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

49. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörü
nün içinde.bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri 
almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir. Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

50. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yatakla
rımızın verimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/52) 

51. —Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Şırnak, Cizre ve 
Nusaybin'de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlula
rını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

52. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci ve 30 arkadaşının, Bosna-Hersek 
Cumhuriyetinde ve Sırbistan'ın Sancak Bölgesindeki olayları durdurmak için alın
ması gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13) 

53. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme po
litikamızın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

5 4 — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 21 arkadaşının, Sarp Sı
nır Kapısının açılmasından sonra Karadeniz Bölgesi ve çevre illerde meydana ge
len ticarî ve sosyal olumsuzlukları araştırmak ve alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 
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I. — Sımak Milletvekili Orhan Doğan'ın, Gökova Termik Santralına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 

*2. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Türkiye Taşkömürü Kurumu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/31) 

*3.~— Aydm Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, Aydın - Denizli karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/47) 

4. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, Aydın - Stol tipi havaalanı
nın ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/50) 

*5. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, istanbul Levent'te yapılan ope
rasyonda öldürülen ve terörist olduğu iddia edilen bir vatandaşa ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/52) 

*6. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, îmar Bankasının mudilerine öde
mede sıkıntı çektiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/54) 

7.— Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, bazı kurum ve kuruluşlarda 
çalışan memur ve işçilerin toplu halde işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru Önergesi (6/58) 

*8. — Aydm Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, Bağ - Kur üyesi vatandaşla
rın sağlık sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/59) 

9. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1492 yılında İspanya'dan sürgün 
edilen yahudilerin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönümü ne
deniyle yapılacak faaliyetlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/62) 

*10. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bakan olduktan sonra avukat
lık mesleğini bırakıp bırakmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/67) 

II. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon - Şuhut Sağlık 
Meslek Lisesine öğrenci alımında yapılan imtihana ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi(6/68) 

, *12. — Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, 1992 yılı için açıklanan 
dolar kuruna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/69) 

13. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, zam nedeniyle durduruldu
ğu iddia edilen gübre satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/70) 

14. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, tüpgaza devamlı zam ya
pıldığı iddiasına ilişin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/71) 

*15. — İstanbul Milletvekili Osman Ceylan'ın, İstanbul Büyükşehir Beledi
yesinde sahte evrakla para çalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/72) 
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16. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan atamalar
da özel bir bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü sora önergesi (6/73) 

17. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bazı aşıların karaborsaya düştü
ğü iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

18. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğîu'nun, Artvin Devlet Hasta
nesinde görevli bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) 

19. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğîu'nun, Hopa-Sarp Gümrük ka
pısına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/81) 

20. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğîu'nun, Hopa Limanına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

21. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğîu'nun, Artvin İlinde küçük sa
nayi sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/83) 

22. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğîu'nun, Artvin İlinin kalkın
mada öncelikli birinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin İçiş
leri Bakanından.sözlü soru önergesi (6/85) > 

23. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğîu'nun, Artvin İlinde üniversi
te açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 

24. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğîu'nun» Bakanlık yayınlarına 
ve yasak kitaplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

25. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğîu'nun, Gürcülerin Artvin'e yer
leştirileceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

26. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, pamuk üreticilerinin uğ
radıkları zarara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru Önergesi (6/90) 

27. — İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Başbakanlık ve Bakanlıklarda
ki müşavir kadrolarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/91) 

*28. —r İstanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun, televizyon programlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/92) 

29. — İstanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun, bazı bakanların borç para bul
mak için dış ülkelere gidecekleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru ön'er-
gesi (6/93) 

*30. — Trabzon Milletvekili Fahrettin Kurt'un, Zorunlu Tasarruf kesintile
rine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/94) 

*31.— Trabzon Milletvekili Fahrettin Kurt'un, Kamu İşveren Sendikaları
nın kaldırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/95) 

32. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, bazı gazetelerde yer alan 
"SHP kurultayından önce partinin üst kurul delegelerinin Devlet imkânlarından 
yararlandırdıkları "na dair habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/96) 
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*33. — Jstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, tpragaz A.Ş.'nin hisselerinin 
bir Fransız firmasına satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/98) 

34. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adıyaman Seçim Ku
rulu Başkanının Artvin'e tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/99) 

35. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'jıım, Adalet Bakanlığı per
sonelinin özel hizmet tazminatına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/100) 

36. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, su ürünleri avcılığına ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/101) . 

37. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KİT ürünlerinin piya
sa fiyatının altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/102) 

38. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu iktisadî Teşebbüsle
rinde yapılan personel atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/103) 

39. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, belediyelere ödenen para
lara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/104) 

*40. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Tavşanlı - Gediz 
- Simav ilçeleri ile Balıkesir bağlantısını sağlayacak karayoluna ilişkin Bayındır
lık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/105) 

41. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Nazilli Devlet Hastanesi Acil 
Giriş Kapısının neden kullanılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) 

42. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Bayındırlık ve İskân Bakanlı
ğınca yaptırılan konutların satış fiyatlarına ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/107) ' t 

43. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan Müsteşar Yar
dımcısı hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/108) 

44. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, boş bulunan imam - hatip 
ve müezzin kadrolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

•*45. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TÜRKSAT ihalesini alan firmanın 
herhangi bir kuruluşa komisyon ödeyip ödemediğine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru Önergesi (6/110) 

*46. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Bulgaristan'dan göç eden soydaş
larımız için yaptırılan konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

47. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, Eber Gölünün kirlenmesi ile 
ilgili iddialara ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/112) 

48. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya ilinin 2 nci dere
cede kalkınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/113) 
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•49. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İli köy santral
lerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/114) 

50. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için cezalandı
rılan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 

51. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon - Çay İlçesi belediye işçileri
nin maaşlarını alamadıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/116) 

52. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, hastanelerde rehin kaldığı iddia edi
len hasta ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/117) 

*53. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir Devlet Bakanının sahibi oldu
ğu Nergis Şirketine Denizcilik Bankası tarafından kredi verildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/118) 

*54. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir bankada rehin bulunan hisse 
senetlerinin usule aykırı olarak Nergis Şirketine devredildiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/119) 

*55. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, mevzuata aykırı olarak Sinop 
İline 10 adet otomatik telefon santralı gönderildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/120) 

*56. — İstanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman'ın, Irak yetkililerine 
teslim edildiği iddia edilen Kerkük Türklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) 

57. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, İstanbul'da faaliyette bulunan 
fırınlara ve fırın işçilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/123) 

58. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, Ekinözü ve Nurham ilçele
rine polis ve jandarma teşkilatlarının ne zaman kurulacağına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/124) 

59. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Azerbaycan'dan doğalgaz sa
tın almak için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/125) 

60. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Bor-
novalı erin şüpheli ölümü" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/126) 

61. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Ci
nayet mi, İntihar mı, Kaza mı" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/127) 

62. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul - Küçükçekmece Beledi
ye Başkanına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/128) 

63. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İlinde kaç kişinin tapu 
ve tapu tahsis belgesi aldıklarına ilişkin Devlet Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/129) 

64. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul Boğazında batan koyun 
yüklü gemiye ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/130) 
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65. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul'daki çöp döküm sahala-, 
rina ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/131) 

66. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece - Sefaköy'deki bazı 
mahalleleri etkileyen hava mania eğrilerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/132) 

67. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binası
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

68. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, E - 5 Karayolunun Halkalı -
Sefaköy yolunu kestiği noktada köprülü kavşakVapıhp yapılmayacağına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/134) 

69. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İli Bolvadin - Sultandağı - Ba
yat ilçeleri Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) 

70. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara Büyükşehir Belediye Mec
lisi SHP Grubunun personel alımları hakkındaki tutumuna ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/136) 

71. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ - Kur'lulardan danışma ücreti 
alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/137) 

72. — Erzurum Milletvekili Lütfü.Esengün'ün, TRT'de yayımlanan 32. Gün 
programına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) 

73. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, günlük bir gazetede 
yeralan "Washington'da Demirel - CIA randevusu" habere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/139) 

74. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, T.R.T. Kurumunun idare mah
kemelerinin kararlarına uymadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/140) 

75. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Adatepe Barajı'nın ne za
man ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/141) 

76. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın 
Karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/142) 

77. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Afşin - Elbistan - Karakuz 
Barajının inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 

78. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş.içme su
yunu karşılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/144) 

79. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın 
Tesisleri ile Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/145) 

80. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Kara
yolu asfalt yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/146) 
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81. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul îli Küçükçekmecc - Bü-
yükçekmece - Silivri - Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir has
tanenin ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/147) 

82. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, Afyon İlinin Küçük Sanayi Sitesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) 

83. — İstanbul Milletvekili Kemal Naci Ekşi'nin, Bakırköy'ün ilçelere bölün
mesi sonucunda yeni kurulan ilçelerin hudutlarının tespitinde hangi kıstasların dik
kate alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/149) 

84. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van İlinde geçici usta öğretici
lere olağanüstü hal tazminatlarının neden ödenmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/150) ' 

85. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, İstanbul DGM Başsav
cısı, şoförü ve korumasının cenaze töreninde meydana geldiği iddia edilen olaylara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/151) 

86. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticisine 2am verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/152) 

87. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerinden çay yolla
rının yapımı için alındığı iddia edilen paralara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/153) 

88. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerine zam verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/154) 

89. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Of, Of - Hayrat, 
Aralık - Dağbaşı - Bayburt karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/155) 

90. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Araş
tırma Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

91. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Köy 
Hizmetleri İl Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdür
lüğüne Bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/157) 

92. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, vali atamalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/158) 

93. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri İl Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdürlüğü
ne bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/159) 

94. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, vergi cezalarının affıyla ilgili 
Kanun tasarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/160) 

12 
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95. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, şeker piyasası dışından bazı kişilerin 
hayalî ihracat yaptıkları iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/161) 

96. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, (TÜGSAŞ) ihalesinin şartname hü
kümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/162) 

97. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, TÜGSAŞ ihalesine ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/163) 

98. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yönetim kurulu kararı alınmadan 
TÜGSAŞ'ın, gübre taşıma ihalesi açarak kurumu zarara uğrattığı iddialarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/164) 

99. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, fakir vatandaşların hastane 
masraflarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) 

100. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Orman Bölge 
Müdürünün hangi nedenle görevden alındığına ilişkin Orman Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/167) 

101. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'mm, Diyarbakır - Li
ce depreminden sonra yapılan ve bir kısmı, teslim edilmeyen prefabrik konutlara iliş
kin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 

102. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır ili 
Dicle İlçesinde inşaatları yarım kalan konutlara ilişkin Bayındırlık ve îskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/169) 

103. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, yasak olmasına rağmen kabuklu 
orman envalinin ithal edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/170) . 

104. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Hava
alanının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/171) 

105. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu - Kahraman
maraş demiryolunun Narlı İstasyonuna bağlanıp bağlanmayacağına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

106. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Sosyal Hizmetler ve Ço
cuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından personele verilen takdirnamele
rin geri alındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/173) 

107. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, göreve yeni başlayan valilere iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/174) 

108.-— Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Ege Bölgesi tütün üreticilerine 
ve tütün bedellerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/175) 

109. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun İli Espiye İlçesi Eri-
cek ve Avluca Köy yollarına ilişkin Tarım ve KÖyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/176) 

, 110. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, İzmir İli Bornova İlçesine Devlet Has
tanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/177) 
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111. — îzmir Milletvekili îlhan Kaya'nın, işten çıkarıldıktan sonra tekrar işe 
alınmaları için güvence verilen izmir Büyükşehir belediyesi işçilerinin göreve çağrıl
madıkları iddiasına ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/178) 

112.>— Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon tli Şuhut ilçe Bele
diyesinde yolsuzluklar yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru öner
gesi (6/179) 

113.— Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, Bodrum ve İsparta havaalanlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/180) 

114. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'ın, Şanlıurfa - Birecik İlçe
si Devlet Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/181) 

115. — Edirne Milletvekili Evren Bulut'un, Emlak Bankasında yapıldığı iddia 
edilen yolsuzluklarla ilgili denetim raporlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/182) -

116. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Davos programının organiza
törü ile ilgili olarak söylendiği iddia edilen sözlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/183) 

117. — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk'ün, Almanya'dan Ermenistan'a gi
den Lübnan uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/185) 

118. — Afyon Milletvekili ismet Attila'nın, T. öğretmenler Bankası'nın 
1988T1991 yılları bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/187) 

119. — Afyon Milletvekili ismet Attila'nın, kaynak kullanımını destekleme pri*. 
mi ödemelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

120. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir İli veya yöresine 
hafif yapı malzemeleri sanayii yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/189) 

; 121. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Hastanesine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) >*n~*-\--

122. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, bir Devlet Bakanının günlük 
gazetelerde yayınlanan beyanlarına ve yakınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/191) 

123. —- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Çevre Yolu ve Ha
vaalanı inşaatlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/192) 

124. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istifa eden Devlet Bakanı
nın bazı fatura bedellerini ödeyip ödemediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/193) 

125 — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, boşaltılarak başka cezaevle
rine gönderilen Eskişehir Cezaevi mahkûmlarından, 5 mahkûmun kaçtığı iddiasına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/194) 
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126 — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, okullarda bulunan 
Çevre Koruma Kolları üyelerinin bir bölümüne ve çevre koruma yarışmalarında 
başarılı olanlara verilen madeni madalyalar ile üstün çabası olan fertlere verilen 
"ÇEVRE BERATI" na ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/195) 

127. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, İl Çevre Koruma 
Vakıflarına ilişin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) 

128. — Ankara Milletvekili Baki Tuğ'un, TURBAN tesislerinde 1.1.1988 
tarihinden bugüne kadar kalan Bakanlar Kurulu üyeleri ile yakınlarına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/197) 

129. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, seçim dönemi bakanla
rına sağlanan malî ve sosyal haklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/198) 

130.—Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Va
liliğince Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/199) 

131. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Millî Eğitim eski Bakanının 
sözlerini içeren tabloların okul duvarlarında asılı bulunduğu iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (6/301) (1) 

132. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kapuzbaşı Şelalesi, Yedi Göl
ler ve Hacer Ormanı ile Sultan Sazlığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/201) 

133. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nm, Ege Üniversitesi Tıp Fakül
tesinde yanlış ameliyat sonucu meydana gelen ölüm olayına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/202) 

134. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nm, Kayseri Hükümet Konağı, 
Sarıoğlan ve Yemliha barajları ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/203) 

135. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nm, Kayseri Hine doğalgazın ne 
zaman ve nasıl getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/204) 

136. — İstanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, İstanbul adliyelerine ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/205) 

137. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane İlçesinde spor te
sisleri kurulup kurulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/206) 

138. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane Levazım ve Mali
ye Okulu binası, Kâğıthane deresinin ıslahı ile Sadabat projesine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/208) 
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139. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Sağlık Akade
misi ve Piraziz Sağlık Meslek Lisesi ile Giresun ve Espiye Devlet hastanelerine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) 

140. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Karadeniz Bölgesi fın
dık alanlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/210) 

141. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, arsa sertifikaları
na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

142. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Beden Eğitimi ve 
Spor Meslek Lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/212) 

143. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara PTT Başmüdürü
nün görevden alındığı ve Kuruma girmesi engellendiği iddialanna ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/213) 

144. _ Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA KORTAN SANA
Yİİ hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 

145. -— Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

146. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, TRT Kurumunda 
"İstisna akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) 

147. — Afyon Milletvekili tsmet Attila'nın, SSK Sağlık Tesislerini Güçlen
dirme Vakfı (SlSATEV'e) ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/217) 

148. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Bulgaristan'da uyuşturucu mad
de üretimine Türkiye'den bazı firmaların da yardım ettiği iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/218) 

149. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Organize 
Sanayii Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 

150. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya - Simav, 
Afyon, Eskişehir ve Balıkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve îskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/220) 

151. —- Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurul
ması vaatedilen Dumlupınar üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi (6/221) , 

152. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanı
nın basın toplantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/222) 

153. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Niğde yörele
rinde yetiştirilen patates ürününün değerlendirilebilmesi için bir sanayi kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/223) 

„ — T e l — — - — - — • ——•——- 1— :— ;—•— — 
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154. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Acıgöl ilçesi 
Çullar Köyü vatandaşlarının sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/224) 

155. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, hormon ihtiva eden ilaç, 
sebze ve meyvelerin piyasa kontrolüne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/225) 

156. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Mersin de
miryolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) 

157. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ayrancı İl
çesi ile çevre köylerin içme ve sulama suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/227) ~ 

158. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Türkiye genelinde uy
gulanan dogalgaz projesinde Karaman - Ereğli hattının yer alıp almayacağına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/228) 

159. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İline SSK has
tanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/229) 

160. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Ayrancı 
- Kâzımkarabekir - Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis ka
rakolu ve diğer ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 

161. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İlinin kal
kınmada birinci derecede öncelikli iller araşma alınmasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/231) 

162. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Kâzımka-
rebekir - Ayrancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunla
rın personel lojmanlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

163. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nm, ASALA'ya yardım ettiği ile
ri sürülen HÖVNANİAN'an özel izinle Ermenistan'a geçtiği iddialarına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/234) 

164. —- Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ermenek 
ile Karaman - Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/235) 

165. —Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Televizyon yayınlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/236) 

166. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ayasofya'nın ibadete açılıp 
açılmayacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 

167. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.K.I. kömür sahalarında kö
mür çıkarılan arazilerin tekrar ekim sahası olarak kullanılabilmesi için çalışma
lar yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/238) 
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168. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, terör olaylarında ölen Erme
ni asıllıların sayısına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) 

169. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, telefon rehberi hazırlayan şir
ketin reklam vermeyen firma ve işyerlerine ceza uyguladığı iddiasına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/240) 

170. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, emeklilerin maaş alırken kat
landıkları sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241) 

171. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, emeklilerin maaş alırken kat
landıkları sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241) 

172. — Bolu Milletvekili Abbas înceayon'ın, Dışişleri Bakanlığına vekalet 
eden bir Bakanın 4.3.1992 günlü birleşimde yapmış olduğu konuşmaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/243) 

173. — Trabzon Milletvekili Eyüp Âşık'ın, bazı malların ithalinde alınacak 
vergi ve fonların yükseltilmesini öngören Bakanlar Kurulu Kararına Matbaa Mü- ^ 
rekkebinin eklendiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/244) 

174. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yabancı bir firmanın grizu pat-
lamasinı önlemek için teklif ettiği projenin T.K.Î. tarafından reddedildiği iddia
sına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/245) 

175. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, toplam kredi içinde tarım sek
törünün 1991 ve 1992 paylarına ilişkin Tanıtı veüCÖyişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/246) 

176. —Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, tüm Özlük hakları geri alı
narak ordudan çıkarıldıkları iddia edilen ordu mensuplarına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/247) 

177. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, binaları tamamlanan ve 
ihtiyaç duyulan yerlere imam hatip liselerinin açılıp açılmayacağına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/248) 

178. — Şanlurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'ın, Şanlıurfa - Akçaka
le İlçesi Millî Eğitim Müdürlüğünde çalışan bazı personelin görevden alındığı id
dialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/249) 

179. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, TEK Seyitömür Ter
mik Santraline ilave olarak iki ünite santral kurulmasının düşünülüp düşünül
mediğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakarımdan sözlü soru önergesi (6/250) 

180. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Güneydoğudaki ba
zı karakollardaki yetkililerin teröristlerle pazarlık yaptığı iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/251) 

181.— Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezavinin 
boşaltılmasının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 
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182. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/254) 

183. — Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Zonguldak grizu patlaması
nın nedenlerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/255) 

184. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, İstanbul - Fener'-
de yapıldığı iddia edilen Ortodoks liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/256) 

185. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas bölgesinde varolduğu id
dia edilen asbest yataklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
som önergesi (6/257) 

186. — içel Milletvekili Ali Er'in, Mersin Belediye Encümenince alındığı id
dia edilen bir karara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) 

187. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'm, Trabzon - Araklı İlçesi 
Köprüüstü Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) 

188. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lerin zarar etmesi
nin nedenlerine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/260) 

189. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Devlet eski Bakanı hak
kındaki bazı iddilara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) 

190. —Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ithal kâğıtlarda yapılan 
vergi indiriminden dolayı SEKA'nın zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/262) 

191. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, İstanbul - Gayrettepe Em
niyet Müdürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/263) 

192. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İstanbul - Çağlayan'da bulu
nan Asfalt Fabrikasının Gaziosmanpaşa'ya tanışacağı iddialarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/264) 

193. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Ege Bölgesinde vatanda
şın Devlet görevlileri tarafından kuru ziraat yapmaya yönlendirildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/265) 

194. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Başbakanlık danışman
larından birinin, yabancı basın yayın organlarına yaptığı iddia edilen açıklama
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/266) 

195. —Ankara Milletvekili Halil Şıvgm'ın, günlük bir gazetede yayınlanan 
"Kaçakçı kardeşleri kim koruyor" başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/267) 
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196. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, basında ve televizyonda yer 
aldığı iddia edilen terörle ilgili beyanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/268) 

197. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün re
koltesine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

198. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum - Ilıca İlçesi Ta
rım Alet ve Makineleri Fabrikasına İlişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi ,(6/270) 

199. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, İspir - Ikizdere, Çobande-
de - Hınıs Devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/271) . 

200. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum İli hava kirliliği
nin önlenebilmesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/272) 

201. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Ankara - Erzurum uçak 
seferleri ile, tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/273) 

202. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürlü
ğüne yapılan atama ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/274) ';.:' 

203. —Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hizmete 
sokulan "Alo" servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/275) , 

204. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüdür'in, koalisyon ortaklarına 
mensup siyasî kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/276) ' 

205. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, Millî Eğitim Bakanlığında usul
süz olarak yapıldığı iddia edilen üst düzey yönetici atamalarına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/277) 

206. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş 
Kurulu Başkanlığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/278) 

207. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Eximbank Genci Müdü
rünün görevinden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/279) 

208.— Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, günlük ve bir gazetede ya
yınlanan "Falcı Müşavir İzine Çıkmış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/280) 

209. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, TARİŞ ortaklarının ala-
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caklarinm ne zaman ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/281) 

210. — İstanbul Milletvekili Halit Durtıankaya'nın, 1991 yılı gelir vergisini 
ödemeyenlerin sayısına ve ödenmeyen vergi miktarına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/282) 

211. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sosyal Sigortalar Ku
rumu prim borcuna getirilen aftan yararlanan kişi ve şirketlere ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından^ sözlü soru önergesi (6/283) 

212. —Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bazı basın organlarında çı
kan, Irak'a Türkiye'den müdahale için izin verildiği iddialanna ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/284) 

213. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli ve Emet İlçesi 
S.S.K. hastanelerinin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/285) 

214. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahyâ-Emet İlçesine bağlı 
P.T.T.'Ierin çalışma saatlerine ve İlçeye ek santral kurulup kurulmayacağına iliş
kin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/286) 
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1. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddele
rinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin 470 Sayıb Kanun Hükmünde Kararname ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201,1/319) (S. Sayısı: 58) (Dağıtma tarihi: 29.4.1992) 

2. —• Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
da Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 
Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59) (Dağıtma tarihi : 
29.4.1992) 

3. — 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 288 inci Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesine ilişkin 18 Sayılı Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu Raporu (1/15) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi : 29.4.1992) 

4. — Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 442 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa komisyonları raporla
rı (1/198) (S. Sayısı,: 62) (Dağıtma tarihi : 29.4.1992) 

5. — 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun 47 nci Maddesine 
Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
iç Hizmet Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 469 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/312, 1/314) (S. Sayısı : 68) (Dağıtma tarihi : 29.4.1992) 

6. — 3414 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 429 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Bayındırlık, İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(1/190) (S. Sayısı : 73) (Dağıtma tarihi : 30.4.1992) 

7 . — 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 Sayılı Adalet Bakanlığı
nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanun, 2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu 
ile 190 ve 270 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Da
ir Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/333) (S. Sa
yısı : 49) (Dağıtma tarihi : 3.3.1992) 

x 8. — Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerine Olan Borçlarının Tahkimi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/335) (S. Sayısı : 20) 
(Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

9. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı: 8) (Dağıtma tarihi: 6.1.1992) 
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10. — T. Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/311) (S. Sa
yısı: 9) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 

11. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayı
lı Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan . 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S. Sayısı: 10) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 

12. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Türk
iye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin 
Ödeneği Hakkmda Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine iliş
kin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı: 12) (Dağıt
ma tarihi: 17.1.1992) 

x 13. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) 
(S. Sayısı: 17) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

14.— Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/330) (S. Sayısı : 27) (Da
ğıtma tarihi : 21.2.1992) 

x 15. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına İlişkin Montreal (1990) Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/286) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

x 16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında 
Hava Ulaştırma Anlaşmasmm Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/280) (S. Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

x 17. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükü
meti Arasında Hava Ulaştırması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/276) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

18. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

19. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih 
ve 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 
37) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 
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x 20. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cum
huriyeti Hükümeti Arasında Sınaî ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/275) (S. Sayısı: 38) (Dağıtma tarihi: 28.2.1992) 

x 21. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasın
da Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı : 39) (Dağıtma tarihi: 28.2.1992) 

x 22. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının 25 inci Genel 
Konferansında Benimsenen Teknik ve Meslekî Eğitim Sözleşmesine Katılmamızın Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/298) (S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

23. — İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu öğrenci Okutma 
ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 2947 Sayılı Kanunla Deği
şik 5 inci Maddesine Bir Fırka Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu (1/339) (S. Sayısı : 41) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

24. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk 
Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaların Af
fına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı: 47) (Da
ğıtma tarihi : 3.3.1992) 

x 25. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında İmzalanan Avru
pa'da Ortak Mermi İmalatına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/305), (S. Sayısı : 51) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

26. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Bir Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasansı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sos
yal İşler komisyonları raporları (1/342) (S. Sayısı: 52) (Dağıtma tarihi: 6.3.1992) 

27. —Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması
na İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/345) (S. Sayısı: 54) (Da
ğıtma tarihi : 23.3.1992) 

X 28. — Avrupa-da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Hakkında Antlaşma'nın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dı
şişleri komisyonları raporları (1/313) (S. Sayısı : 55) (Dağıtma tari
hi : 10.4.1992) 

29. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 8 Arkadaşının, 16.6.1927 Tarihli 
ve 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun 12.11.1980. 
Tarihli ve 2338 Sayılı Kanunla Değiştirilen 3 üncü Madde (f) Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/21) (S. Sayısı : 
60) (Dağıtma tarihi: 14.4.1992) N ' ' 

24 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

30. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanunun tki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 24.4.1992) 

31. — İller Bankası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/372) (S. Sayısı: 67) (Dağıtma tari
hi : 24.4.1992) 

32. — Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı
sı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 
24.4.1992) 

33. — Manisa Milletvekili Tevfik Piker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Rapo
ru (2/50, 2/149) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

34. — Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 2 Arkadaşının, 21.6.1927 Tarihli ve 1111 
Sayılı Askerlik Kanununun 12.10.1988 Tarihli ve 3478 Sayılı Kanun ile Değişti
rilen Ek 1 inci Maddesinin Birinci, İkinci ve Üçüncü Fıkralarının Değiştirilmesi
ne Dair Kanun Teklifi ve İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 21.6.1927 Tarihli 
ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununun Ek 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyon 
lan raporları (1/367, 2/22, 2/200) (S. Sayısı : 70) (Dağıtma tarihi: 27.4.1992) 

35. — İskan Kanununa İki Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/361) (S. Sayı
sı : 74) (Dağıtma tarihi : 30.4.1992) 

(x) Açık oylamaya tabi iğleri gösterir. 




