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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Ölüm cezasına hükümlü Necdet S'özb'ir hakkın

daki dava dosyasının geri verilmesine dair Başbakan
lık tezkeresi (3/644) okundu; Adalet Komisyonun
da bulunan dosyanın geri verildiği açıklandı. 

Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, 
pancar ürününe uygulanan fiyat farkına (6/283) ve 

Aydın Milletvekili Ertuğrui Gökgün'ün, şeker 
pancarı fiyatlarına ilişkin (6/281) sözlü sorularına 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit Aral, 

tçel Milletvekili Edip özgenç'in, Çayıfhan kasa
basında kurulacağı iddia edilen soda tesislerine iliş
kin (6/273) sözlü sorusuna Devlet Bakanı Mustafa 
Tınaz Titiz, 

Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayazıt'ın, gün
lük bir gazetede risale-i Nur kitaplarının propagan
dasının yapıldığı iddiasına ilişkin (6/277) sözlü soru
suna da Adalet Bakanı M. Necat Eldem cevap ver
diler; soru sahipleri de ceva'ba karşı görüşlerini açık
ladılar. 

Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Şeker-
bank tarafından pancar kooperatiflerine verilen kre
diye ilişkin (6/250) ve 

Malatya Milletvekili Fahri Şah'in'in, şeker ihracatı 
nakliye ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına iliş
kin (6/278) sözlü sorularına da Sanayi ve Ticaret Ba
kanın Hüseyin Cahit Aral cevap verdi. 

Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un (6/265), 
îçel Milletvekili Edip özgenç'in (6/270) 
Şanlıurfa Milletvekili Veclhi Ataklı'nın (6/275), 
Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın (6/279), 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın 

(6/280), 
İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in (6/285) ve 
Konya Milletvekili Salim Ererin, (6/290) sözlü so

ru önergeleri, mehil verildiğinden, 
İstanbul Milletvekili Feridun Şakır öğünç'ün 

(6/291), (6/293) sözlü soruları, soru sahibi Genel Ku
rulda hazır bulunmadığından bir defaya mahsus .ol
mak üzere, . 

İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç'ün 
(6/292) ve 

Adana Mille'tvekiîi Cüneyt Canver'in (6/294) sözlü 
soruları, soru sahipleri ve ilgili bakan Genel Kurulda 
hazır bulunmadıklarından, 

Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, (6/295) ve 
Istaribul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, (6/296) 

sözlü soruları da ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır 
'bulunmadıklarından; 

Ertelendiler, 
2644 Sayılı Tapu Kanununun Değişik 26 ncı Mad

desine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Kabulü Hakkında (1/648) (S. 
Sayısı : 258) ve 

2797 Sayılı Yargıtay Kanununa Bir Ek Madde 
Eklenmesine Dair (1/645) (S. Sayısı : 259) 

Kanun tasarıları ka'bul edildi ve kanunlaştılar. 
Maddeleri Komisyona geri verilen, Antalya Mil

letvekili Ali Dizdaroğlu'nun, Türk Ceza Kanununun 
175, 176, 177 ve 178 inci Maddelerinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 
82'ye 1 inci ek) komisyondan gelmediğinden erte
lendi. 

Köy Kanununun 74 üncü Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısının (1/644) (S. Sayı
sı : 257) tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı; 
Ankara Milletvekili Ali Bozer ve arkadaşlarının, ta
sarının Plan ve Bütçe Komisyonunda öncelikle görü
şülmesine dair önergesi ka'bul edilerek tasarı Plan ve 
Bütçe Komisyonuna havale edildi. 

13 Mart 1985 Çarşamba günü saat I5.00*te topla
nılmak üzere birleşime saat 18.25'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhdim Araş 

Kâtip Üye 
Kayseri 

Muzaffer Yıldırım 

Kâtip Üye 
Çankırı 

Saffet Sakarya 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN i: Başkanvekili Abdulhalim Araş 
KÂTÜ» ÜYELER : Saffet Sakarya (Çankırı), Muzaffer Yıldırım (Kayseri) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 72 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır, 

IH. — BAŞKANLIĞIN GENE 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'm, Ottawa 
Büyükelçiliğimize vaki saldırı konusunda gündem dışı 
açıklaması 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce 2 gündem 
dışı söz talebi vardır. 

'Bunlardan birincisi Dışişleri Bakanı adına Devlet 
Bakanı Sayın Mesut Yılmaz'm; Ottawa Büylükelçiili-
ğîmiıze vaki saldırı hakkında Meclisimize izahatı var
dın 

Kendileririi davet ediyorum, buyurun. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ. (Rize) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dün Ottawa 
Büyükelçiliğimizin hedef olduğu alçakça saldırı hak
kında yüce Meclise bilgi arz etmek ve buna ilişkin 
bazı görüş ve düşüncelerimizi açıklamak üzere huzu
runuzda bulunuyorum. 

Her şeyden önce bu saldırının KanadaMa mis
yonlarımıza ve misyon mensuplarımıza yönd'tilen 
üçüncü saldırıyı teşkil ettiğini üzüntüyle kaydettiğim'i-
zi ifade etmek isterim. 

'Hatırlayacağınız gibi, 8 Nisan 1982 tarihinde Bü
yükelçilik Ticaret Müşaviri Kani Güngör otomobili
nin içinde silahlı saldırıya uğramış ve bu saldırıdan 
çok ağır yaralarla ve büyük ölçüde felç olarak kur
tulabilmiştir. Daha sonra 27 Ağustos 1982 günü As
kerî Ateşe Albay Atilla Altıkat büyükelçiliğe göre
vine gelirken otomobilli içinde şehit edilmiştir. Albay 
Altıkat'ın canileri bugüne kadar yakalanamamıştır. 
Buna karşılık Kârii Güngör'e yönelik saldırının faili 
olarak 1984 yıllı Mart ayında tutuklanan 3 teröristin 
ağır ceza mahkemesine sevk edilip edilmeyeceklerine 

(Ankara Milletvekili Hazım Kutay'a kadar yokla
ma yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı için yeterli sayı vardır. 

ilişkin ön duruşma, Kanada adlî sisteminde mevcut 
olanakları azamî derecede istismar eden savunma 
oyunları ile uzayıp gitmektedir. Ön duruşmanın ha
lihazır saJfhasında sanıkların öldürmeye teşebbüs ye
rine, eylem için işbirliği suçundan yargılanabilecekleri 
intibaı atamakta, bu suçlama sonunda verilecek ce
zanın da işlenen suçla orantılı olmayacağı endişesi 
yer almaktadır. 

Ottawa Büyükdlçiliğimize yönelik saldırı işte bu 
ortam iç'inde planlanmış ve tatbike konulmuştur. Sal
dırının bir IKanada'iı güvenlik görevlisinin hayatını 
kaybetmesi ve teröristlerin eine düşmemek amacıyla 
binanın ikinci katından atlayan büyükelçimizin yaıra-
'lanımasııyla sonuçlanmış bulurtma'sını nefret ve üzün
tüyle karşılamamaya İmkân yoktur. Üstelik olayın 
Oriy duruşmasından sonra birtakım saldırıların müm
kün görüldüğü misyonlarımızın ve aralarında Kana-
da'nın da bulunduğu çeşitli ülkelerin özellikle uyarıl
mış oldukları bu döneme rastlamış olması, üzüntü
müzü daha da artırmaktadır. Esasen, basına da yan
sımış olan bazı bilgiler, özellikle Kanada ve İtalya' 
dakii misyonlarımızın belirli bir tehdit- altında bulun
duklarını göstermekteydi Hal böyle iken büyükelçi-
liğîmiz önünde alınmış bulunan güvenlik önlemleri
nin yeterli düzeyde olduğunu söylemeye imkân göre-

. m'lyorunij 

Sayın milldtvdkilleri, uluslararası terörizm ile ba
şa çıkmanın tek yolunun, bu belaya karşı cesaretle 
karşı tedbirler almak olduğunu; teröristlerle pazarlık 
ederek, canilere tavizler vererek, bu kişilere âdeta 
dokunulmazlık tanınarak terörizmin önlenemeyeceğini 
gösteren misaller hafızalarımızda tazeliğini korumak-

KURULA SUNUŞLARI 
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ta'dır. Batı camiasına mensup olup insan halk ve hür
riyetlerine saygılı bütün ülkeler, bu prensiplerin ar
kasına sığınarak insan haklarının temelini oluşturan 
yaşama hakkına tecaVüz edenlere göz yumamazlar. 
Hiçbir kanun, hiçbir anayasa, hiçbir uluslararası 
sözleşme teröristlere, devletleri parçalama hürriyetini 
garanti etmemiştir. 

Öt'tawa Büyükelçiliğimize saldıran teröristlerin 
menlsup olduklarını öne sürdükleri örgütün daha önce 
Lizbon Büyükelçiliğimizi de işgal ederek Maslahat
güzarımızın eşi Calhîde Mıhçıoğlu'nu da şehit ettikleri 
'hatırlanacaktır. O olay sırasında, yanlarında getir'dik-
leri bombaların infilak etmesi sonucu ölen 5 terörist 
için ayinler düzenlendiği, bu alçak canilerin şehit mer
tebesine yükseltildikleri hayret ve nefretle göıfülmüş-
tür. Bu kez Ottawa Büyükelçiliğimizin hedef ol'du-
ğu saldırıda bu tutumun rolü bulunduğunu inkâr et
meye imkân yoktur. 

Ermeni toplumu bu canilere destek olduğu, ken
dini bu hunbarca cinayetlerden soyutlamadığı süre
ce daha pek çok günalhsızın kanının akıtılmasını üzün
tüyle beklemek yanlış olmayacaktır. 

(Ermeni toplumunun artık gerçekleri görmesini ve 
70 yıldır kendi kendini aldatarak kapıldığı hayal dün-
yasundan sıyrılmasını temenni ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, başta bizzat saldırıları dü
zenleyenler olmak üzere herkes Türk Milletinin canı 
ve kanıyla verdiği şan ve şeref dolu tstdklal Sava
şımızdan sonra Lozan Anlaşmasıyla kurulan Türkiye 
Cumrıur'iyeti'nden 'kopartılacak bir karış toprak bu
lunmadığını herhalde bilmektedir. Bu durumda mem
leketimize yöneltilen saldırıların sebebini başka yön̂ -
lerde aramak gerekir. 

Kanaatimizce asıl amaç, Türk Milletini birtakım 
iftiralarla karalayıp zayıflatmak, devletimizin mlllet-
İeraraisı toplumkla şerefle işgal ettiği yeri sarsmaktır. 
Bu amaca erişmenin başlıca yolunu her eylemden 
sonra dünya basın ve yayın organlarınida milletimize 
karşı yalan ve iftiralara dayanan bir kampanya baş
latmakta görmektedirler. Nitekim geçtiğimiz yıllarda, 
her terör eyleminden sonra bu organlar âdeta terö
ristleri haklı çıkartan yayınlar yapmışlar, teröristlerin 
tezlerini dünya kamuoyuna tekrar tekrar duyurmuş-
llardıı\ 

ıBir taraftan bu tutumun sakıncaları yetkililere an
latılmaya çaiışılıırken diğer taraftan tarihî gerçekler 
açıklıkla ortaya konmuştur. 

IBu çabalarımızın semerelerinin alınmaya başlan
dığı memnuniyetle mtişalhade edilmiştir. Bn son Orly 
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davası sırasında yabancı basım takip edenler, artık 
düzmece iddiaların Tanrı kelâmı gibi sıralanmadığını, 
karşı görüşlerin mevcudiyetinin de açıklıkla ortaya 
konduğunu görmüşlerdir. 

Dünya kamuoyunu aydınlatma ve tarihî gerçek
leri izah yolundaki ça'balarıımızı daha büyük bir şevk
le sürdüreceğiz. İnanıyoruz ki bu faaliyet,-siz değerli 
miletvökillerimizi'n de içten katkılarıyla bütün ülke
lerde gerek hükümet, gerek parlamerito, gerek kamu
oyu düzeyinde daha büyük etkiler yaratacak ve so
nuçta Türk 'Milletinin alnını lekeleme yolundaki cani-
yane ve şerefsiz teşebbüsler bütünüyle akamete uğ
rayacaktır. 

Değerli milletvekilleri, ağır, fakat başarılı bir ame
liyat geçirmüş olan değerli Büyükelçimiz Coşkun Kır-
ca'ya, huzurunuzida geçmiş olsun dilekleriınlzii iletir, 
kendisini en kısa zamanda görevinin başında görme
yi ümit elttiğimizi ifade eder; sağ ve salim kurtulmuş 
olmalarını sevinçle karşıla'dıgıımız ailesi fertleriyle bü
yükelçiliğimiz personelinim bir daha böyle acılı anlar 
yaşamamalarını TanrıMan dilerim. 

Yüce heyetinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

2. — İstanbul Milletvekili Ahmet Memduh Yaşa' 
nın, Hükümetin son zamanlardaki vergi politikasıyla 
ilgili tasarrufları hakkında gündem dışı konuşması 

(BAŞKAN — istanbul Milletvekili Sayın Mem
duh Yaşa, vergi konusunda gündem dışı söz istemiş
lerdir, kendilerini kürsüye davet ediyorum. 

Buyurun Sayın Yaşa, (MDP sıralarından alkışlar) 
AHMET MEMDUH YASA istanbul) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; hükümetin son zaman
larda vergi politikasıyla ilgili bazı tasarrufları ve özel
likle bu tasarruflardan ikisi benli, vergide hükümran
lık hakkı ve vergi yükünün dağılımı konusunda bazı 
düşüncelerim'i huzurunuza getirmeye sevk etti. Bu 
tatbikat devarn ettiği takdirde eski bir maliye hocası 
olarak beni sık sik karşınızda göreceğinizden daha 
şimdiden affınızı istirham edeceğim. 

Muhterem milletvekilleri, vergi koymak devletin 
hükümranlık hakkının en sağlam belirtilerinden bir 
tanesidir. Bu hakkı kullanmak, vergi koymak bu 
hakkın istimalidir. Başka devlet, başka zümre veya 
başka şahıslar andına bu halktan vazgeçilemez ve hele 
bu hak bunlara kullandırılamaz. Ayrıca, bir hüküm
ranlık hakkı olduğu için vergiyle ilgili tasarruflar 
ve özellikle vergiden vazgeçmek gibi faaliyetler, hü
kümranlık hakkının 'tecelligâ'hı olan Meclis'in dışında 
da icra edilemez. 
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İki tasarrufu bu vesileyle dikkatinize sunmaik isti
yorum : Bir tanesi, en yeni olanı, yabancı şirketlere 
ait olan, daha doğrusu yabancı şirketlerden alınan 
Kurumlar Vergisi nispetlerinde, yabancı şirketlerin 
Türk şirketlerinden değişik vergilendirilmesi dolayı
sıyla evvelice mevcut olan ve haklılığı bulunan vergi 
nispetlerinin indirilmesi, diğer taraftan Türkiye'de ka
zanç ve irat sağlayan yabancılarım ve Gelir Vergisi 
avansı şeklin'de tahsil edilen Stopaj Vergisinin orta
dan kaldırılması olayıdır. Yabancılara vazedilen bu 
vergiler, aramızda çifte vergilendirme anlaşması olsun 
olmasın, Batının demokratik bütün ülkelerinde mü
kelleflerin vergilerinden mahsup edilmektedir. 

Bir Amerikalı veya bir Alman Türkiye'de veya 
Almanya'da veya Amerika'da elde ettiği gelirlerin 
toplamı dolayısıyla Amerika'da yüzde 60 vergiye ta
bi ise ve Türkiye 'Hazinesi bu vergiden yüzde 20 tev-
k'i'fat yapmışsa, Amerika'da bu vergi ödenirken bu 
yüzde 20 mahsup edilir. Bizim bu yüzde 20'den vaz
geçmemiz, hangi sebeple olursa olsun, Türk Hazine
sine ait olan bir vergi hakkını Amerikan Hazinesine 
devretmektir. Yanli bugüne kadar Türkiye'nin tahsil 
etmekte olduğu vergiler yine tahsil edilecek, ama 
başkaları tarafından ve başkaları hesabına tahsil edil
miş olacaktır. 

Bunun Batılı ülkelerden gelen yatırımcılar veya 
uzmanlar için yapıldığını sanmıyorum. Bunun kör
fez ülkelerinden ve baktığımız zaman fevkalade arkaik 
bir bünye arz eden birtakım toplumlardan gelmesi 
möl'huz olan yatırımları güya teşvik için alındığı an
laşılmaktadır. Bu arkaik toplumların vergi sistemi 
dışında daha birçok özellikleri vardır. Ejğer buralar
la ilişkilerimiz vergi gibi astada bugün Türkiye'de 
lâiklikle, demokratik sistemle ve kapitalizmle fevka
lade İç içe olan vergi sistemi, bu ülkelerin inançları
na ve bünyelerine göre değ'iştirilecekse, korkanım gü
nün birinde TürkiyeMe zekât, cizye ve haracın vergi 
sistemi olarak benimsenmesi yolun'da bir çığır açıla
caktır. (MIDP ve HP sıralarından alkışlar) 

fk'inci misal; bazı işiiricetleri kurtarma ameliyesi 
sadedinde, 'iflas ilan etmiş olan bir sanayi şirketinin 
kurtanlması için (şirketin 'ism'inii müsaadenizle zik
retmeyeyim), bu ışjirketin imal ettiği, daha doğrusu 
nihaî mamulüne dahil olan cihazların, yarı mamulle
rin yalnız bu şirket tarafından ithal edildiği takdirde 
Gümrük Vergisinden muaf tutulması olayıdır. Aynı 
maddeleri Türkiye'ce başka şirketler ide Ütıhall etmek
tedir. O şirketler üthal ettiği zaman vergi ödeniyöır, 
bu şirket 'ithal ettiiği zaman vergi ödenmiyor ve öbür-
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terine «Gidin oradan alın» deniyor. Yani 'bunun an
lamı şudur arkadaşlar : Türkiye Hazinesine ait oılan 
'bir vergiyi b'ir şirkeftin tahsil ötmesi ve kendi hesabı
na geçirmesidir, yani Hazineden bir şirkete fon ak
tarılmasıdır. 

(Muhterem arkadaşllar, dört beş seneden beri Tür
kiye, bankaların ve bankerlerin Ikuurtarılmasından 
başlayarak, birtakım sınaî ılşletmellerirün kurtarılması
na ka'dar birtakım zecrî tedbirlerle karşı karşıya bu
lunmaktadır. 'Bu 'tedbirlerin Türkiye^nin ekonomik ve 
sosyal hayatında nasıl tahribat yaptığını hepimiz bi
liyoruz. Türkiye Büyük Millet 'Mecffis'inin bugüne ka
dar bir Meclis araştırması ile bunlara el koymuş ol
maması da hayreti mucip bir husustur. Yalnız, özel
likle kapitalist s'isteme inanmış bir kişi olarak, bunu 
açıkça söylüyorum ve bundan da utanmıyorum, şunu 
bilhassa gene kapitalizme 'inananlara hitaben hatır
latmak istiyorum : (Kapitalist sistemde kârın tek meş-
ruiyyet sebebi risktir; yani zarar ötme ihtimalidir. 
Eğer bir toplum zararı sösyalize ediyorsa, kâr mut
laka sosyalize edilir. 

Hepinize saygılar sunarım. (MİDP ve HP sıraların
dan alkışlar) 

BAÇKAN — Teşekkür ederiz. . 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Sıkıyönetimin bazı illerden kaldırılmasına 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/721) 

2. — Olağanüstü halin bazı illerden kladırılması-
na ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/722) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Bazı illerden sıkıyönetim ve olağanüstü halin kal

dırılmasına dair Başbakanlığın tezkereleri vardır, 
her ikisini de ayrı ayrı okutuyorumi: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : 12.11.1984 tarihli ve 188-2/02252 sayılı ya

zımız. 
Millî Güvenlik Konseyinin (1) numaralı bildiri

si ile bütün yurtta ilan olunan ve son olarak (34) 
ilde 19.İH. 1984 günü saat 17.001den itibaren 4 ay 
süre ile uzatılması Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
13.11.1984 tarihli ve 10 sayılı kararıyla onaylanmış 
bulunan sıkıyönetimin; 

1. Antalya, Bursa, İçel, Kahramanmaraş, Koca
eli, Malatya, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon ve Zon
guldak illerinden 19.3.1985 günü saat 17.00'den geçer
li olmak üzere kaldırılmasının, 

2. Diğer (23) ilde 19.3.1985 günü saat 17.00'den 
itibaren 4 ay süre ile uzatılmasının, 

52 — 
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Türkiye Büyük M'illet Meclisine arzı, Bakanlar 
Kurulunca 6.3.1985 tarihinde uygun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
Turgut özal 

Başbakan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 12,11.1984, 13.11.1984 tarihli ve 188/02252, 

07156 sayılı yazılarımız^ 

19.11.1984 günü saat H.OOtten geçerli olmak 
üzere 4 ay süre ile (4) ilde uzatılan ve (5) ilde ilan 
edilen ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 13.11.1984 
tarihli ve 11 ve 12 sayılı kararlarıyla onaylanmış bu
lunan olağanüstü halin; 

1. Amasya, Denizli, Eskişehir, Giresun, Mani
sa, Rize, Sakarya ve Uşak illerinden 19.3.1985 günü 
saat 17.00'den geçerli olmak üzere kaldırılmasının, 

2. Çorum Hinde 19.3.1985 günü saat 17.00'den 
itibaren 4 ay süre ile uzatılmasının, 

Türkiye Büyük Millet ^Meclisine arzı Bakanlar 
Kurulunca 6.3.1985 tarihinde uygun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
Turgut özal 

Başbakan 

(BAŞKAN — Her 2 tezkere de sıkıyönetimin ve 
olağanüstü halin kaldırılmasına ilişkin bulunduğun
dan ve aynı mahiyette görüldüğünden müzakerelerini 
birlikte yapacağız. Oylarken ayrı ayrı oylayıp, karar-
larınızı alacağız. 

Şimdi açıklama yapmak üzere hükümete söz ve
riyorum: 

'Buyurun Sayın içişleri Bakanı. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM.AKBULUT (Er
zincan) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren yurt sathın
da sürdürülen sıkıyönetim uygulamasına 19.3.1984 
tarihinden başlamak üzere kademeli olarak 33 ilimiz
de son verilmiş bulunmaktadır. Halen sıkıyönetimin 
kaldırılmış bulunduğu 33 ilimizden 9'unda olağan
üstü hal ilan edilmiş olup, 34 ilimizde ise sıkıyönetim 
uygulaması devam ettirilmektedir. 

Malumları olduğu üzere, son 4,5 yıllık sürede gü
venlik kuvvetlerimizce ülke çapında yürütülen ope
rasyonlar ve takibat sonucu faaliyet alanları daral
tılan, hareketleri kontrol altına alınan, militan kadro
ları yakalanarak örgüt yapıları çökertilen terör mih
raklarının büyük bir bölümünün yurt içindeki mües-
siriyetleri ortadan kaldırılmış ve devlet otoritesinin 
yeniden tesisi mümkün kılınmıştır. 
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Güvenlik kuvvetlerimizin terörle mücadele husu
sunda elde ettikleri başarılı sonuçlara rağmen yurt 
dışına kaçabilen terörist unsurların yabancı güçlerin 
yoğun destek ve teşvikiyle ülkemiz aleyhindeki pro
paganda ve eylem birliği faaliyetlerini halen de de
vam ettirdikleri müşahede olunmaktadır. 

Ülke ve millet bütünlüğümüzün parçalanmasını 
açıkça amaç edinen terörist unsurlar yurt dışında dış 
güçlerin yardımıyla eğitilip silahlandırdıkları militan
lar vasıtasıyla ülkemizde yeniden terörün başladığı 
kanaatini uyandırmak istemektedirler. Son aylarda 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde görülen si
lahlı çete faaliyetleri bu uygulamaniin en son örne
ğini teşkil etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, yıllardır değişik ad ve kisve
ler altında çeşitli metotlar kullanmak suretiye reji
mimize, millî birik ve bütünlüğümüze kasteden yı
kıcı mihraklar ve dış destekçileri halen de menfur 
amaçları istikametindeki gayretlerini devam ettirmek
tedirler. Ülkemize karşı, gerek yurt içi ve gerekse 
yurt dışında ayrılıkçı ve bölücü terör mihraklarınca 
haşlatılan saldırılar, terörün bizatihi millî varlığı
mıza kastederek, topraklarımız üzerinde yeni unsur
lar teşkil etme istikametine kanalize edilmek isten
diğini göstermektedir. ötedenberi, ülkemiz aleyhin
de faaliyet yürüten bazı ülkeler ve bunların kont
rolündeki mihraklar, Ermeni terörü yanı sıra, bölücü 
unsurları da ülkemize karşı faaliyetlerinde açıkça 
desteklemektedirler. 

Yurdumuzun Doğu ve Güneydoğu bölgesinde 
vukubulan saldırılar sonrası yapılan operasyonlar 
sırasında elde edilen bilgilerden, aşırı sol unsurların 
da ayrılıkçı ve bölücü mihraklarla güç ve eylem 
birliği içerisinde terör hareketlerini sürdürmeyi amaç
ladıkları anlaşılmaktadır. Silahlı Kuvvetlerimiz ile 
emniyet teşkilatımızın bu faaliyetleri takibi neticesin
de, 19 Kasım 1984 ilâ 11 Mart 1985 tarihleri arasın
da yapılan operasyonlarda, illegal sol kesimden 1134 
militan, 15 otomatik silah, 146 tabanca, 9 169 mer
mi, 52 bomlba, 10 dinamit lokumu, 32 fünye; solcu 
keşlimden 683 militan, 52 otomatik silah, 45 tabanca, 
3 170 mermi, 19 bomba, 1 dinamit lokumu; irticaî 
kesimden 349 tarikat mensubu, ülkücü kesimden ise 
44 militan 1 adet tabanca ile birlikte ele geçirilmiş
lerdir. 

Böylece belirtilen dönem içerisinde toplam olarak, 
2 210 militan, 67 otomatik silah, 194 tabanca, 12 359 
mermi, 71 bomba, 11 dinamit lokumu ve 32 fünye ile 
birlikte yakalanmışlardır. 
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Aynı dönem içerisinde, sıkıyönetim uygulamasının 
tamamen kaldırıldığı 24 ilimizden Aydın'da 1 saldı
rı, Kırşehir'de 1 çatışma, Bilecik ve Konyağa l'er 
bildiri dağıtma, Bitlis'te 1 pankart asma ve Konya'da 
bir yazı yazma olayı vukua gelmiştir. Diğer illerimiz
de ise siyasî mahiyette suç teşkil edici herhangi bir 
gelişme olmamıştır. 

Bu arada 19 Kasım 1984 tarihinden itibaren ola
ğanüstü hal ilan edilmiş bulunan 9 ilimizden sade
ce Çorum'da 1 bildiri dağıtma olayı görülmüştür, 

Belirtilen dönemde, sıkıyönetim uygulaması de
vam eden 34 ilimizde ise toplam 21 saldırı, 20 ça
tışma, 14 gasp, 1 banka soygunu, 4 patlama, 35. bil
diri dağıtma, 2 pankart asma, 2 kanunsuz gösteri 
ve 22 yazı yazma olayı meydana gelmiştir. 

Sıkıyönetimin sürdürüldüğü illerimizde meydana 
gelen toplam 21 saldırı olayından 18'i, 20 çatışma 
olayında ise 13^ Doğu ve Güneydoğu Anadolu ille
rimizde görülmüştür. Bu itibarla bir kısım illerimiz-, 
de sıkıyönetimin devamı veya kaldırılması hususla* 
nm karar altına alırken, uygulanacak esasların son 
dönemde ortaya çıkan gelişmeleri de dikkate almak 
suretiyle tespitinde fayda mülahaza olunmaktadır. 

izah olunan hususlar dahilinde muhtemel geliş
meler de dikkate alınmak suretiyle sıkıyönetimin uza
tılmasına sefoep teşkil edilecek esaslar il veya bölge
lerde: \ 

1. Bölücü ve diğer ideolojik unsurların faaliyet
lerini devam ettirmeleri, 

2. Siyasî amaçlı örgütlerin halen mevcudiyet ve 
müessiriyetlerini hissettirmeleri, 

3- önemli operasyonların-devam ettirilmesi, 
4. Yörenin siyasî, sosyal ve coğrafî özelliklen 

dolayısıyla terör faaliyetlerine müsait zemin teşkil et- , 
mesi, 

5. İllegal örgüt militanlarının yurt dışından sız 
ma veya yurt içinde intikal yolları üzerinde bulun 
ması, 

6. İllegal örgüt kalıntılarının toparlanma ve ey
lem teşebbüslerine tevessül etmelerinin muhtemel 
olması, \ ': ' ' ~ 

7. İllegal örgüt faaliyetlerinin ortaya çıkışma 
uygun, istismara müsait bir potansiyel kitle bulun
ması şeklinde tarafımızdan tespit edilmiştir. 

Bu esaslar mucibince, sıkıyönetimin halen de 
vam ettiği illerimizden Diyarbakır, Şanlıurfa, Mar 
din, Siirt, Bingöl, Adıyaman, Tunceli, Elazığ, Ga
ziantep, Erzurum, Ağrı, Erzincan, Hakkâri, Kars, 
Van'ın bölücü unsurların faaliyet alanı içerisinde bu

lunması, bölgedeki sosyal ve coğrafî şartların, bölücü 
örgütlenmeye ve çetelerin barınmasına müsait olma
sı, komşu ülkelerden şuurlarımıza vaki sızmaların 
devam etmesi ve önemli operasyonların sürdürülmesi 
dolayısıyla hassasiyetlerini korumakta olduğundan; 

Artvin, Ordu, Adana, Hatay, İzmir, Ankara, İs
tanbul, Edirne'nin aşırı sol faaliyetlere uygun bir 
zemin teşkil etmeleri, bölücü unsurlarla, yurt dışın
daki terör mihrakları arasındaki irtibatların, cephe 
teşekkülüne dönüşerek ülkemiz aleyhinde müşterek 
eylemlere teşebbüslerinin muhtemel olması ve çeşit
li illegal örgütlerin bu illerimizdeki faaliyetlerimi ir
tibatlı olarak devam ettirebilecekleri bakımından, bu 
illerimizde sıkıyönetimin uzatılmasında fayda müla
haza edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, belirttiğimiz esas ve müşahe
deler göz önüne alındığımda, sıkıyönetim uygulamar 
sının hangi illerimizden kaldırılabileceği mevzuunda 
belli bir kanaata varmak mümkün olacaktır. Bu se-

, beple il veya bölgede terör olaylarında bariz azal
malar, illegal örgüt kalıntılarındak'i toparlama ve 
yeniden örgütlenme çlışmalarının asgarî seviyede ol
ması; siyasî sosyal ve coğrafî özellikleri bakımından 
ideolojik faaliyet ve olaylara müsait olmaması; ille
gal örgüt militanlarının yurt içine sızma ve intikal 
yolları üzerinde bulunmaması durumlarımn varit ol
ması halinde, sıkıyönetim uygulamasının kaldırılma
sı uygun değerlendirilmektedir. Bu itibarla Samsun, 
Trabzon, Zonguldak, Tokat, Bursa, Kahramanma
raş, Sivas, İçel, Antalya, Malatya ve Kocaeli ille
rinden sıkıyönetimin kaldırılarak olağanüstü hal ilan 
edilmesi; 

Daha önce sıkıyönetim uygulaması kaldırılıp ola
ğanüstü hal ilan edilen Amasya, Eskişehir, Giresun, 
Manisa, Sakarya, Denizli, Rize ve Uşak illerinde ola
ğanüstü hal uygulanmasının kaldırılması; Çorum ilin
de olağanüstü halin devam etmesi uygun mütalaa 
edilmektedir. 

Ülkemizde son birkaç aydır meydana gelen geliş
meler, yıkıcı ve terör mihraklarının devlet otorite
sini zaafa düşürme, vatandaşlarımızı tedirgin etme 
ve demokratik nizamın işleyişini sekteye uğratmak 
gayesiyle yeniden terör hareketlerine uygun bir or
tam yaratma gayreti içinde oldukları müşahede edil
mektedir. Devletimizin bekasını, ülke ve millet bü
tünlüğümüzü hedef alan ve yurt dışındaki güçlerin 
aleti durumunda olan terör mihrakları ile mücade
lenin ciddiyet ve kararlılıkla yürütülmesi gereken 
millî bir görev oduğunun idraki içinde olan hükü-
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metimiz, Yüce Meclisin bütün üyelerinin aynı g!ö- I 
rüşleri paylaştığı inancındadır. I 

Bu itibarla, yukarıdaki değerlendirmelerimiz ışı- I 
ğında 19 Kasım 1984 tarihinden bu yana sıkıyöne- I 
tim uygulamasının bulunduğu 34 ilimizden ll'inde I 
19 Mart 1985 tarihimden geçerli olmak üzere sıkı- I 
yönetimin kaldırılmasına, 23 ilde 4 ay süre ile uza- I 
tılmasına, sıkıyönetimin kaldırıldığı 11 ilde 4 ay sü- I 
re ile olağanüstü hal ilan edilmesine, 19 Kasım 1984 I 
tarihinden bu yana olağanüstü hal uygulanan 9 il- I 
den 8'inde bu uygulamaya son verilmesine, Çorum I 
İlinde ise olağanüstü halin 4 ay süre ile uzatılma- I 
sına karar verilmesini tensiplerinize arz eder, hepini- I 
zi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) I 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. I 
Teskereler üzerinde söz isteyen parti gruplarına I 

müracaat sırasına göre söz veriyorum- I 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın özer Gürbüz; I 

buyurun. (HP sıralarından alkışlar), I 

HP GRUBU ADINA ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime I 
başlamadan önce grubumuz adına yüce kurula say- I 
gılar sunarım,.ı I 

Dün ulusça yine heyecanlı bir gün geçirdik. Bu I 
onurlu bir heyecandı. Kanada Ottawa Büyükelçili- I 
ğimize 3 Ermeni teröristçe yapılan baskın hareketinin I 
heyecanla beklenişiydi. Ulusça, her zaman olduğu I 
gibi, tüm halberi olanlar olayı büyük bir heyecanla I 
izlediler. Tesellimiz ve sevincimiz, can kaybı olma- I 
dan olayın atlatılabitaeSiydı. I 

Değerli milletvekilleri, bütün dünya, her zaman I 
oduğu gibi, bir kere daha bilmeli ki, Türkler dış I 
politikada, Türkler millî onurunda her tehlikenin üze- I 
rine her zaman bir yumruk gibi giderler ve gide- I 
çeklerdir. (Alkışlar) iktidarıyla, muhalefetiyle; par- I 
lamento içi muhalefeti, parlamento dışı muhalefetiy- I 
le belki bazen sert, bazen yumuşak tartışmalarımız I 
olabilir, ancak millî duygular ve dış politika husus- I 
ları söz konusu olduğunda her zaman bir yumruk I 
gibi olduğumuz, ülkemizden verilecek tek bir karış I 
toprak olmadığı bütün dünyaca açıkça bilinmelidir. I 
Hiç kimse başka türlü hesap yapmasın. Ermeni odak- I 
lan da, teröristler de başka hesap peşinde gezme- I 
sinler. Türk'e zorla, tedhişle ve terörle kalbul ettirî- I 
lebilecek hiçbir hak yoktur; esasen hiçbir hakları- I 
nın olmadığını da bütün dünya her gün biraz daha I 
ahlamaktadır. I 

Bu duygularla, büyükelçimize, sevgili ailesine, el- I 
çilik mensuplarına, Dışişleri Bakam ve bakanlığın I 

I mensuplarına ve bütün Türk Ulusuna, grubumuz adı-
I na bir kere daha geçmiş olsun diyoruz^ (HP sırala-
I rından alkışlar) 
I Değerli milletvekilleri, daha önceki karanük gün-
I leri geride bırakarak, hangi illere daha sıkıyönetimi 
I götürsek tartışmaları yerine hangi illerden sıkıyöne-
I timi kaldırsak tartışmalarına geçmiş bulunuyoruz. 
I Bu gelişi sağlayanlara, bu gelişe emeği geçenlerin 
I tümüne teşekkür etmek, kendilerini kutlamak istiyo-
I rum. Demokrasiye layık olduğunu tüm örnekleriyle 
I kanıtlayan, her zaman demokrasiden yana ağırlığını 
I koyan Türk halkımızı da kutlamak istiyorum. 
I iSayın milletvekilleri, 12 Eylül 1980 tarihinde tüm 
I illerimizde ilan edilen sıkıyönetim, aralıklarla kaldı-
I rılarak 34 ile indirilmiştir. Bu kez de II ilden kal-
I dırıldığında sıkıyönetim altında il sayısı 23'e inmiş 
I olacaktır. Bu sonuca memnun olmamak imkânsız-
I dır.; Ancak, verilen ölçülü bilgilerden, neden 23 ilde 
I daha sıkıyönetimin sürdürüldüğünü, hele 11 ilde da-
I ha olağanüstü hal ilanını tam anlamıyla anlayabil-
I mek, değerlendirebilmek güçtür. Hükümet, bu konu-
I larda* daha ayrıntılı bilgiler vermelidir. Gerekiyor-
I sa gizli oturumlarla, kapalı oturumlarla iller bazın-
I da da olay, ayrı ayrı Yüce Meclise anlatılmalıdır. 
I Bu ayrıntılı bilgiler elimizde olmamakla birlikte, sa-
I yın balkanın verdiği değerli bilgilerle ve bugüne ka-
I dar aldığımız diğer bilgiler ölçüsünde konuyu, gru-
I bumuz adına değerlendirmeye çalışacağım. 
I . Yüksek malumları olduğu gibi, olağanüstü hal ve 
I sıkıyönetim, Anayasamızın «Olağanüstü yönetim 
I usulleri» başlığı altında 119, 120 ve 122 nci madde-
I lerİnde yer almaktadır. 119 uncu madde, afet, has-
I talik veya ekonomik bunalım hallerini kapsamakta, 
I konumuz olan 120 nci madde, şiddet olaylarının yay-
I gınlaşması ve kamu düzeninin ciddî şekilde bozül-
I ması nedenine dayanmaktadır. 
I Sıkıyönetimi içeren 122 nci madde ise, hür de-
I mokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri or-
I tadan kaldırmaya yönelen ve olağanüstü hal ilanı-
I nı gerektiren hallerden daha vahim şiddet hareket-
I lerinin yaygınlaşması veya savaş hali, savaşı gerek-
I tirecek bir durumun başgöstermesini öngörmektedir. 
I Hal böyle olunca, Anayasa çerçevesinde tüm yurtta 
I ve üler bazında sıkıyönetim ya da olağanüstü ha-
I li ayn ayrı inceleyip değerlendirmek gerekir. Yine 
I bu değerlendirmede 12 Eylülden sonra Ceza Yasa-
I mızın, usul ve diğer yasalarımızın birçok madde-
I lerinin değiştirildiği, Devlet Güvenlik Mahkemeleri-
I nin sürdkli hale getirildiği ve güvenlik kuvvetlerinin 
I güçlendirildiğini de dikkate almamız gerekir. 
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gibi, olağanüstü hal ve sıkıyönetim, olan ve sürege
len birtakım çok ağır koşulların varlığı halinde ka
bul edilen geçici olağanüstü bir yönetim biçimidir; 
anaya'sal bir yönetim biçimidir. Yalnız, zorunlu ka
lınmadıkça bu yönetimlere başvurulmamak ve sıkıyö
netim sürekli hale getirilmemelidir. 

Değerli mİlletvekİleri, sıkıyönetim, kendi yapısı 
gereği silahlı kuvvetleri politikanın içine çekmekte
dir. Ordumuz birçok politik kararlar almak duru
munda 'bırakılmaktadır. Sıkıyönetime bağlı güvenlik 
güçlerinin de her türlü hareketleri ve bazen yanlış 
davranışları da sıkıyönetim yetkililerine mal edile
bilmektedir. Süre uzadıkça, istenmese de, ordu, yıp
ranma tehlikesiyle karşı karşıya bırakılmaktadır ve 
yine şanlı ordumuz aslî görevi olan yurt savunma
sındaki gücünün bir bölümünü yurt içinde görevlen
dirmek durumunda kalmaktadır,: 

Tüm bu durumlar göz önüne alınarak, hükümet
ler Meclis karşısına olağanüstü hal ya da sıkıyöne
timin uzatılması için gelmek yerine, alacağı önlem
lerle demokratik sivil yönetime geçişi hızlandırma
nın yollarım bulmalıdırlar. 

Sayın milletvekilleri, yalnız seçimleri yapıp par
lamentoyu ve yerel yönetimleri oluşturmakla demok
ratik düzene geçilemiyor. Demokrasiye geçiş için ça-
lba harcamak gereklidir, bu çabayı hükümette göre
miyoruz. Demokratikleşme süreci içinde sivil yöne
time geçişi çabuklaştırıcı adımlar atılmalı, demokra
sinin kendi kuralları içinde işlerliği sağlanmalıdır. 
önemli ve güç olan, olağanüstü yönetim biçimleri
ne geçmeden demokrasinin kendi kuralları içinde 
huzur ve güvenliği kalıcı olarak sağlayabilmektedir. 
Halkımız artık demokrasiye geçişin tadına varmalk 
istiyor; toplantısı ve gösterisi ile demokrasi içerisin
de sesini duyurabilmek:, hakkını arayabilmek istiyor. 
12 Eylül öncesinin acı deneyimlerini de her zaman 
dikkate alarak özgürlüklerini tümüyle kullanmak is
tiyor. Halkımız, demokrasinin yanında, anarşi ve 
terörün karşısında olduğunu her zaman vurgulamış
tır. Biz de anamuhalefet partisi olarak her türlü anar
şi ve terörün karşısında olduğumuzu bir kere daha 
vurguluyoruz. Hükümetin, anarşi ve terörün yeni
den canlanmaması için alacağı her türlü önlemde 
kendisine yardımcı olacağız. Halkçı Parti her ve
sileyle ülke çıkarlarını parti çıkarlarının üstünde tut
tuğunu kanıtlamıştır. Ancak, yurtta huzur ve barı
şın, sosyal barışın sağlanması ve sürekli kılınması 
için hükümete de düşen çok önemli görevler var-
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dır. Bu anagörevleri ihmal edildikçe, ülkeyi değil 
olağan, olağanüstü yönetim biçimleriyle de yönet
mek güçlük gösterebilir. Bunlardan en tehlikeli gör
düğümüz, sosyal adaleti yok eden, zengini daha zen
gin, orta sınıfı her gün fakirleştiren, hükümetin uy
guladığı ekonomik modeldir. Geçim sıkıntısı ve pi
yasa anarşisiyle hayatı çekilmez hale getiren, ağır 
kış günlerinde halkı bir kilo oduna, bir lokma ek
meğe muhtaç eden model, toplumdaki saygı duyulan 
değerlerin de yitirilmesine neden olmuştur. Ahlâk
sızlık, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekârlık, yanında, 
devlet katında da hayalî ihracatlar, yolsuzluklar ve 
rüşvet önüne geçilemeyen salgın hastalık halini al
mıştır. Yolsuzluk ve rüşvet bu ekonomik modelin ta
bî sonucudur. Hükümet, insanı yok sayan, sosyal 
ve ekonomik dengeyi iyice bozan, toplumda kriz ve 
bunalım yaratan ekonomik modelinden mutlaka vaz
geçmelidir.; 

Anarşi kadar tehlikeli gördüğümüz, ülkeyi 12 Ey
lüle götüren nedenlerden olan partizanlık ve kadro
laşma illetine iktidarın da tutulduğunu görmekteyiz. 
«Ekibimle gelirim» adı altında devlet kadroları par
tililerle doldurulmak İstenmektedir. Memur tedirgin
dir. Bu hal istenmese de kendiliğinden devlet memu
runu senden, benden diye ayrı ayrı kamplara ayır
mak demektir. Hükümet, huzur ve güvenin bozulma
sını istemiyorsa, bu gidişe hızla son vermelidir, özel
likle güvenlik güçlerinin, polisin yansızlığına gölge 
düşürecek küçük bir davranıştan kaçınılmalıdır. 
Karakollar, dara düşen tüm vatandaşların güven ve 
sığınma yeridir. Karakola giden vatandaş yansız işlem 
göreceğinden, iyi muamele göreceğinden ve işkence 
görmeyeceğinden emin olmalıdır. (HP sıralarından 
alkışlar) Güvenlikten sorumlu Sayın İçişleri Bakanı 
bu güvenceyi vatandaşa vermeli, aksi davranışlar için 
her türlü şikâyeti değerlendirip suçlular varsa ce
zalandıracağını açıkça belirtmelidir,, «işkence yoktur» 
ya da, «Çıkartılan işkence iddiaları kasıtlıdır» de
mek, vatandaşta kuşku uyandırmaktadır. Unutul
mamalıdır ki, hükümetin eski bir sayın bakanı bu 
kürsüden, işkence yapıldığından bahsetmiştir. Suç ve 
suçlu varsa, nerede ve kim olursa olsun üzerine gi
dilmelidir; demokrasi ve açık rejimlerin en büyük gü
vencesi ve en güzel yanı budur. 

Değerli milletvekilleri, hükümetin gördüğümüz 
yanlışlıklarını, yerinde ve zamanında sık sık söyle
meyi muhalefet anlayışımızın gereği sayıyoruz. Bun
ca geçmiş acı deneyimden sonra, yeniden demokra
siye geçiş meclisi olan bu Yüce Meclisin hata yap-
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maya hakkı yoktur. Eleştiri ve uyarılarımız bu anla
yış içinde değerlendirilmelidir. Aldığımız birçok şi
kâyetlerden, sıkıyönetimce gerek görülerek başka ye
re atanan memurların, aradan yıllar geçmesine kar
şın tayin yerlerinin değiş'tirilmediği anlaşılmaktadır. 
Sıkıyönetim koşulları her gün iyiye gittiğine göre, 
sıkıyönetim nedeniyle başka yere gönderilen memur
ların durumları yeniden gözden geçiritfmelidlk. Aldığı
mız şikâyetlerden öğrendiğimize göre, memurlar han
gi mercie başvuracağını bilememektedirler. Bakanlı
ğa başvurduklarında, tayininize sıkıyönetimce gerek 
görüldü denilmekte, sıkıyönetim makamlarına baş
vurduklarında da hiç cevap alamamaktadırlar. Bu 
hal, Hükümetçe ve tüm bakanlıklarca titizlikle göz
den geçirilerek, sıkıyönetim kararları gereği yerleri 
değiştirilenlerin, sakıncaları kalmamışsa biran evvel 
yerlerine döndürülmelidirler. Yine, sıkıyönetim yet
kisi ile görevlerine son verilen memurların durumla
rının, sıkıyönetim makamlarınca yeniden incelenip, 
gözden geçirilip, görevlerine iade edilmelerini çok 
olumlu bir katkı olarak görmekteyiz. Mağduriyetin 
azaltılması yönünden, göreve iade edilenlerin daha 
da artırılması samimî dileğimizdir ve yine aldığı
mız bazı yakınmalardan görevine iade edildiği bil
dirilen memurların, görevlerine iade edilip edilme
dikleri anlaşılamamaktadır. Bunlar da ilgili memur
lara biran önce bildirilmelidir. 

Değerli millĞtvekileri, yine yakınmaların büyük 
bir bölümü güvenlik soruşturmasından gelmektedir. 
Sevk edildikleri sivil, ya da askerî savcılıkta takip
sizlik kafan verilenler, mahkemede beraat edenler, 
ya da haklarında hiç kovuşturma açılmayanlar, ka
rakolda ilk tahkikata başlandığında, haklarında tutu
lan raporlar nedeniyle ömür boyu kamu görevinden 
yasaklanmaktadırlar. Esasen, işsizliğin büyük safhala
ra ulaştığı, iş bulmanın çok güç olduğu ülkemizin bu
günlerinde ve yine büyük zorluklarla yüksek tahsil 
yapabilen birçok gençlerimizi «Sen sakıncalısın» de
yip, göreve alamamak onlara yapılan en büyük hak
sızlıktır. (HP sıralarından alkışlar) Bunlar büyük bir 
titizlikle giderilmeli, gerçekten devlete karşı olanlar 
varsa, elbette görev verilmemeli; ama sadece bir so
ruşturma nedeniyle ismi geçti diye, hakkında takip
sizlik kararı verilmiş olsa bile, hakkında beraat ka
rarı verilmiş olsa bile, bir yurttaşımızı görevinden 
ötmeye devletin de hakkı yoktur. Devlet de böyle ya
parsa, bu yurttaşlarımız nereye sığınacaklardır? İs
temesek de ıböyle aşırı odaklara kendi elimizle 
malzeme, eleman temin etmiş olmuyor muyuz? Bu

nu da titizlikle üzerinde durulmasını istediğimiz önem
li bir nokta olarak görmekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, yine bu arada kamu Vic
danını zedelemeyecek bir affın ve disiplin suçları af
fının partiler arasında gecikmeden konuşularak so
nuçlandırılmasının iç huzur ve yaraların sarılması 
yönünden çok yararlı olacağı düşüncemiizi bir kere 
daha tekrarlıyoruz. 

Hükümet sıkıyönetim kaldırılırken otomatik ola
rak, olağanüstü hal ilan edileceği biçiminde bir uy
gulama göstermektedir. Oysa yukarıda belirtilmeye ça
lışıldığı gilbi, olağanüstü hal ile sıkıyönetim ayrı ayrı 
tasarruflardır, birbiri ile irtibatlı değildir. Olağan
üstü hal yeterli olmazsa, daha ağır bir tedbir olarak 
sıkıyönetime geçileceği Anayasada belirtilmektedir. 

'Sıkıyönetim koşulları ortadan kalkmışsa sivil yö
netime geçilir. Hem sıkıyönetim koşullarının ortadan 
kalktığını söylemek, hem de olağanüstü hal ilan et
menin anlaşılması güç olmaktadır. Anayasanın 120 
nci maddesinin özü de böyle anlaşılmalıdır. Sivil yö
netimden, gerektiğinde her zaman - sivil yönetimin 
ağırlaştırılmış biçimi olan - olağanüstü yönetime ge
çilebilir. 

Bu nedenlerle hangi gerekçeye dayandığı açık
lanamayan sıkıyönetimin kaldırıldığı illerde olağan
üstü hal ilan edilmesinin birimindeki uygulamaya ka
tılamıyoruz. Bu konudaki oyumuz olumsuz olacak
tır. 

Sıkıyönetimi doğuran koşullar hızla iyileşmekte 
olduğundan değerlendirmelerini 4 ayda bir değil, 2 
ayda bir yapabilmemizi sağlamak için bir önerge 
hazırlamış durumdayız. Önergeyi hazırlamaktaki 
amacımız, hızla iyileşen koşullarda sıkıyönetimi kal
dırabilme şartlarını 4 ayda bir değil, 2 ayda bir dü
şünmeyi sağlamaktır.; Bu önergemizi de yüksek tak
dirlerinize sunacağız, 

Sevgili milletvekilleri, tüm ilende sıkıyönetim ve 
olağanüstü halin kaldırılmasına karar vereceğimiz 
günlerin çok yakında olması dileği ile yüce kumla 
saygılar sunuyorum. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özer. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Berati Er

doğan söz istemişlerdir; buyurun efendim, 
ANAP GRUBU ADINA BERATİ ERDOĞAN 

ı(Samsun) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; söz
lerime başlamadan önce hepinizi Anavatan Partisi 
Gnibu adına en derin saygılarımla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, 20 yıldan beri devam ede-
gelen, dünyada ve bilhassa memleketimizde birkaç yıl 
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önceye kadar giderek tırmanan anarşi ve terör, tüm 
insanlık için olduğu kadar, memleketimiz açısından da 
büyük bir felaket yaratmıştır. Malum sebeplerle ve 
hepinizin bildiği demokrasi ve Türk Milletinin düş
manı mihraklardan desteklenen bu felaket, kanser 
mikrobu gibi, önce Cumhuriyetimizi hedef alarak ül
kemizi kemirmeye çalışmış; daha sonra kardeşi kar
deşe kırdırtarak maddî ve manevî her türlü varlığımızı 
hedef almıştır. Bazen bilerek, bazen de bilmeyerek 
belli fikirler etrafında toplanan gruplar, kendi ülke
mizde ve tüm insanlığa zarar verdiğini düşünmeden, 
ihanete varan boyutlarda eylemlere tevessül etmişler
dir. 

Atatürk'ün bize emanet etmiş olduğu ve bilhassa 
binlerce şehit vererek kazandığımız vatan toprakla
rını, Türk Silahlı Kuvvetleri jandarması ve polisiyle; 
milletinin desteğini de alarak tarihî bir görevi yerine 
getirmiş; bu şerirlerle mücadele ederek huzur ve sü
kûnu sağlamıştır. Kendilerine bu tarihî görevleri ne
deniyle huzurlarınızda teşekkürü bir borç biliyorum 
ve aziz şehitlerinin önünde tazimle eğiliyorum. 

Sayın milletvekilleri, bazı sağduyu sahibi Batılı ül
kelerin birçoğu, terör felaketine karşı gereken tedbir
leri almaya çalışmışlarsa da, henüz uluslararası sevi
yede müessir bir koordinasyonun sağlanamaması ne
deniyle, hür dünya ve ülkemiz bu beladan tam anla
mıyla kurtulmuş değildir. Bir yandan ülkemizin ma
mur, müreffeh ve güçlü olmasını istemeyen yabancı 
devletler ve çeşitli uluslararası kuruluşlar Türkiye aley
hine kararlar çıkartmaya çalışmakta, diğer yandan da 
Türkiye'den kaçan teröristlere ve kanun kaçaklarına 
arka çıkarak, onları bağırlarına basmaktadırlar. 

Sıkıyönetim bölgelerinden ve güvenlik kuvvetleri
nin takibinden uzaklaşan ve yurt dışına kaçabilmeye 
muvaffak olan bu rejim düşmanlarına sahte kimlik 
belgeleri, silah, cephane, sahte pasaport temin ede
rek yeniden cesaretlendirmeye ve faaliyetlerini artır
malarına yardımcı olunmaktadır. Millî ve manevî de
ğerlerden yoksun bu kişilerin bazı zafiyetleri sonucu 
veya menfaat saiki ile ihanet içine girdikleri malumu
nuzdur. Ancak, bazen kandırıldıklarını söyleyen ve
yahut da baskı ve şiddetle bu kişilerin eylemlerini 
desteklemek zorunda bırakılan nedamet duymuş olan
lar da çıkmaktadır. Bazı teröristler de şantaj ve teh
ditle eylemler içine girdiklerini ikrar etmektedirler. Ba
sınımızdan, TRT programlarından bu gibi durumları 
öğrenmekteyiz. Hal böyle iken, bazı faktörlerin et
kisiyle yeniden cesaretlenen müfsit mikroplarla ze
hirlerini saçma fırsatını kollamaktadırlar. 
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Avrupa ülkelerinde alınteri ile çalışan ve bu me-
yanda ülkesine döviz kazandırma görevini de ifa 
eden vatansever Türk işçisi, 12 Eylül öncesi döne
minde anarşi, terör felaketini anavatanındaki kar
deşleri kadar yakınen bilmemeleri nedeniyle bulun
dukları ülkede ideolojik mihrakların ve rejim düşman
larının çeşitli telkinlerine ve propagandalarına mu
hatap olmaktadırlar. Bu hainler, olaylara katılmamış 
vatandaşları suskun, ürkek, hatta pişmanlık duymuş 
eski sempatizanlarını da cesaretlendirerek yeniden ör
gütlenmeye çalışmaktadırlar. 

Marksist - Leninist bir düzen getirmeyi amaçlayan 
bu mikroplar son günlerde, özellikle kırsal bölgeler
de örgütlenme, saf, temiz ve vatansever Anadolu 
köylüsünü istismar yollarını aramaktadırlar; hatta bazı 
münferit eylemlerle görüyoruz ki, bunlar hâlâ ıslah 
olmamışlardır. Yeniden toparlanmaya çalıştıklarını, 
güçlerini birleştirerek müşterek eylemler koymayı plan
ladıklarını, Avrupa'da münteşir matbuatlar ve akıl 
hocaları malum radyolarının yayınlarından anlıyoruz. 

Güvenlik kuvvetlerimizin kararlı mücadeleleri ve 
alınan müessir tedbirlerle rejim düşmanlarının büyük 
çoğunluğunun cesaretlerinin kırılması sağlanmıştır; fa
kat ideolojik mihraklar şiddet eylemlerini yeniden 
tırmandırmak istemektedirler. Ortadoğuda, sonu belli 
olmayan savaşın içine bizi de çekebilmek ve düşma
nımız olan veya topraklarımızda gözü bulunan bazı 
devletlerle de işbirliği edebilecek hıyanet örneği ver
mektedirler. 

12 Eylül öncesi bizi iç savaşın eşiğine getiren anar
şi ve terör faaliyetleri tamamen denebilecek kadar 
bastırılmış, ideolojik mihraklarla rejim düşmanlarının 
cesaretleri kırılmış, onları şiddet eylemlerinde bulun
maktan uzaklaştırmıştır. 

Değerli milletvekilleri, sıkıyönetim uygulamaları ve 
geçmişte güvenlik kuvvetlerinin verdiği mücadeleyle, 
yalnızca terör ve anarşiyle mücadele etmekle kalma
yıp, aynı zamanda uyuşturucu madde, silah ve diğer 
kaçakçılık olaylarıyla da mücadele edilmiştir. Zira 
gördük ki, kaçakçılık yalnızca ülkenin ekonomisini 
sarsan ve sosyal yapıda tahribat yapan bir olay de
ğildir. En kötü yanı, güvenlik açısından yarattığı bü
yük tahribattır. Anarşi ve terörün güçlenmesinde ve 
yaygınlaşmasında en tesirli vasıta silahtır. Terörün 
bastırılmasıyla birlikte silah kaçakçılığı da azalma gös
termiştir. Gelin görün ki, teröristlerin üzerlerinde bir 
kısım ülkelerin oldukça tesirli ve çok pahalı silahlan 
çıkmaktadır. 
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Demek ki, her şey bitti, ortalık sütliman diye re
havete kapılmak yerine, çok daha dikkatli olmak ve 
ona göre hüküm vermek zorundayız. Demokrasiye 
dönmekle birlikte, kısmî olarak ülkemizin birçok böl
gesinde sıkıyönetim uygulamasına son verilmiştir. Bu 
durum uluslararası platformda rejimimiz ve millî var
lığımız açısından onur verici bir durumdur. Aleyhi
mizdeki güçler boş durmamaktadırlar. Rejimimize ve 
devletimize yönelik faaliyetler belli ölçülerle organize 
şekilde devam etmekledir. 

Değerli milletvekilleri, konuyu görüşmeye geçerken 
usul yönünden önemli gördüğümüz (esas yönünden üze
rinde ileride duracağımız) bir konuya değinmek istiyo
rum. 

Gündemde konu, «Başkanlığın Genel Kurula Su
nuşları» kısmında yer almıştır. .İçtüzüğümüzde açık 
bir hüküm bulunmamasına rağmen, sunuşlarda yer 
alan bir konunun görüşmeye, müzakereye açılması ve 
bir karara bağlanması mümkün müdür; doğrusu bu 
bizim anlayışımıza göre üzerinde durulması gereken 
bir husustur ve Sayın Başkanın dikkatlerine sunmak 
isterim ve yeni İçtüzüğün hazırlığı sırasında gündem 
konusunun ve bu gibi meselelerin daha açıklıkla be
lirlenmesinin yararını ifade ederim. 

Bu arada gene «Sunuşlar» bölümünün 3 üncü mad
desi olarak, «Bazı illerde Olağanüstü Hal ilanına İliş
kin Başbakanlık Tezkeresbnin bu bölümde yer alışı
nın da, bir ölçüde üzerinde durarak uygun bir sistem 
olmadığını ifade etmeye çalışacağım. 

Anayasanın 121 inci maddesi, 119 ve 120 nci mad
deler uyarınca olağanüstü hal ilanına kendi prosedürü 
içerisinde karar verilmesinden sonra bu kararın Resmî 
Gazetede yayınlanacağını ve hemen Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin onayına sunulacağını amirdir. 

Ben, Millî Güvenlik Kurulunun bu konuda tavsi
ye kararı aldığı 25 Şubat tarihinden bugüne kadarki 
Resmî Gazeteleri inceledim. Eğer bugün ayrıca bir 
mükerrer nüsha çıkmadı ise, bu konuda olağanüstü 
halin, sıkıyönetimin kaldırıldığı 11 ilde yürürlüğe kon
masına dair bir kararnameyi görmedim. Bu itibarla 
bu kararname çıkmadan 11 ilde olağanüstü hal ila
nının Meclisin onayına sunulmak üzere «Sunuşlar» 
bölümünde nasıl yer aldığı da dikkatimizi çekmiş bu
lunuyor ve bunun Anayasanın getirdiği usule, siste
me uygun olmadığını ifade etmek gereğini duyuyoruz. 
Sayın Başkan, bilmiyorum 3 üncü maddeyi de bugün 
görüşecek miyiz? O itibarla sadece bu konuya deği
nerek geçiyorum. 

Değerli milletvekilleri, şu anda bir yandan sıkıyö
netimin bazı illerde kaldırılmasını, bazı illerde ola
ğanüstü hale geçilmesini görüşürken, bir yandan da 
Doğu ve Güneydoğu illerinde hâlâ dışarıdan besle
nen hainlerin ve eşkiyaların hainane teşebbüslerini ve 
eşkiyalıklarını devam ettirdiğini görmenin üzüntüsünü 
yaşıyoruz. Bu arada Şırnak'ta ve Sason'da verdiğimiz 
son şehitlerin içimizde acısı var ve bu ne zaman bi
tecek diye de tüm millet huzursuzluk içinde ve bili
yoruz ki, bu eşkiyaları, bu bölücüleri, bu vatan hain-

Yukarıda sıralanan sebeplerle geleceğimizi, millî 
bütünlüğümüzü, huzur ve güvenliğimizi etkileyebile
cek kararları verirken, en küçük ihtimali de dikkate 
alarak hassasiyetle düşünüp ondan sonra karar ver
memiz gerekmektedir. 

Bu nedenle hükümetin sıkıyönetim uygulamasıyla 
ilgili tekliflerini takdirle karşılıyoruz. Son günlerde 
yurt içinde ve yurt dışında yoğunluk kazanan geliş
melerin de önemle takip edilmesinin gerekliliğine ina
nıyoruz. 

Sıkıyönetimin kaldırılması konusunda gelinen nok
ta takdire değerdir. Hükümetimiz ve güvenlik kuvvet
lerimizin bu konudaki gayret ve fedakârlıklarını tak
dirle karşıladığımızı belirtir, hepinize grubumuz adı
na en derin saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Beratı Erdo
ğan. 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 
Ülkü Söylemezoğlu; buyurun. (MDP sıralarından al
kışlar) 

MDP GRUBU ADINA ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞ
LU (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, yüce Mecli
sin değerli üyeleri; grubum adına en derin saygılarımı 
sunarım. 

1979 yılından beri süregelen sıkıyönetimin, adım 
aidim her kademede görev alan yetkili ve sorumluların 
engin bir vatan sevgisi, hizmet aşkıyla, ciddiyet ve ba
şarı ile uyguladığı ve bunun sonunda anarşi ve şiddet 
hareketlerinin önemli ölçüde azalması, ülkede huzur 
ve sükûnun büyük ölçüde sağlanması sayesinde bu
gün hükümetin teklifiyle sıkıyönetimin 23 ilde uygu
lanmasının devamını görüşüyoruz. 

Ülkenin huzur ve sükûna kavuşmasında, birliğin ve 
dirliğin sağlanmasında her kademede emeği geçenlere 
sonsuz şükranlarımızı sunar, görevlerini ifa ederken 
şehit olanların aziz ruhları önünde tazimle eğiliriz ve 
bu konu her görüşüldüğünde bu şükranlarımızı ve 
tazimlerimizi tekrar edeceğiz. Çünkü kendileri aziz mil
letin gönlünde her zaman şükranla yaşayacaklardır. 
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lerini besleyen destekleyen, hatta yetiştiren komşu ül
keler var. Dün Kanada Büyükelçiliğini basan ve tari
hi çarpıtarak ortaya koyduğu asılsız iddialarla Türk 
düşmanlığını sürdüren her fırsatta Türk kanı akıt
mayı vahşi bir zevk haline getiren Ermenilerin de 
aynı kaynaklardan beslendiğini biliyoruz. 

Bir yandan tedbir alacağız, bu eşkiyalara şehit ve
receğiz, sıkıyönetim uygulamasını kaldıramayacağız, 
bir yandan da bu komşu ülkelere heyetler gönderip, 
ekonomik 'ilişkilerimiz gelişiyor, ticaretimiz artıyor di
yeceğiz. Böyle şey olmaz. (MDP ve HP sıralarından 
alkışlar) Bu ticarî kafayı bir yana bırakıp, bu mille
tin üzerine eşkıya salan, bu milleti bölmeye, parçala
maya uğraşan, ö çeteleri yetiştirenlere karşı bu dev
let, bu millet en kararlı tutuma girmelidir. Bu batak
lık kurutulmalıdır. Yoksa biz, sık sık 4 ayda bir bu
rada bu meseleyi görüşürüz ve her gün verdiğimiz 
şehitlerin acısını çekeriz. Vatan evlatları dağlarda bu 
kış şartlarında eşkiyanın kurşunuyla karşı karşıya va
tanı böldürmemeye, parçalatmamaya, bu eşkiyanın 
millete zarar vermemesine çalışır. Böyle şey olmaz. 

Değerli milletvekilleri, bir an önce bu konuda ka
rarlı tutumumuzu sürdürmeliyiz ve bir daha Kanada 
Büyükelçiliğinde yaşanan olayı yaşamamak için de 
bu Ermeni şakilerinin Türklere karşı, dışarıdaki tem
silciliklerimize karşı, Fransız mahkemesinin verdiği 
kararla uğradıkları bozgun dolayısıyla her türlü teşeb
büse geçecekleri bilinirken, bu büyükelçiliklerde ge
rekli tedbirlerin alınmasını sağlamamak bakımından, 
punun önlenmesi için o ülkelerle gerekli girişimlerin 
yapılmaması açısından ve kararlı bir tutuma girilme
mesi bakımından da gene üzüntülerimizi belirtmek ve 
eski bir parlamenter olan sayın büyükelçiye, tüm Dış
işleri Bakanlığı camiasına geçmiş olsun demek iste
riz. Bu geçmiş olsun dileklerini, sık sık bu kürsüden 
tekrarlamamak için, Türk Devletinin ciddiyetine, millî 
haysiyete uygun bir tutuma girmek gerektiğini de bu 
kürsüde ifade etmek zorunluluğunu duyarız değerli 
milletvekilleri. 

Diğer yandan, halen sıkıyönetimin sürdüğü büyük 
illerde hâlâ eski örgüt kalıntılarının ve yeniden bunla
ra katılma heveslilerinin de teker teker, beşer onar 
yakalandığını televizyondan takip ediyoruz. Belli ki 
hâlâ bu niyetler, bu hevesler bitmemiş, ekilmiş tor 
humlarm kalıntıları sürüyor. Bu durumda hükümet, 
özellikle olağanüstü haj durumunun kaldırıldığı iller
de aynı durumun doğmaması ve tekrar geçmiş kötü 
günlerin belirtilerinin başlamaması için hangi tedbir
leri aldığını, emniyet güçlerini, polis ve jandarmayı ne 
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şekilde organize ettiğini, teçhiz ettiğini ve bunlara kar
şı etkili bir mücadele yapabilecek duruma getirdiğini 
kamuoyuna açıklamalıdır. Bir yandan Doğu ve Gü
neydoğuda cereyan eden bölücü eşkiya hareketleri, 
bir yandan şehirlerde geçmişin kalıntıları sürerken, bu
rada gönül rahatlığıyla bu sıkıyönetim ve olağanüstü 
halin kaldırılmasını uygun görebilmemiz için ve aziz 
milletimizin bir endişe duymaması için bu açıklama
ların yapılması, alınan tedbirlerin ortaya konması ve 
gerçekten de demokrasinin temeli olan devletin kendi 
normal kolluk güçleriyle her türlü can ve mal em-
niyetini sağlaması, her türlü bu tip bölücü hareket
leri karşılayabilmesi gerektiğinden, emniyet güçlerimin 
bu güce, bu yeteneğe, bu teçhizata ve bu seviyeye ge
tirilmesi de şarttır. Hükümetten, bu konuda hangi ted
birleri aldığını ve bundan böyle de neler yapacağını, 
bu güçleri yarın tekrar aciz duruma düşürmemek ve 
yeniden sıkıyönetime dönmemek için aldığı her türlü 
önlemlerıi ifade etmesini, açıklamasını bekliyoruz, ka
muoyu bekliyor, Büyük Millet Meclisi bekliyor; bu
nu da özellikle ifade etmek isterim. 

Tüm sorumlu ve yetkili kademeler, şu anda Tür
kiye'nin genel durumunu değerlendirerek, 34 ildeki sı
kıyönetim uygulamasını 23 ile indirmeyi, 9 ilde daha 
evvel ilan edilmiş olan olağanüstü halin 8 ilde kaldı
rılmasını teklif ettiklerine göre, meseleyi yakından iz
leyen ve bu sorumluluğu taşıyan kademelerden gelen 
bir teklif olması itibariyle Milliyetçi Demokrasi Par
tisi olarak bir itirazımız ve bir karşı görüşümüz yok
tur; ancak bu uyarıları yapma ihtiyacını da duyduğu
muzu özellikle belirtmek isterim. 

Değerli milletvekilleri, söz buraya gelmişken çok 
önemli saydığımız bir konuya dokunmak istiyorum. 
Biliyorsunuz Anayasanın 119 uncu maddesi, ağır bir 
ekonomik kriz sözkonusu olduğu zaman olağanüstü 
hal ilan edileceğini ve diğer maddeleri de (120 ve 121 
inci maddeleri), temel hak ve hürriyetleri ortadan kal
dıracak birtakım eylemlerin olması halinde de olağan
üstü hal ve sıkıyönetim ilan edileceğini amirdir. 

Sayın Başbakan özal, partiyi kurduğu, seçim be
yannamesini yayınladığı, hükümet programını Mecli
se sunduğu günden beri "ve her konuşmasında anar
şinin ve terörün temelinde ekonomik nedenleri görür. 
Geçmiş olayları değerlendirirken, biz bunun da bir un
sur'olduğunu, ancak birçok dış ve iç tahriklerin, odak
ların bu işte rol oynadığım ve Türkiye'yi bölmeye, 
parçalamaya dönük hadiselerin cereyan ettiğini ifade 
ederdik. Meğerse, Sayın özal kendi uyguladığı eko
nomik ve sosyal politikayla bugünü tarif ediyormuş. 
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Bugün, gerçekten Türkiye'de fakirin ve fukara
nın içinde bulunduğu durum, hayat pahalılığı, geçim 
darlığı, işsizlik karşısında bir sosyal patlama nokta
sına gelinmiştir ve bundan sonra Türkiye'de bir anar
şi, bir sokağa dökülme, hatta bir yağma sözkonusu 
olduğu zaman, bunun temelinde, uygulanan bu sos
yal ve ekonomik politikanın yanlışlığı yatacaktır; doğ
rudur, o noktaya gelinmiştir. (MDP ve HP sıraların
dan alkışlar) 

Anayasanın temel hak ve ödevler bölümünde, dev
letin sağlaması gereken temel hakları sayarken şun
lardan bahseder : Ailenin huzur ve refahını sağlamak 
için gerekli tedbirleri almak, çalışanların hayat sevi
yesini yükseltmek, işsizliği önlemeye yönelik ekono
mik bir ortanı yaratmak, gençleri suçluluk ve cehalet
ten korumak, herkese sosyal güvenlik hakkı sağla
mak. 

işsizlik gittikçe artmaktadır. Bu hayat pahalılığı, 
bu geçim darlığı, işçiye, memura konan bu gelir kı
sıtlamaları karşısında, ailede huzur kalmamıştır, refahı 
artaıamaktadır. Bütün bunların sonunda Anayasanın 
düşünmediği bir şey ortaya çıkmıştır; temel hak ve 
hürriyetleri ortadan yok etmeye kalkıldığı zaman, böy
le bir hareket doğduğu zaman sıkıyönetimi düşünmüş
tür de, hükümetin uygulamasıyla bu temel hak ve im
kânlar ortadan kalktığı zaman ne olacaktır; bunu hiç 
düşünmemiştir. 

Ümit ederim ki, Anayasanın 119 uncu maddesi 
gereğince, bir gün bu gidişle ağır ekonomik kriz sebe
biyle olağanüstü hal ilan edilmez. Bunları söyleme 
ihtiyacını duyuyoruz. Milletten gelen ses, Anadolu'dan, 
Trakya'dan gelen ses endişe verici noktaya gelmiştir. 

Hükümeti bu açıdan uyarma ihtiyacını duyuyo
ruz ve bu ülkenin inşallah gelecekte tekrar bir sıkı
yönetime, bir olağanüstü hale gerek görmeden ve uy
gulanan illerde de kalka kalka huzura ve refaha ulaş
masını temenni ediyor, saygılar sunuyorum. (MDP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Söylemezoğlu. 
Şahısları adına Trabzon Milletvekili Sayın Meh

met Kara; buyurun efendim. 
MEHMET KARA (Trabzon) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; şu anda Meclisimizde, 5 yıldan 
'beri ülkede uygulanmakta olan sıkıyönetim konusu 
görüşülmektedir. 'Bunun bütün yükü Silahlı Kuvvetle
rin üzerindedir. O halde, şahsen arzu ederdim ki, dış 

' siyasetimizle birlikte Genelkurmayırnızca Meclisimi
ze gizli, gizlilik dereceli dıştan gelebilecek tehlikeler 
konulu bilgi verildikten sonra sıkıyönetim görüşme-
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leri yapılsın. Böylece sıkıyönetimin silahlı kuvvetle
rin imkân ve kabiliyetleri üzerinde ne gibi menfi te
sirleri olduğunu öğrenir ve o zaman konuşulanların 
haklılığı daha da meydana çıkar ve neticeye varacak 
kararlara daha kolay ve daha sağlıklı ulaşabHirdıik. 

Devletin ve demokrasinin devamlılığı için, zaman 
zaman genel, zaman zaman da yerel sıkıyönetimler 
ilan edilerek uygulanmıştır. Bugüne kadar bütün ana
yasalarda yerini bulan bu kurum silahlı kuvvetler ta
rafından IçhÜzmet Kanununda da 'belirtildiği gibi, 
devleti ve cumhuriyeti koruma ve kollama görevi ile 
bağdaştırarak ifa edilmiştir. Hiç şüphesiiz ki, devle
tin ve milletin güvenliği tehlikeye düştüğünde ve em
niyet kuvvetlerinin gücü kâfi gelmediğinde, bir ana
yasal zorunluluk olarak sıkıyönetim tatbikatına geç
mek, silahlı kuvvetlerin kaçınılmaz görevlerindendir. 

Silahlı kuvvetlerimiz, 'büyük bir olgunlukla geç
miş idarecilerin büyük kusur ve hatalarından doğan 
ve sıkıyönetimi gerektiren 'durumlarda idareyi ele al
mış, olayların normale dönmesiyle kışlasına dönme
yi 'başarmıştır. Yine silahlı kuvvetlerimiz, 12 Eylül 
badire's'inden sonra aynı yolu izlemiş ve demokrasiye 
ışiCt yakmıştır. Yüce milletimiz de takdir 'hakkını kul
lanarak, özlediği ve kendine özgü demokrasi anlayışı 
içinde yüce parlamentoyu teşekkül ettirmiş, «Bütün 
kurumlarıyla demokrasiyi işletin» diyerek görevi (biz
lere devretmiştir. 'Biz ise, 1,5 yıla yakın süredir; uzun 
zamandan beri silahlı kuvvetleri ciddî şekilde meş
gul eden sıkıyönetimi kaldırmak için ciddî bir gay
ret içinde değiliz. 

Sayın milletvekilleri, yurdumuzu çevreleyen kom
şularımıza şöyle bir göz atalım. Kuzeyde, asırlardır 
emelleri belli büyük komşumuz, batıda Yunan pali
karyasının şımarık ve tırmandırıcı davranışları, gü
neyde Yunanistan'la ilişkili Kıbrıs sorunu ve Suriye'
nin kendini beğenmiş tutum ve davranışları; doğu ve 
güneydoğuda sıcak harbin ilerideki neticeleri dikkate 
alındığında, silahlı kuvvetleri iç asayişin temini ile 
meşgul etmek, asıl görevi olan dıştan gelecek tehlike
lere karşı üstleneceği vatanın savunulması görevine 
ciddî engel teşkil etmektedir. Buna, ülkenin stratejik 
konumu ve jeopolitik durumu eklenince tehlikenin 
boyutları daha da artmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de sıkıyönetime bir 
başka yönüyle bakalım. 

Sıkıyönetimin bulunduğu yerde hak ve Özgürlük
ler yoktur diyemezsek bile, çok sınırlı ve kısıtlıdır 
diyebiliriz. Bu da, demokrasi anlayışı ile bağdaşmaz. 

, O halde bu duvarı aşmaik, demokrasinin geleceği ba-
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kımından da kaçınılmazdır. Sendikalar, olağan kanun
larla susturulmuş, üniversitelerde YÖK baskısı, par
tilerde antidemokratik uygulamalar bunun bir başka 
yönü. 

&ayın milletvekilleri, zamanın şartlarına ve idare
nin özelliğine göre, silahlı kuvvetlere meclislerce ola
ğan yetkiler doğru ya da yanlış olarak verilmiş ola
bilir. İşte olağan ve antidemokratik olan 'bu yetkileri 
demokrasi adına hu Meclis kısmasını veya kalıdiırma-
sını bilmelidir. Aksi takdirde sıkıyönetim şeklen kalk
sa bile, etkisi aynen devam edecektir. Bu da, millet 
iradesiyle gelenlerin, millet iradesine sıkıyönetim koy
ması olur ki, bu değil demokrasi ile idare edilen ülke
lerde, lügatında demokrasi sözcüğü olan memleket
lerde hile görülmeyen bir idare şekli olur. 

işte hu yetkiler sebebiyledir ki, sıkıyönetim ve 
komutanları eleştirilmekte ve yıpratılarak milletten 
koparılmaktadır. İşte hu yetkiler sebebiyledir ki, sa
yısız kişi hapishanelerde geleceğini düşünmektedir. 
İşte hu yetkiler sebebiyledir 'kî, kendilerine hiçbir 
yasal hak tanınmadan, savunmaları bile alınmadan 
(binlerce aile bölünerek sürgünlerde ayrı ayrı yaşama
ya mahkûm edilmişlerdir. Bu yetkiler sebebiyledir 
ki, on binlerce kişi kendilerine adaletim' bütün ka
pıları kapatılarak, görevlerinden alınmışlardır. İşte 
bu yetkiler sebebiyledir ki, binlerce kişinin özlük hak
larına, kazanılmış haklarına çizgi çekilmiştir. 

Bütün bunlar, devlet için devletçe yaratılmış, suç 
unsuru haline getirilmişlerdir. Bunları söylerken, dev
letin temeline dinamit koyan hainlerin, vatanın bü
tünlüğünü tehlikeye sokan bedhahların, aşırı ideolojik 
fikirlerinin esiri olarak milleti; acımasızca öldürenle
rin müdafii değiliz. Ancak kurunun yanında yanan 
yaşların, hiçbir haklı neden yokken bütün hak ve 
hukuku alınan mazlumların müdafii olmak durumun
dayız. 

Sayın milletvekilleri, silahlı kuvvetleri kışlaya dön
dürmek için de bazı sebeplerin ortadan kaldırılması 
gerekir, 

Sayın Başbakanın devamlı olarak ifade ettiği bir 
ıs'özü vardır: «Anarşinin kökeni ekonomiktir.» An
cak, bir sebep olarak bilinen ekonomi, bugüne ka
dar alınan tedbirlerle iyileştiriılememiş, aksine batak
lık daha da batak hale (gelmiştir. Fiyat artışları, me
mur, işçi ücretlerinin yetersizliği, işsizlik, anarşiye 
başka boyutlar kazandırmış, sinmiş olan anarşinin 
hortlamasına uygun bir ortam yaratmıştır. Emniyet 
ve asayiş kuvvetleri dediğimiz polis ve jandarmayı, 
mevcut olan kaynakları azamî kullanılarak (miktar, 

eğitim, teçhizat ve teşkilatlandırılarak) iç asayişi sağ
layacak düzeye çıkarmak kaçınılmazdır. Bu konuda 
da hükümetin gerekli hassasiyeti ve aceleciliği gös
termediği gözlenmektedir. 

Netice olarak, hükümet gerekli sosyal ve ekono
mik -tedbirleri en seri şekilde almalı, iç emniyet ve 
asayişi güvence altına alacak güvenlik kuvvetlerini 
güçlendirmeli, sıkıyönetim igörüşmelerini 4'er ay ye
rine 2 ayda bir gündeme getirerek, sıkıyönetimi bir 
an evvel kaldırarak silahlı kuvvetleri asıl ve kutsal 
görevi olan yurt savunması için alacağı tedbirlerle 
başbaşa bırakmalıdır. 

Maddî ve manevî bütün değerlerini satacak ka
dar büyük boyutlara varan ekonomik sıkıntılar al
tında ezilen halkımızın, bütün demokratik hak ve öz
gürlüklerine konan ambargo en kısa zamanda kal
dırılmalıdır ve nihayet hiçbir zaman demokratik hak 
ve özgürlüklere hiçbir kurum veya siyasî düşüncenin 
üzerinde Demoklesin kılıcı olmayan silahlı kuvvetler, 
huzur içinde kışlasına çekilerek top ve tüfek göl
gesinde demokrasi imajı, gerek Türk, gerekse dünya 
kamuoyunun kafasından silinmelidir. 

Hepinize saygılar sunarım. (HP sıralarından al
kışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Mehmet Kara. 
Kars Milletvekili Sayın Ömer Kuşhan; buyurunuz. 
ÖMER KUŞjHAN (Karsa) — Sayın Başkan, Tür

kiye Büyük Millet Meclisinin çok değerli üyeleri; ger
çekten de çok önemli konular üzerinde tartışıldığı dö
nemlerde insan elbetteki parlamenter olmanın ken
disine yüklemiş olduğu ıgörevleri, yani teşriî görevin 
vermiş olduğu vebali, özellikle vurgulayarak söylemek 
istiyorum, Islamî kurallar penceresinden bakarak da 
anlayıp yerine getirmek mecburiyetindedir, ıBiraz son
ra konuşmalarım içerisinde anlatmaya çalışacağım 
gibi, bu hiçbir şekilde kimsenin inisiyatifinde olan 
bir inanç manzumesi değildir. Onun için herkes 
mutlaka bu pencereden bakarak millî meselelere bu 
yönden de yaklaşmak mecburiyetindedir. 

Değerli milletvekilleri, parlamentoya intisap ettiği
miz günden bugüne kadar, zaman zaman devletin 
çok resmî ve yetkili ağızları bu kürsüye çıkmak su
retiyle, gerek örfî idarenin uzatılmasını istemleri veya 
gerekse örfî idarenin kaldırılarak olağanüstü hal dö
nemine 'geçiş için gelen .Başbakanlık tezkereleri 
üzerindeki müzakereler yapılırken devamlı surette bir 
şey ucube ve tehlike olarak gösterilmektedir sayın mil
letvekilleri; Sol tehlike, sol tehlike, sol tehlike... 

Dikkatlerinizi bir şeye çekmek istiyorum sayın 
milletvekilleri, özellikle çok objektif olarak bakınız 
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bu olaya. Elbetteki Türkiye'de birtakım tehlikeler 
vardır; ama bunlar ille de sol perdesi altında saklan
mak suretiyle, devamlı surette o gündeme getirilmek 
suretiyle değil. 

»12 Eylül 1980 öncesine-götüreyim sizi; Türkiye'de 
olaylar başlamadan evvel acaba memlekette anarşinin 
temeline konan taşları kim getirdiydi? Türkiye'de süt
liman olan okullara öylesine büyük boyutlarda anar
şiyi getiren olayların temelinde kim vardı? Herhalde, 
öyle zannediyorum ki, sağdan başlamış olan bu t te
rörist hareketler karşısında ikinci bir kuvvet olarak 
çok çok tabiî şekilde" bir solun oluşmasını sağladı. 
(HP sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından gürül
tüler) Eşyanın tabiatına uygun olanı da buydu ve 
sonra da Türkiye'de uygulanan bu sistemler sonunda 
sahipsiz kalan devlet yönetimi nedeniyle memlekette 
birtakım kimseler bazı şeyleri istismar etmek istediler. 
Siyasî düşüncelerine istismar etmek istediler, çıkar
larına istimar etmek istediler ve o kitleler ondan sonra 
sokağa döküldü, Türkiye 12 Eylüllere geldi. 

Sayın milletvekilleri, hiçbir şekilde hiçbirimiz çı
kınımızdan basiret azığını çıkarmamak mecburiyetin
deyiz. Dünü unutan parlamenter, dünü unutan aydın 
(Türk vatandaşı bugüne ve yarının insanına hizmet 
etmek, yarının insanına güzel günler hazırlamak im
kânını daha başından elinden kaçırmış olur. 

Şimdi gösterilmek istenen bir tehlike, ki biraz ön
ce sayın bakan da burada kalkıp ifade ederken birçok 
yerde sol terörist hareketlerin hâlâ yaşamakta oldu
ğunu ifade ettiler, doğrudur, doğrudur; terörist ha
reketlere böylesine bir isim veriliyor; ama temeline 
indiğimizde... Sizi ben o terörist hareketlerin dağıl
dığı kırsal bölgelerden müsaade ederseniz alayım da 
Başkentimiz Ankara'ya getireyim. Lütfediniz, bugün 
buradan çıktıktan sonra otobüslere bininiz. Belediye 
otobih lerinde şoförün hemen arkasındaki tabelada nur 
risalelerinin, nurculuk reklamı yapan kitapların, büyük 
büyük reklamlarını göreceksinliz, Biraz önce izah et
meye çalıştığım gibi, Türkiye'yi 12 Eylüllere getiren, 
Türkiye'yi sıkıyönetimlere götüren, Türk Ordusunu 
gerçek görevinden almak suretiyle memleketin yö
netimini üstlenmek mecburiyetinde bırakan olayların 
temelinde de, biraz önce izah ettiğim gibi, bu baş
langıçlar -vardı. Devamlı surette gerçekler, solun 'teh
likesi paravan edilmek suretiyle, sağın felaketi şeklin
de gizlenmek isteniyor. Buna özellikle dikkatinizi çek
mek istiyorum. 

Aslında ben bugün Başbakanlık tezkereleri üze
rinde konuşmak ihtiyacını duymamıştım, 
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MÜNİR YAZICI (Manisa) — Sen ne konuştuğu
nu biliyor musun yahu? 

ÖMER KJUŞHAN (Devamla) — Ben ne konuş
tuğumu çok iyi biliyorum sayın milletvekili. Rahatsız 

.olduğunuza göre, tam bam noktasına vuruyorum de» 
mektir. (ŞHP sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bu sefer de müsaade ederse
niz sizi Ankara'dan alayım Anadoluya götüreyim. 
Yeni geldiniz, özellikle iktidar milletvekilleri sizlere 
sesleniyorum, kurultaylarınız, kongreleriniz devam 
ediyor; Anadoluya bir çıkınız ve şöyle bir bakınız 
sayın milletvekilleri; acaba Atatürk bugün o otobüsler
de seyahat ediyor olsaydı, o Anadolu kasabalarını 
dolaşıyor; olsaydı, nasıl büyük ıstıraplar duyardı? 
Sanki Osmanlı İmparatorluğunun son zamanlarını ya
şıyor Anadolu; kıyafetler alabildiğine o günlere git
miş, artık Serî nizamlara göre konuşuluyor, Serî kı
yafetlerle dolaşılıyor sokaklarda. Nerede bu memleket
te kıyafet devrimi, nerede Atatürk ilkelerine bağlılık? 
<HP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, üzerinde çok objektif dur
mak mecburiyetinde olduğumuz bazı değerlerimiz, 
bazı kavramlarımız vardır. Sağ düşünce, sol düşünce 
tandanslarını kesinlikle bir tarafa bırakmak suretiyle 
memleketin menfaalarını değerlendirirken tarih bi
lincini, biraz önce dediğim gibi, çantamızdan eksik 
etmemek mecburiyetindeyiz. Çok kötü günlerden ge
çerek bugüne gelmiş olan Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetinin ve 1985 yılında görevini ifa etmkete olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri, olay
lara çok objektif bakmak mecburiyetindeyiz. 

Ordu elbetteki görevine dönmelidir, ordu elbetteki 
aslî görevini ifa etmek üzere lazım olanı yapmak mec
buriyetindedir; onu biz hazırlamak mecburiyetindeyiz. 
Büyük tarihî görevini ifa etmiş Türk Milletini bölün
meden kurtarmıştır, artık bu riski daha fazla onun 
omuzunda bırakmak hiç kimsenin hakkı değildir. 

(Ben bunu ifade ettikten sonra şunu söylemek is
tiyorum sayın milletvekilleri, dikkatinizi özelikle biraz 
önce söylemiş olduğum şeylere, ifade ettiğim gerçeklere 
çekmek istiyorum. 

1980 öncesine indiğinizde de, aşırı diyorum ve 
özellikle üstünde duruyorum, şeriatçılık kokan bazı 
sloganların otobüslerde böylesine sergilendiği, kıya
fetlerin böylesine Osmanlı İmparatorluğunun son 
zamanlarına götürülüp, Serî kanunların böylesine teş
vik edilmeye çalışıldığı dönemleri yaşıyoruz âdeta, 
Biraz önce sayın konuşmacı ve çok değerli büyüğüm 
burada «Şeriat geliyor artık» diye ifade ettiler; doğru. 
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Çok iyi biliniz ki sayın milletvekilleri, buna mü- I 
saade edilmeyecektir. 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Bu memleke
tin savcısı var, savcısı. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — «Yok» diyen ar
kadaşım, şöyle bir bakınız memleketimize, şöyle bir 
bakınız bakanlıklara, ne şekilde tevzi edilmiş ye kim 
ne boyutlarda, hangi gayelerle kadrolaşıyor. öyle mi 
zannediyorsunuz ki, Türk insanı uyuyor, öyle mi zan
nediyorsunuz ki, Türk insanı Türkiye'de şu anda oy
nanan oyunlardan habersiz? Eğer susuyorsa bunun 
bir sebebi vardır. | 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sen konuşuyorsun; 
ama kim dinliyor? 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — O suskunluğu 
geçen gün bir konuşmamda da ifade etmiştim, arka- , 
sından gelecek büyük hiddetin başlangıcındaki sükû
net "olarak değerlendirmek lazım. O yüzden de olay
lara o açıdan yaklaşmak gerekir. 

BERATİ ERDOĞAN (Samsun) — Ne yaparsan 
yap, kavga çıkaramayacaksın bugün. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın milletve
killeri, bir de size şunu söylemek istiyorum, mukaddes 
dinimiz İslâmiyet ve Islâmî kurallar hiç kimsenin ini
siyatifinde değildir, lütfen hiç kimse buna alabildiğine 
sahip çıkmasın. t 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) 
— Sen sahip çık. ı 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Her Müslüman 
Türk insanının en az sizin kadar o dinde uygulama 
ve ona biat etme hakkı vardır. Hiç kimsenin parava
nasında, hiç kimsenin inisiyatifinde değildir bu husus; 
hiç kimse onu paravana olarak kullanamaz; buna 
müsaade edilmeyecektir. 

Sosyal adaletten söz ediyorsunuz sayın milletve
killeri, sosyal adaletten söz ederken, özellikle üzerinde 
durarak söylemek istiyorum, sosyal adaletin ta ken
disi Islâmî kurallar içerisinde vardır. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, iki dakikanız var, 
buna göre sözlerinizi toparlayınız efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Teşekkür ederim | 
Sayın Başkan, toparlarım. 

Sosyal adalet, Islâmiyetin ta içerisinde vardır ve 
öbür taraftan bir şeye daha dikkatinizi çekmek istiyo
rum. Sol tandansı temsil eden partilerin ilkelerine ba
kınız, bir de Islâmî kurallara bakınız; çakışmayı gö
receksiniz. Orada istismar yoktur. (ANAP sıraların
dan gürültüler) Orada nüfusun yüzde 90'ı millî geli
rin yüzde 10'unu paylaşıp sürünmeye mahkûm edil- ' 
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memiştir; sol partiler için söylüyorum, orada nüfusun 
yüzde 10'u •millî gelirin yüzde 90'ını almak suretiyle 
kâşaneler kurmaya alabildiğine sahip edilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, bütün bu uygulamalar gös
teriyor ki, çok yakın bir gelecekte memleketimiz el-
betteki çok normal günlere gelecektir; ama endişe 
ediyoruz; yaklaşma tarzınız bozuktur. Biz, Türkiye' 
de aşırı sağın şu andaki gelişmesini soldan çok daha 
fazla tehlikeli görüyoruz. Bizden ikaz etmesi. Gün 
gelecek, bunu başka boyutlarda da ifade edeceğiz ve 
göreceksiniz ki, bu memleketin gerçek sahibi olan in
sanları size bu fırsatı vermeyecek (ANAP sıralarından 
alkışlar) Bugün bakanlıklarda teşkilatlanmış olmanıza 
rağmen, yarın öyle zannediyorum ki sayın milletvekil
leri, bugün rahatsızlıkla alkışladığınız beni, büyük bir 
suskunlukla dinlemek mecburiyetinde kalacaksınız. 

Hepinize saygılar sunarım. (HP sıralarından alkış
lar, ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Yüce Meclise biraz evvel izah etmek 
istediğim görüşlerimizin başka bir şekilde aksettiril-
diği... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, ilk sözünüz sunuş ma
hiyetindeydi. Bu itibarla hükümetin zaten söz hakkı 
vardır. 

Buyurun (Alkışlar) 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
biraz evvel sizlere hitap eden sayın konuşmacının fi
kirlerimizi yanlış değerlendirdiğini üzülerek müşahede 
ettim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Uygulamayı Sayın 
Bakan... 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Uygulama ile ilgili değil efendim. Şim
di konuştuklarımıza hepimizin sahip çıkması lazım. 
Biz ne konuştuk, siz ne konuştunuzsa buna sahip çık
mak lazım efendim. Şimdi bütün burada yazılı konuş
ma metnimi tekrarlayacak değilim. Ancak, biz bura
da sıkıyönetimin devamı, kaldırılması veyahut olağan
üstü hal ilanını; sol, sağ, bölücü, illegal sol, aşırı sol 
terimleriyle ifade ettik. Bu terimlerin içerisinde sol 
yok, aşırı sol, aşırı illegal örgüt, aşırı uçlar var. (HP 
sıralarından «Aşırı sağ yok» sesleri, gürültüler) 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sağ himayeniz
de efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Bir dakika efendim, bir dakika müsaa-
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de edin efendim, şimdi okuyacağım ilgili maddeyi, 
müsaade ediniz. 

Ben şunu vurgulamak istiyorum efendim : Konu
muz sol, sağ vesaire değildir. Konumuz, nereden ve 
kimden gelirse gelsin Türkiye Cumhuriyeti kanun
larını ihlal eden, suç işleyenler karşısında yekvücut 
olmaktır. Eğer siz bunu yapamıyorsanız biz mutlaka 
yapacağız. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Onun için meseleyi değiştirmek, başka mecralara 
sokmak bize hiçbir zaman fayda getirmemiştir, bundan 
sonra da getirmeyecektir. Şundan şüphe edilmesin ki, 
kim suç işler, kim kanuna karşı gelirse, hiç müsama
hamız yoktur, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vardır, 
kanunları vardır. Bu, en sonuna kadar tarafsızca tat
bik edilecektir. Biz, bu anlayış içerisinde hükümet 
ediyoruz. Kimin şüphesi varsa, kim şüpheye düşmüş
se en iyi dileklerimizle, sadece dilekle kalmamak üze
re, tatbikatımızla bunu ispata hazırız. 

Biraz evvel yüce Meclise okuduğum rakamları ve 
bu suçların, bu faaliyetlerin kimler tarafından yapıl
dığını zihinlerinizi taze tutmak amacıyla tekrarlamak 
lüzumunu hissediyorum ve o paragrafı tekrar okuya
cağım : 

«Silahlı Kuvvetlerimiz ile emniyet teşkilatımızın 
bu faaliyetleri takibi neticesinde 19 Kasım 1984 ila 
11 Mart 1985 tarihleri arasında yapılan operasyon
larda illegal sol kesimden; 1 134 militan, 15 otomatik 
silah, 146 tabanca, 9 169 mermi, 52 bomba, 10 dina
mit lokumu, 32 fünye, 

Bölücü kesimden; 683 militan, 52 otomatik silah, 
45 tabanca, 3 170 mermi, 19 bomba, 1 dinamit loku
mu, 

İrticaî kesimden, 349 tarikat mensubu, 
Ülkücü kesimden ise, 44 militan, 1 adet tabanca 

ile birlikte ele geçirilmişlerdir» diyoruz. 
İllegal sol kesim diyorum, kanunsuz soldan bahse

diyorum. Eğer yanlış söylüyorsak, doğrusunu bilmem 
nasıl söyleyeceksiniz? 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Tarikatçılar hangi 
kesime giriyor? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Efendim, müsaade buyurun lütfen efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, sayın bakana müdahale et
meyiniz, lütfen. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Şimdi burada okuyorum : Meseleleri 

eğer bu illegal sol kesim rakam itibariyle, sayı itiba
riyle ülkemizde kabul etmediğimiz, hepimizin dışla
dığı fâaliyetlerde bulunuyor ise', bundan rahatsız ol
mak gerekmez efendim ANAP sıralarından alkışlar) 
Hiçbir şekilde bunun rahatsızlığını duymamamız icap 
eder. Türkiye Cumhuriyetinde kanunlar tatbik edilir. 
Kanunlar neyi emrediyor, neye mani oluyorsa, biz 
de bunu yapmakla mükellefiz; kimsenin, kanunların 
himaye etmediğini himayeye hakkı yoktur. 

Hepinizi saygı ile selamlarım efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Bazı illerde sıkıyönetimin kaldırıl

masına ve bazı illerde uzatılmasına dair tezkere ile yi
ne bazı illerde olağanüstü halin kaldırılmasına ve ba
zı illerde devamına dair Başbakanlık tezkeresini ayrı 
ayrı okutup, oylarına sunacağım. 

İlk önce, sıkıyönetimin bazı illerden kaldırılması
na ve bazı illerde devamına dair tezkereyi okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 12.11.1984 tarihli ve 188-2-2252 sayılı yazı

mız : 
Millî Güvenlik Konseyinin (1) numaralı bildirisi 

ile bütün, yurtta ilan olunan ve son olarak (34) ilde 
19.11.1984 günü saat 17.00'den itibaren 4 ay süre ile 
uzatılması Türkiye Büyük Millet Meclisinin 13.11.1984 
tarihli ve 10 sayılı kararıyla onaylanmış bulunan sıkı
yönetimin; 

1. Antalya, Bursa, İçel, Kahramanmaraş, Koca
eli, Malatya, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon ve, Zon
guldak illerinden 19.3.1985 günü saat 17.00'den ge
çerli olmak üzere kaldırılmasının, 

2. Diğer (23) ilde 19.3.1985 günü saat 17.00'den 
itibaren 4 ay süre ile uzatılmasının, 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 
Kurulunca 6.3.1985 tarihinde uygun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ederim. 
Turgut özal 
Başbakan 

BAŞKAN — Bu tezkereyle ilgili, sürenin uzatıl
masıyla alaklı bir önerge gelmiştir. 

önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdür

lüğünün 1L3.1985 gün ve Kanunlar ve Kararlar Ge
nel Müdürlüğü 18-188-2-2046 sayılı yazılarıyla sıkı
yönetimin 23 ilde 4 ay süreyle uzatılması isteminin 2 
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ay süreyle uzatılması şeklinde değiştirilmesini öneri
riz. . 

Saygılarımızla. • 
Halkçı Parti Grup Başkanvekilleri 

Seyfi Oktay Onural Şeref Bozkurt 
Ankara Çanakkale 

Yılmaz İhsan Hastürk Günseli Özkaya 
İstanbul İstanbul 

özer Gürbüz Selahattin Taflıoğlu 
Sinop Yozgat 

İbrahim Taşdemir 
Ağrı 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul 
edilmemiştir. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 
usul hakkında söz istiyorum. 

Sıkıyönetimin bazı illerde kaldırılması hususunda 
olumlu oy vereceğiz. Devamı konusunda ayrı oy ver
mek istiyoruz. 

BAŞKAN — Şimdi oylayalım da arz ederim efen
dim. 

Tezkereyi kabul edenler... Etmeyenler... Tezkere 
kabul edilmiştir. 

Şimdi burada gelen tezkere bir bütün halindedir. 
Biz tezkereyi bir madde kabul ediyor ve bir madde
nin müzakeresi olarak ele alıyoruz. Bu itibarla da 
maddenin müzakeresinde önerge nasıl oylanıyorsa, 
burada da aynı şekilde oylanıyor. Ayrıca, önergeniz
de şehirlerin kaldırılmasına ilişkin bir husus yok. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Madde hakkın
da konuşmak istiyorum Sayın Başkan, önerge değil; 

•irademi belli edemiyorum. 
BAŞKAN — Müsaade buyurur musunuz? 
Sadece ikinci fıkradaki müddetle ilgilidir. Bu iti

barla bizatihi oylarınızla birinci fıkrayı kabul etmiş 
oluyorsunuz. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 
yeniden oylamanızı teklif ediyorum. (ANAP sırala
rından «Oylandı, daha neyi oylayacaksınız?» sesleri) 

BAŞKAN — Tezkereyi yeniden oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Tezkere kabul 
edilmiştir. 

Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 12.11.1984, 13.11.1984 tarihli ve 188-2-02252, 

07156 sayılı yazılarımız. 
19.11.1984 günü saat 17.00'den geçerli olmak üze

re 4 ay süre ile (4) ilde uzatılan ve (5) ilde ilan edilen 
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ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 13.11.1984 tarihli 
ve 11 ve 12 sayılı kararlarıyla onaylanmış bulunan 
olağanüstü halin; 

1. Amasya, Denizli, Eskişehir, Giresun, Manisa, 
Rize, Sakarya, Uşak illerinden 19.3.1985 günü saat 
17.00'den geçerli olmak üzere kaldırılmasının, 

2. Çorum İlinde 19.3.1985 günü saat 17.00'den 
itibaren 4 ay süre ile uzatılmasının, 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı, Bakanlar 
Kurulunca 6.3.1985 tarihinde uygun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ederim. 
Turgut özal 

Başbakan 

BAŞKAN — Tezkerenin 1 inci maddesinde isim
leri açıklanan vilayetlerden olağanüstü halin kaldı
rılmasına ve 2 nci maddesinde ismi geçen ilde uza
tılmasına dair Başbakanlık tezkeresini oylarınıza su
nuyorum Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

(HP sıralarından «Ayrı ayrı oylansın lütfen» ses
leri) 

Tezkereyi daha evvel ayrı ayrı okutup oylayaca
ğımızı beyan ettik. 1 inci tezkere okundu, 2 nci tez
kere okundu. Bu itibarla tezkereler iç içedir. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Efendim, tez
kerenin 1 inci maddesi sıkıyönetimin belli illerde 
kaldırılmasını sağlıyor; 2 nci maddesi olağanüstü hal 
ilanını sağlıyor; ayrı ayrı oylanmasını rica ediyoruz. 

3. — Bazı illerde olağanüstü hal ilanına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi (3/723) 

BAŞKAN — Başbakanlığın bir tezkeresi daha 
var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 13.11.1984 tarihli ve 188-2-07156 sayılı ya
zımız. 

Antalya, Bursa, İçel, Kahramanmaraş, Kocaeli, 
Malatya, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon ve Zongul
dak illerinde, Anayasanın 120 nci ve 2935 sayılı Ola
ğanüstü Hal Kanununun 3 üncü maddesinin 1 inci 
fıkrasının (b) bendine göre, 19.3.1985 günü saat 17.00' 
den geçerli olmak üzere 4 ay süreyle olağanüstü hal 
ilan edilmesi hakkındaki Bakanlar Kurulunun-6.3.1985 
tarihli ve 85-9207 sayılı Kararının sureti ekte olarak 
gönderilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ederim. 
Turgut özal 

1 Başbakan 
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BAŞKAN — Tezkerenin müzakeresine geçiyo
ruz. 

Bu konuda Hükümet bir izahat vermek ister mi 
acaba? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Hayır. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
MDP grubu adına Sayın Söylemezoğlu; buyurun. 

(MDP sıralarından alkışlar) 
Bunda da, daha önce takip ettiğimiz müzakere 

usulü takip edilecektir. 

MDP GRUBU ADINA ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞ
LU (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin değerli üyeleri; birinci konuşmamda da bu me
seleyi huzurunuza getirmiş ve Başkanlık Divanının 
dikkatlerine sunmuştum. 

Şu anda yürüyen prosedür şudur : Bu 11 ilde sı
kıyönetim kaldırılmıştır. Meclis karar aldıktan son
ra, 121 inci madde gayet açıktır; «Anayasanın 119 
ve 120 nci maddeleri uyarınca olağanüstü hal ila
nına karar verilmesi durumunda, bu karar Resmî 
Gazetede yayımlanır ve hemen Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin onayına sunulur» demektedir. 

Ben bir soru sormuş; «Bugün de dahil 25 Şubat
tan beri Resmî Gazeteler; inceledim, böyle bir ka
rarname Resmî Gazetede yayınlanmadı. O durumda 
nasıl olur da bu husus Millet Meclisinde görüşüle
bilir ve bir karar istenebilir? Anayasanın getirdiği 
esasa uyulmamaktadır» demiştim Sayın Başkanım. 

Şimdi aynı görüşümü tekrarlıyorum : 11 ilde sı
kıyönetim kalkmıştır, o illerin durumu belli değildir; 
şimdi Millî Güvenlik Kurulunun tavsiyesi ile 11 ilde 
olağanüstü hal ilanı söz konusudur. Bunun yapıla
bilmesi için de, mutlaka Anayasadaki esasa uygun 
hareket edilmeli, bu karar Resmi Gazetede yayınlan
malı, ancak ondan sonra Meclisin huzuruna getirile-
bilmelidir. Aksi halde Anayasaya aykırı büyük bir 
usul hatası işlenmiş olur. Bunu arz etmek için söz al
dım. 

Saygıİar sunarım. (MDP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Başkanlık Divanında bulunan Ka

nunlar Müdürlüğü yetkilileriyle vaki temasımda Res
mî Gazetede yayınlandığı yolunda bilgi almış bulu
nuyorum. («Hangi sayısında açıklansın?» sesleri) 

Bugünkü mükerrer sayısında. 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkan, mükerrer sayı basılmış mı? 
BAŞKAN — Basılmış, dağıtılmış ve gözlere de 

atılmış efendim. 
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Şimdi, tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Tezkere kabul edilmiştir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, yapılan oylamalarla ilgili usul hakkında 
söz lütfeder misiniz? 

BAŞKAN — Oylama tamamlanmıştır. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Efendim, ben Başkanlık Divanının davranışı hakkın
da konuşacağım. 

BAŞKAN — Tabiî konuşabilirsiniz bu konuda 
buyurun efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; usul hakkındaki 
maruzatımın çok objektif olduğunun takdir edileceği 
temennisiyle ve saygılarımı sunarak sözlerime baş
lıyorum. 

Hükümet, 1 inci maddede vicdanlarımızın üstüne 
bilmeyerek, istemeyerek baskı koymuştur. Tezkere 
2 noktadan müteşekkildir. Birincisi, bazı illerimiz
den sıkıyönetimin kaldırılması; ikincisi, bazı illeri
mizde sıkıyönetimin devamı. Meclisin içerisinde hiç
bir milletvekili arkadaşımın, sıkıyönetimin kaldırıl
ması istenen iller hakkında olumsuz oy kullanacağı
nı farz edemem, farz etmek eşyanın tabiatına ters 
düşer. (ANAP sıralarından «Parmaklar kalktı» ses
leri) İşte arz edeceğim; parmaklar bu yanlışlık ne
deniyle kalkıyor. Ama 2 nci madde, sıkıyönetimin 
devamı, bazı milletvekillerince istenmeyen bir tek
liftir, aleyhinde oy verilebilecek bir tekliftir. 

Şimdi siz tek tezkereyi oylatarak bir taraftan 
olumlu oy vermemiz gereken, vereceğimiz bu tezke
renin o kısmı için bize oy kullandırmamak veya 
menfî oy kullanmak gibi bir seçeneği karşımıza ge
tirmiş oluyorsunuz. Bu, milletvekilinin serbest vicda
nına istenmeyerek yapılan bir baskıdır. 

Temennimiz,, bundan sonraki tezkerelerde hükü
metin, sıkıyönetimin kaldırılacağı iller için ayrı talep
te bulunması, uzatılacak iller için ayrı talepte bulun
ması ve böyle bir "talep gelmediği takdirde, Başkan
lık Divanının, bizim oylarımızın bizden sonra muha
fızı olduğunu düşünerek bunu değerlendirmesidir. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, müzakereye 

başlarken tezkereleri ayrı ayrı oylatacağımı ve bir
likte müzakere edeceğimizi beyan ettim. Bu itibarla, 
bu beyanım karşısında, tezkereler ayrı ayrı bir bütün 
halinde müzakere edilmiş ve Başbakanlıktan, da tez
kereler bu şekilde geldiği için oylanmıştır; ama Baş
bakanlıktan, Sayın Bayezit'in dediği gibi ayrı ayrı 
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gelmiş olsaydı, Başkanlık tabiatıyla ayrı ayrı oylardı; | 
ama Başbakanlıktan bir bütün halinde geldiği için I 
Başkanlık böyle oylama durumunda kalmıştır. I 

4. •— 9/328 Esas Numaralı Meclis Soruşturması I 
Komisyonuna, 2 aylık yeni bir çalışma süresi veril- I 
meşine dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi (4/97) I 

BAŞKAN — 9/328 esas numaralı Meclis Soruş
turması Komisyonu Başkanlığının bir tezkeresi var- I 
dır, okutup bilgilerinize sunacağım. I 

Türkiye Büyük Millet: Meclisi Başkanlığına I 
Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan ve 39 Ar- I 

kadaşıntn, bakanlığı zamanında nüfuzu kötüye kul- I 
lanarak şahsî menfaat sağladığı ve Devleti zarara I 
uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun il- I 
gili maddelerine uyduğu iddiasıyla Manisa Milletve
kili ve Devlet eski Bakanı îsmail Özdağlar hakkın- I 
da Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Mec- I 
üs Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi üzerine; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 
10.1.1985 tarihli 52 nci Birleşiminde açılması kabul 
edilen Meclis Soruşturmasını yürütmek üzere, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 15.1.1985 
tarihli 53 üncü Birleşiminde, siyası parti gruplarınca 
gösterilen üçer misli adaylar arasında ad çekme su
retiyle üyeleri belirlenen ve bu suretle teşekkül eden I 
Komisyonumuz : 

Çalışmalarını muntazam sürdürmüş olmasına rağ
men, soruşturmayı ilk 2 aylık çalışma süresi içinde 
tamamlayamamış bulunduğundan; soruşturmanın bi
tirilmesi ve raporun yazılabilmesi amacıyla, 16 Mart 
1985 tarihinden geçerli olmak üzere, Anayasanın 
100 üncü maddesi uyarınca, 2 aylık yeni bir çalışma 
süresi verilmesi için talepte bulunmasına, 5.3.1985 ta
rihli 18 inci Birleşiminde karar verilmiştir. 

Karar gereğince; 16 Mart 1985 tarihinden geçerli 
olmak üzere, Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca, 
Komisyonumuza 2 aylık yeni bir çalışma süresi ve
rilmesi için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mustafa Uğur Ener 

Kütahya 
Meclis Soruşturması 
Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Anayasanın 100 üncü maddesinin 
2 nci fıkrasının son bendinde, «Soruşturmanın bu 
sürede bitirilememesi halinde, Komisyona iki aylık 
yeni ve kesin bir süre verilir» dendiğinden ve bu 2 
aylık süre bir Anayasa emri bulunduğundan, tezke
reyi bilgilerinize sunmuş bulunuyorum. 

Bu sebeple de soruşturmanın 2 ay süreyle kesin 
olarak uzatılması kararlaştırılmış bulunuyor; kesin 
süre verilmiş oluyor. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Oylama?.. 
BAŞKAN — Bir Anayasa emri olduğu için oy

lama yapamıyoruz. Yani Meclisimize karşı bir Ana
yasa emri oluyor. 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Başbakan Turgut Özal'ın Suudi Arabistan'a 

yapacağı resmî ziyarete, Anayasanın 82 nci maddesi 
gereğince katılacak milletvekillerine ait liste (5/37) 

BAŞKAN — Başbakanlığın bir tezkeresi daha var, 
okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Vaki davet üzerine, 1 6 - 2 1 Mart 1985 tarihleri 

arasında Suudi Arabistan'a yapacağım resmî ziya
rete, ekli listede adları yazılı parlamenterlerimizin 
de katılması düşünülmektedir. 

Uygun görüldüğü takdirde, Anayasamızın 82 nci 
maddesine göre alınacak kararın gönderilmesini arz 
ederim. 

Turgut özal 
Başbakan 

Nihat Türker (Afyon) 
Haydar Özalp (Niğde) 
Mehmet özdemir (Elâzığ) 
İsmet Oktay (Eskişehir) 
Fevzi Necdet Erdinç (Van) 
Yılmaz İhsan Hastürk (İstanbul) 

I Musa Ateş (Tunceli) 

BAŞKAN — Tezkereyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın Başkan, sıkıyönetimin oylanması 
hakkında bazı iddialar ileri sürüldü. Bu konuya açık
lık getirilmesi gerekir efendim. 

I BAŞKAN — O konu konuşuldu, halledildi efen-
I dim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın Başkan, sıkıyönetimin kaldırıl
ması Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararını gerek
tirmez; ancak sıkıyönetimin uzatılması Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin kararına bağlıdır, uzatılmadığı 

I zaman da zaten sıkıyönetim kaldırılmış oluyor. Bu 
I uygulama Anayasanın amir hükmüdür efendim. Arz 
I ederim. 
| BAŞKAN — Konu aydınlanmıştır efendim. 
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IV. — SORULA 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
Hakkâri İlinde 1985 yılında ne gibi hizmetlerin yapı
lacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/265) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmı
na geçiyoruz. 

1 inci sırada, Hakkâri Milletvekili Sayın Mehmet 
Sait Erol'un Başbakandan sözlü sorusu vardır. 

Sayın Mehmet Sait Erol buradalar mı? Yok. 
Cevap verecek bakan buradalar mı? Burada. 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelen

miştir. 
2. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Etibank'ın 

verdiği kredilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/270) 

BAŞKAN — tçel Milletvekili Edip özgenç'in Dev
let Bakanından sözlü sorusu, verilen mehil sebebiyle 
ertelenmiştir. 

3. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
$anlıurfa ilindeki kamu kuruluşlarının başka illere 
nakledilişine ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve 
Devlet Bakanı Abdullah Tenekecinin cevabı (6/275) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Şanlıurfa Milletve
kili Vecihi Ataklı'nın Başbakandan sözlü sorusu var
dır. 

Sayın Vecihi Ataklı buradalar mı? Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Sayın Başbakan tarafından söz

lü olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz ederim. 
Vecihi Ataklı 

Şanlıurfa Milletvekili 
Şanlıurfa'daki yatırımcı kamu kuruluşları; örne

ğin YSE 'Bölge Müdürlüğü Diyarbakır'a, Bölge Ça
lışma Müdürlüğü Adana'ya, son olarak da Vakıflar 
Müdürlüğü Gaziantep'te kaldırılarak Şanlıurfa bu ku
ruluşların etkin hizmetlerinden mahrum, bırakılmıştır. 

1. Şanlıurfa'dan başka illere nakledilecek daha 
başka hizmet birimleri var mıdır? 

2. Halen işsizliğin ve ekonomik bunalımın do
ruk noktasında bulunduğu ve ticarî hayatın felce uğ
ramak üzere olduğu bu yörede, kamu kuruluşlarının 
teker teker başka illere nakledilmesi sonucunda, ilin 
sosyal ve ekonomik hayatında yaratılacak boşluğu na
sıl dolduracaksınız? 

R VE CEVAPLAR 

3. GAP projesinin en geniş ölçüde uygulama ala
nı olan bu bölgede, bu projenin beraberinde getire
ceği çok büyük boyutlu altyapı ve şehirleşme sorun
ları ile sosyo-ekonomik sorunlar çözüm beklerken 
aslında Şanlıurfa'da daha da güçlendirilmesi gereken 
bu kuruluşların başka illere naklinin gerçek ve geçerli 
bir sebebi,, politik bir amacı var mıdır? 

4. 10 yıl sonra, sanayi ve ekonomik yönden Tür
kiye'nin önde gelen birkaç ilinden biri olmaya nam
zet olan, tarihî zenginlikleri; çok değerli vakıfları 
ve peygamberler şehri unvanı ile dünyada isim yap
mış bir ilimizin Diyarbakır-Gaziantep arasında bir 
ilçe haline getirilmesi girişimlerini tasvip ediyor mu
sunuz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Şan
lıurfa Milletvekili Sayın Vecihi Ataklı'nın, yatırımcı 
kuruluşların Şanlıurfa'daki bölge birimlerinin başka 
illere kaldırılması dolayısıyla bu kuruluşların etkin 
hizmetlerinden mahrum kılındığına ilişkin 23.1.1985 
tarihli sözlü soru önergesine . cevap arz etmek için 
huzurlarınızdayım. 

(Kamu kuruluşlarının ülke ölçeğinde teşkilatlandı
rılmasına bakıldığında, bu kuruluşların 50'den fazla 
ilde bölgesel teşkilat kurdukları ve bu bölgesel birim 
sayısının da 700'ü geçtiği görülmektedir. Bu da kay
nakların rasyonel kullanılmasını etkilemekte, koordi
nasyon ve işbirliğinin zayıflamasına, sebebiyet vermek
te, plan ve programların hazırlık safhasında kuruluş
ların tekliflerinde tekrarlara ve 'boşluklara yol açmak
tadır. Bu nedenlerle, ıtaşra kuruluşlarının yeniden dü
zenlenmesi ve bölge sayısının azaltılması önem kazan
mıştır. 'Bu düzenlemelerde, birden fazla ili kapsa
yan alana hizmet götürmekle görevli olan bölge mü
dürlüklerinin fonksiyonel bölge merkezlerinde yoğun-
laştırılmasına çalışılmaktadır. Şanlıurfa tünde bölge
sel kuruluşlarla ilgili olarak yapılan düzenlemeler de 
bu doğrultuda olmuştur ve bunun dışında da bir se
bep yoktur. 

YSE bölge müdürlükleri bütün yurda şamil ol
mak üzere her tarafta kaldırılmış, bunun yerine gö
revleri çok daha geniş köy hizmetleri bölge müdür
lükleri kurulmuştur. Bölge müdürlüğünün anagörevi, 
bağlı 'birimleri murakabe, takip ve koordine etmek, 
ilde yapılması mümkün olmayan pıroje ve uygulama 
hizmetlerini yapmak veya yaptırtmaktır. Bu nedenle 
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bölge müdürlükleri küçük tutulmuş ve 3 anahizmet ( 

şubesinden meydana gelecek şekilde de kurulmuştur. 
Köy hizmetleri il müdürlükleri, esas itibariyle hiz

metleri bizzat yapacak şekilde kurulmuş ve önemli 
yetkilerle de teçhiz edilmiştir. Güney Anadolu Proje
sinin en önemli bölümünü teşkil eden Atatürk Barajı 
ve sulama tesislerinin işletmeye açılmasından önce, 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü çalışmaları itiba
riyle Şanlıurfa ili pilot hizmet merkezi olarak da be
lirlenmiştir. 

B'ölıge çalışma müdürlüklerinin 30 olan sayısı, 190 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 22'ye indiril
miştir. Bölge müdürlükleri kaldırılırken objektif kıs
taslar göz önünde bulundurulmuştur. Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün yeniden düzenlenmesinde 20 adet 'böl
ge müdürlüğü kadrosu alınmış, il müdürlükleri iptal 
edilmiştir. Faaliyetini il müdürlüğü olarak sürdüren 
Şanlıurfa, eskiden beri bölge müdürlüğü şeklinde faa
liyette bulunan Gaziantep bölge müdürlüğüne bağla
narak şube müdürlüğüne dönüştürülmüştür. YSE böl-
<ge çalışıma müdürlüğünün kaldırılması ve vakıflar 
yönünden il müdürlüğünün şuibe müdürlüğüne dönüş
türülmesi, Şanlıurfa'nın 'bu kuruluşların etkin hizmet
lerinden mahrum 'bırakılmasına ve hizmetlerin aksa-
mamasına sebep olmayacaktır. Mevcut kuruluşların 
faaliyetlerini aynı etkinlikle devam ettirebilmeleri için 
gerekli program hazırlanmıştır. 

Arz ederim. 

^BAŞKAN — Sayın Ataklı, buyurun efendim. 
VBOlHt ATAKLI (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri;% izahatlarından dolayı sayın ba
kanıma arzı şükran ederim. 

Bu sözlü sorumu 23.1.1985 tarihimde vermiş, hat
ta 'bu endişelerimi Şanlıurfa kamuoyunun dilek ve te
mennilerine tercüman olacak şekilde 4.9.1984 tarihin
de Sayın Başbakanıma da bir mektupla arz etmiştim. 
Aradan geçen süre içinde olaylar gelişti ve YSE 18 
inci Bölge Müdürlüğünün Şanlıurfadan kaldırılması 
kesinleşti. 

Bu arada 7 Şubat 1985 günü demokrasinin ger
dekten çok özlenen ve 'örnek olan bir oluşumuna da 
şahit olduk. Her türlü politik maksat ve art niyeti 
bir yana bırakan ve Şanlıurfa halkını temsil eden bir 
heyet, tm konu ile ilgili dilek ve isteklerini sayın ba
kana ve mümkün olursa Sayın Başbakana iletmek 
üzere Ankara'ya geldiler. Bu heyette bulunan tüm si
yasî partilerin il 'başkanları, bir kısım belediye baş
kanları, esnaf derneklerinin başkan ve yöneticileriyle 
Şanlıurfa'nın tüm milletvekilleri, sayın bakan ve Ana-
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vatan Partisi 'Başkan Yardımcısı Sayın Keçeciler tara
fından kabul edildiler. 

Heyet adına konuşma yapan arkadaşlar, 18 inci 
'bölgenin Şanlıurfa'da kalması gerektiği hususundaki 
.görüş ve gerekçelerini açık ve samimî inançları doğ
rultusunda söylediler. Sayın bakan ve Sayın Keçeci
ler cidden büyük bir sabır ve dikkatle konuşmacıları 
dinlediler ve gerekli notları aldılar; kendilerine teşek
kürü ıbir borç bilirim. 

Şanlıurfa kamuoyunda bir şok tesiri yapan bu ku
ruluş nakillerini gerektiren tepkilerin sebebini izah için 
çok kısa 'bazı bilgilerin altını çizerek bilgilerinize sun
mak istiyorum. 

Şanlıurfa 20 'bin kilometrekare yüzölçümüne sahip 
çok büyük 'bir ilimizdir. Tarıma elverişli arazi 10 mil
yon dönüm civarındadır. Halen 2 593 yerleşim mer
kezinden 1 147 Jköyde su yoktur, 510 köye de elek
trik gelince su da gelecektir, 936 köyde su vardır. Şu 
anda 2 191 kilometre ulaşıma açılması gereken dağ 
yolu, 2 183 kilometre ham yol ve 2 552 kilometre 
stabilize yol vardır. Şehir merkezi dahil, yerleşim böl
gelerinde, kanalizasyon dahil altyapı tesisleri yok- de
necek kadar azdır. Bu görünüşü itibariyle ve bugün
kü haliyle Şanlıurfa 'büyük çapta hizmet bekleyen 'bir 
ilimizdir. 'Fakat asıl sorun GAP Projesiyle birlikte ge
lecektir. . 

'Bu proje ile birlikte Şanlıurfa altyapı, şehirleş
me, sosyo-ekonomik sorunlar ye sanayileşme ile be
raber sulu tarıma geçişin 'hazırlıklarının beraber yürü
tüleceği birinci önceliği haiz bir yöre olmak duru
munu kazanmaktadır, idarî reformun taşra teşkila
tına uygulanmasında Şanlıurfa'nın bu günü ve gele
ceği göz önünde tutularak yatırımcı kamu kuruluşla
rının, özellikle Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğünün 
daha güçlü ve geniş çapta Şanlıurfa'da kurulması da
ha gerçekçi bir yaklaşım sayılmalı idi. Bu gerçek ile
ride görülecektir. 

Sayın bakan haklı ve ısrarlı talepler karşısında Şan
lıurfa'yı köy hizmetleri ve yatırımlar bakımından pi
lot bölge olarak ilan edeceklerini ifade ederek gelen 
heyeti yeni bir umutla Ankara'dan uğurladılar. 

Şanlıurfa toprak reformu dolayısıyla 'bir zaman
lar yine pilot bölge olarak ilan edilmiş ve yıllarca bu 
pilot bölge olmanın ıstırabını yanlış ve tutarsız uygu
lamalar sebebiyle çekmişti. Şimdi sayın bakanın bu sö
zünün haklı 'bir süre daha avutma ve oyalama ama
cına yönelik olmadığı ümidini taşıyarak pilot bölge 
olduktan sonra ne gibi hizmetlerin geleceğini ve YSE 
Bölge Müdürlüğünün kalkması dolayısıyla oluşan 'boş
luğun nasıl doldurulacağını hep beraber göreceğiz. 
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Şanlıurfa'nın pilot bölge olarak ilan edilmesiyle ne 1 
gibi kuruluşlarla, nasıl bir yönlendirme ve çalışma ile 
kapsamlı ve anlamlı hizmetler sunulacağını da halk 
merak ve endişe ile 'beklemekte ve tatmin olmak is
temektedir. Bu konuyu bir politik istismar mevzuu 
olarak değil, parti farkı gözetmeden, Şanlıurfa hal
kının haklı istekleri yönünde gündemde daima sıcak 
tutacağız. 

»Bütün içtenlikle temennimiz, sayın hükümetin ve 
sayın balkanın 'Şanlıurfa'nın ekonomik ve sosyal me- I 
selelerini süratle çözecek imkânları bulmaları ve uy
gulamalarıdır. Şanlıurfa ve onun cefakâr halkı Suna 
layıktır, 'bu talep ve 'beklentilerinde de tamamen hak- I 
lıdır. 

Saygılarımla arz ederim. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

4. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1402 I 
sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre görevine son ve- I 
rilen kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan sözlü I 
soru önergesi {6/279) I 

BAŞKAN .— 4 üncü sırada, Adana Milletvekilli I 
Sayın Nuri Korkmaz'ın Başbakandan sözlü sorusu I 
vacdır. 

Saym Nuri Korkmaz?.. Buradalar, 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. I 
Soru enfcettenımiştir. I 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, ücretlilere ödenen vergi iadesine ilişkin Maliye ve I 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/280) I 

IBAŞKAN — 5 inci sırada, Sayın Türkân Arıkan^ 
in Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü sorusu var- I 
dır. I 

Sayın Türkân Arıkan?., Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertdenımişitir. I 

6. — İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, tü- I 
tün üreticilerinin bazı sorunlarına ilişkin Maliye ve I 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi, (6/285) I 

7. — Konya Milletvekili Salim EreFin, emekli I 
maaşı ödeyen bankalar arasındaki farklı uygulama- I 
ya ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru I 
Önergesi (6/290) 

BAŞKAN — 6 ncı sıradaki İzmir (Milletvekilli Sa
yın Durcan Emirbayer'in ve 7 raca sıradaki Konya I 
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Milletvekili Sayın Salim Ererin sözlü soruları, ve
rilen mehiller sebebiyle ertelenımişitıir. 

8. — İstanbul Milletvekili Feridun Sakır Öğünç' 
ün, sosyal güvenceden yoksun olarak çalışanlara iliş
kin sözlü sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanı Mustafa Kalemli'nin cevabı (6/291) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, istanbul Milletvekili 
Feridun. Şakir öğünç'ün Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanmdan sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Şakıir 'Öğünç?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığıma 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güven

dik Bakanı Sayın Mustafa Kalemli tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılması hususunda gereken işlemin 
yapılmasına müsaade ve aracılığınızı dilerim. 

Saygılarımla, 
Feridun Şakir öğünç 
İstanbul Milletvekili 

1. Basma yansıyan haberlerden öğrendiğimiz 
kadarı ile, ülkemizde sigortasız olarak çalıştırılan
ların sayısının iki milyona yaklaştığı söylenmektedir. 
Sosyal güvenlikten yoksun olarak çalışan kadınların 
sayısının ise altıyüz.bini bulduğu yazılmaktadır. Bun
lar doğru mudur? 

2. Doğru ise, sosyal güvenceden yoksun olarak 
çalışan bu yurtdaşlar için ne gibi önlemler düşünül
mektedir? Bu yönde' herhangi bir çalışma yapılmak
ta mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; İstanbul Milletvekili Sayın Fe
ridun Şakir öğünç'ün, 19 Şubat 1985 tarihli Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen ve tarafım
dan cevaplandırılması istenen sözlü soru önergesinde, 
basına yansıyan haberlerden, ülkemizde sigortasız ola
rak çalışanların sayısının 2 milyona yaklaştığı, sosyal 
güvenlikten yoksun olarak çalışan kadın sayısı ise 
600'bini bulduğu belirtilerek, sosyal güvenceden yok
sun bu vatandaşlar hakkında bakanlığımca ne gibi 
tedbirler alındığı sorutmaktadır. Her şeyden önce sa
yın milletvekiline böyle bir soru tevcih ettiğinden do
layı teşekkür ediyorum, bana açıklama yapma fırsa
tını verdikleri için; 

Bilindiği üzere, Anayasamızın 60 ncı maddesi, 
«Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet bu 
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güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşki
latı kurar» hükmüyle, sosyal güvenliği vatandaş ola
rak bir hak, devlet olarak bir görev şeklinde tanımla
mıştır. Bugün ülkemizin en büyük sosyal güvenlik ku
ruluşu olan Sosyal Sigortalar Kurumu, 506 sayılı Ka
nun gereğince 'bir hizmet akdine istinaden bir veya 
birkaç işveren yanında çalışanlara sosyal güvenlik 
hakkı sağlamaktadır. Belirtilen kanun hükmüne göre 
sigortalılık mecburî olup, kişinin işyerinde çalışmaya 
başladığı tarihten itibaren başlamaktadır. İşverenler 
ise çalıştırdıkları sigortalıları, örneği kurumca hazırla
nan bildirgelerle en geç 1 ay içinde kuruma bildir
mekle yükümlü kılınmıştır. 

Sosyal 'Sigortalar Kurumunun istatistik! verileri
ne göre işyeri sayıları, kanun kapsamında işyeri sa
yısı olarak 1982 yılında 858 087, 1983 yılında 911 467, 
1984 yılında 940 'bin olup, bu sayının 1985 yılında 
1 milyonu aşacağı tahmin edilmektedir. 

Bu işyerlerinde çalışan işçi sayısı ise 1983 yılın
da 2 327 245; 1984 yılında 2 350 000 olup, 1985 yı
lında bu rakamın 2 440 000'e ulaşacağı tahmin edil
mektedir. 

Sosyal Güvenlik, gerek işveren gerekse işçi yönün
den, 'her şeyden önce bir eğitim meselesidir, işvere
nin kanun ihükümleri karşısındaki görevlerinin neler 
olduğu; işçinin de sosyal güvenlikten doğan hak ve 
vecibelerinden bilgi sahibi olması konularında, özel
likle 'bakanlığımız ve Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kurumu işbirliği içinde yapılan televizyon ve radyo 
programlarıyla, görüntülü ve sesli olarak işçi ve işve
rene ulaşılmaya çalışılmaktadır. 

Bir yıllık eğitim programı yurt çapında geniş yan
lında bu rakamın 2 440 000'e ulaşacağı tahmin edil
miştir. 

Eğitim konusunu, hiç şüphesiz denetim konusu ta
kip etmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakan
lıklarının birleşerek tek 'bir bakanlık bünyesinde top
lanması neticesinde, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 130 uncu maddesi hükmü muvacehesinde 
sigorta müfettişlerinin yanında 'işyerlerinin 'bu Kanun 
hükümlerine göre denetlenmesi hususunda, bakanlığın 
iş müfettişleri de yetkili kılınarak: denetimin geniş ve 
etkin bir sahaya yaygınlaştırılması sağlanmıştır, Bu 
uygulamadan, arzu edilen sonucun alınabilmesinin te
mini bakımından, iş müfettişi kadrosu artırılarak, yeni 
atamalarla bu müessese takviye edilmiştir. Ayrıca, çe
şitli kanunların yetki çerçevesi içinde, çalışanların si
gortalılık durumlarının tespiti hususunda otokontrol 
sisteminin kurulması için 'bakanlığımız ile ilgili ba-
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kanlıklar arasında çalışmalar sürdürülmektedir. Bu 
hususa en çarpıcı örnek, Karayolları Trafik Kanunu, 
Belediyeler Kanunu ile ilgili çalışmalardır. 

Ülkemizde 1984 yılında uygulamaya konulan 2926 
sayılı Tarımda Kendi Nam ve Hesabına Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2925 sayılı Tarım işçi
leri Sosyal Sigortalar Kanunu ile tüm çalışanların sos
yal güvenlik hakları düzenlenmiş olmaktadır. Bu ka
nunların, önümüzdeki 5 yıl içinde tüm ülke çapında 
uygulanmasıyla kanun kapsamında sosyal güvenlikten 
yoksun kimse kalmayacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, belirtilen uygulama so
nucu olarak sigortasız olarak, gerek kendi 'hesabına, 
gerekse bir işveren yanında çalışanlar, Anayasa hük
mü ve kanun maddeleri karşısında sigortalılık hakla
rını kendileri talep edeceği gibi, ülkemizde sigortasız 
kaçak işçi meselesi de bu şekilde tüm olarak ortadan 
kalkacaktır. 

Saygılarımla yüce Meclise arz ederim. 
BAŞ/KAN — Teşekkür ederiz Sayın Balkan. 
(Önerge sahibi görüş 'bildirmek ister mi efendim? 
FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ (İstanbul) — Sayın 

Bakana teşekkür ederim efendim. 
'BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
9. — İstanbul [Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 

ün, bakanlık irtibat bürolarının çalışmalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/292) 

10. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, Sosyal Sigortalar Kurumunun prim alacaklarına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz 
lü soru önergesi (6/293) 

BAŞKAN — 9 ve 10 uncu sıralardaki sözlü soru 
önergeleri de Sayın Öğunç'e ait olduğu için, içtüzü
ğümüzün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

11. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ba
sında yer alan Ordu - Hükümet işbirliği seminerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/294) 
' BAŞKAN — 11 inci sırada, Sayın Canver'in Baş

bakandan sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 
Sayın Ganver?... Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

12. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, 
Kayseri İli Konaklar mevkii sanayi imar planına iliş
kin sözlü sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İs
mail Safa Giray'in cevabı (6/295) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, Kayseri Milletvekili 
Sayın Üner'in Bayındırlık ve iskân Bakanından söz
lü soru önergesi bulunmaktadır. 



T. B. M, M< B : 72 

Sayın Üner?... Buradalar. 
Oevap verecek sayın bakan?... Buradalar. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük M'illet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve ts)kân Baka

nı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ve 
rica ederim. 

Saygüarımla. 
Mehmet Üner 

Kayseri 

Soru 1. Kayseri ili Konaklar (Cırgalan) mev
kiinde yaklaşık 1,5 milyon rn2 alanı kapsayan sanayi 
alanları ile ilgili bakanlığınızca resen tasdik edilen 
mevzii i imar planını uygun buluyor musunuz?. 

Goru 2. Kayserimizde 1976 yılında kuruluşuna 
başlanan ve 1980 yılından 1984 sonuna kadar 1 mil
yar 750 milyonluk yatırım yapılarak 'brüt 8 milyon 
m2 bir alana oturituılain, muhtemelen bu yıl tamamlan
ması düşünülen bir organize sanayi 'bölgesi var iken, 
ikinci bir alana neden gerek duyulmuştur?. 

Soru 3. Kayseri yerleşim merkezi ile 4 km. me
safede Ibulunan ve meteorolojik istatistiklere göre yer
leşim merkezinin hava kirliliğini önemli ölçüde ar
tıracak olan bu planı, arz ettiğim konu ile ilgili ola
rak da incelemeyi düşünür müsünüz?. 

Soru 4. Devletin altyapısına, istimlak giderlerine 
3 milyarın üzerinde, kredi vererek tamamlanmasına 
yardımcı okluğu organize sanayinin gelişmes'ini mi 
istersiniz, yoksa söz konusu mevzii sanayi imar plan
ları ile organize sanayi alanlarının yok olması taraf
tarı mısınız?. . 

Soru 5. Sizce bakanlığınızca tasdik edilen Kay 
seri Cırgalan - Konaklar sanayi imar plamnın kapladı
ğı alandaki eski fabrikaların hali hazırının korunma
sı, ilave yapılması organize sanayinin gelişmesi açı
sından önemli değil midir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKA BAKANI İSMAİL SA
FA GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; Kayseri Milletvekili Sayın Mehmet Üner' 
in, Konaklar mevkii sanayi imar planına ilişkin 
sözlü soru önergesini cevaplamak üzere huzurunda-
yurt. 

Kayseri nazım planında şehrin batısında organi
ze sanayi bölgesi yer alırken, doğuda Cırgalan mev
kiinde, o yörede bulunan sanayileri kapsayan bir sa
nayi sitesi 1975 yılında tasdik edilmiş 'bulunmakta
dır.; Ancak, buradan geçirilen çevre yolu kamulaş-
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tırma sının 50 metre olduğundan tfu bant içinde 
kısmen kalan, müktesep hakka sahip ve şehir ekono
misine büyük katkıda bulunan sanayi tesislerine bir 
çözüm getirmek amacıyla, ki bunlar mevcut, 17 Ocak 
1985 günü nazım planda var olan sanayi alanı tadil 
edilmiştir. Amaç, mevcudu koruma ve belli bir di
siplin içinde bu sanayi tesislerini kontrol altına ala
bilmektir. Ayrıca, söz konusu alan belediye ve mü
cavir alan sınırları dışında olup bakanlığımızca re
sen değil, İmar Kanunu gereği 7 Haziran 1984 gün 
ve 6342 sayılı İl İdare Kurulu Kararıyla önerilmiş 
ve uygun görülerek tasdik edilmiştir. 

2 nci sorunuza gelince: Yukarıda da arz ettiğim 
gibi, Cırgalan bölgesindeki sanayi planının tasdiki
nin amacı, mevcut sanayi tesislerini korumak ve 
bir düzene sokup o şekilde muhafazasını sağlamak
tır. Yeni sanayi tesisleri, organize sanayi bölgesinde 
yer alacaktır. Buradaki tasdik edilmiş olan plan, 
Cırgalan bölgesindeki sanayilere belli seviyeye kadar 
bir tevsi imkânı tanımıştır., onun üstünde yapılacak 
olanlar ise organize sanayi bölgesinde yer alacaktır. 
Yoksa mevcut sanayi tesislerini yıktırmak diye bir 
şeyi herhalde kabul etmek mümkün değildir. 

3 üncü sorunuza cevaben, Çevre Yasasıyla kir
liliği önleyici tedbirlere ilişkin hükümler getirilmiş
tir. Biliyorsunuz bu bir kanun maddesidir. İlgilileri / 
gereken tedbirleri almak durumundadır. Elbette bun
ların uygulanması lazımdır. 

4 üncü sorunuza gelince: Bilindiği üzere, organi
ze sanayi bölgeleri, belli büyüklük ve türdeki sâna
yilere belli bir teşkilatlanma sonucu ve çeşitli saf
halardan geçerek hizmet vermektedir. Bir şehre ait 
her sanayi tesisinin organize sanayi bölgesi içinde 
yer alması mümkün değildir. Nitekim birçok şe
hirlerimizde bugün var olan organize sanayi bölge
lerinin dışında da sanayi tesisleri vardır. Bursa, Kay
seri ve Ankara'yı hatırlarsak, hepsi de böyledir. 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Bu sanayiler da
ha önce yapılmış ama Sayın Bakanım. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Olabilir efendim, or
ganize sanayide, sanayi kurmak diye bir mecburi
yet de yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Üner, sizin kürsüye gelip ce
vap verme hakkınız vardır. O itibarla yerinizden ce
vap vermeyiniz. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Yani sanayi tesisi kur
mak isteyen birisinin, mecburen organize sanayi 
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bölgesinde bu tesisi kurması şartımız yoktur, öyle 
bir kanun yoktur. 

Bu nedenle, her şehirde olduğu gibi, Kayseri'de 
•de, nazım planda, organize sanayi bölgesi dışında, 
Cırgalan mevkiindeki bir sanayi alanı ayrılmıştır. 
Bu alan, organize sanayi bölgesi ile rekabet halinde 
de değildir ki, rekabet etmesi de anormal bir şey 
değildir. Kaldıki, organize sanayi bölgesine bakan
lığımızca gerekli destekler de sağlanmıştır. 

5 inci soru: Tasdik edilen Kayseri Konaklar 
Mevkii Sanayi Planında, tesislere belli bir ilave hak
kı tanınmış olup büyük ölçekte tevsi edilmesini ön
leyici plan notu konulmuştur. Bu durumda, yeni 
sanayi tesisleri, arzu ederlerse gayet tabiî, organize 
sanayi bölgesinde yer alacaktır. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. (Al
kışlar) 

Buyurun Sayın Üner, 
MEHMET ÜNER ı(Kayseri) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; sayın bakana verdikleri cevap 
için teşekkür ederim. 

Sayın bakanımızın iyi niyetinden en ufak bir 
şüphem yoktur; ancak kendilerine verilen bilgilerin 
doğru olmadığı kanaatindeyim. Şahsen sayın baka
nımdan, bu bilgileri araştırmasını isterdim. 

(Kanımca konuyu iki yönlü değerlendirmemiz ge
rekiyor. Bir, insan sağlığı ve çevre hava kirliliği yö
nünden, ikincisi tamamlanmakta olan organize sa
nayi yönünden. 

Olaya insan sağlığı, çevre ve hava kirliliği yö
nünden baktığımızda, planın bu yönü ile hemen he
men hiç incelenmediğini görürüz. Kayseri, hava kir
liliği bakımından oldukça yoğun bir ilimizdir ve hiç
bir şekilde de bunu azaltmaya, artmasını önlemeye 
yönelik tedbirler alınmamaktadır. Bu konuda Sayın 
Başbakanımıza yöneltmiş olduğum sorularıma veri
lecek cevapların beni doğrulayacağı kanaatindeyim. 

Sayın milletvekilleri, Devlet Meteoroloji İşlerinin 
istatistiklerine göre, bu alandan Kayseri İlinin yerleş
me merkezine doğru yılda 2784 saat rüzgâr akımı 
oluşmaktadır. Kayserililer bu yönden esen rüzgâra 

«Gömeç yeli» derler ve bu rüzgâr yerleşim merkezi
nin hava sirkülasyonunu sağlar. Söz konusu imar 
planı tatbik edildiğinde, bu rüzgârın sanayi alanının 
kirli havasını şehre taşıması söz konusu olacak, bu
günün ve gelecek kuşakların sağlığı bu yönden teh
dit edilmiş olacaktır. Şu anda bu alanda mevcut olan 
sanayi tesisleri bugünkü haliyle çevreyi kirletmekte, 

açıktan kanalizasyon artıkları geçmekte, yaz günle
rinde çevredeki gecekonduların sağlığını tehdit etmek
tedir. 

Bu plan Çevre Kanununa ters düşmektedir; sa
yın Bakanımız da biraz önce belirttiler, Çevre Ka
nununun 30 uncu maddesini aynen aktarıyor ve bu 
yasaya göre ilgilileri göreve davet ediyorum. 

«Madde 30. — Çevreyi kirleten veya .bozan bir 
faaliyetten zarar gören veya haberdar olan gerçek 
ve tüzelkişiler idarî makamlara başvurarak bu faali

yetin durdurulmasını isteyebilirler.» 
Ben, bu maddeye dayalı olarak bu planın iptal 

edilmesi gereğine inanıyor ve ilgililerin hemen hare
kete geçmesini istiyorum. Zira, hiç kimsenin bir va
tan köşesini ve burada yaşayanları hiçe saymaya 
hakkı yoktur. 

Konuyla ilgili ikinci bakış açımız, Kayserimizde 
kurulmakta olan organize sanayi ile ilgili olmalı
dır kanaatindeyim. Sayın bakan biraz önce ifade 
ettiler; maalesef yasa yokmuş. Gönül isterdi ki böy
le bir yasa olsun. Bir devlet düşünün, 3 milyar lira 
harcamayı göze alsın ve organize sanayinin gerçek
leşmesini istesin, hiçbir fedakârlıktan kaçınmasın, ki 
bugünün hükümeti de bunu destekliyor, bunu se
vinçle karşılıyorum. Hatta buranın gelişmesi için, or
ganize sanayi alanı dışında oluşmuş birtakım yerle
rin buraya taşınmasını «ağlamak açısından onların 
cereyanını kesımeye kalkışsın. Geçmiş dönemlerde 
bunlar olmuştur. Kayserili arkadaşlarım bunları çok 
iyi" bilirler. Ben şahsen buna karşıyım, Organize sa
nayi oluşmadan önce kuruluşunu belli yerlerde yap
mış olanlar muhafaza edilsin, lama gelişme gös
terecek olanlara da belli oranda müsaade edilsin. 
Burada şunu anlatmak istiyorum: Eğer organize 
sanayiin dışındaki yerlerde bir gelişme gösterilmek 
isteniyorsa belli oranda buna müsaade edilsin. Zira 
tasdik edilen plandaki oran bunun ne derece dürüst 
olduğunu ortaya koyuyor. Ancak, bu veriler perde 
yapılarak yaklaşık 1,5 milyon metrekare yer meşrü-
laştırılmasın. Sözkonusu plan dipnotuna göre bu ala
nın da yüzde 50'sine inşaat yapılabilecektir, bu ol
dukça korkunç bir şeydir. Bu bindiğiniz dalı kes
mek gibi açık ve barizdir. Mevcut organize sana
yiin planında inşaat yapılma oranı maksimum yüz
de 35'tir, Aradaki yüzde 15'liık fark planın samimi
yetsizliğini ortaya koymaktadır. Organize sanayi, böl
gesi şehre 15 kilometre uzaklıkta, ziraî verim olduk
ça düşük, brüt 8 milyon metrekare, 4,3 milyon met
rekare net alan üzerinde kurulmuş, bugüne kadar da 
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yaklaşık 1 milyar 750 milyon lira harcanmıştır. 1985 
yılında da 1 milyar lira harcanarak tamamlanması 
düşünülmektedir. 

Sayın milletvekilleri, aklın yolu birdir, neden bu
raya organize sanayi bölgesi olarak desteklemeyi 
düşünmüyoruz, yazık değıiıl mi oraya yapılan yatırıma, 
harcanan paralara. Bindiğimiz dalı kesmiyoruz da 
ne yapıyoruz? Benim bildiğim kadarıyla Kayseri or
ganize sanayiin yol, kanal, su ve elektrik gibi hizmet
leri bölgeye gitmiş, dolayısıyla istimlak ve planlama 
işlemi tamamlanmıştır. Sanayicilerin gerekli şartla
rı yerine getirmeleri hallinde inşaat yapılabilecek 
durumdadır. Eğer tüm yurtta organize sanayi bölge
leri Kayseri'deki gibi mevzii imar planlarıyla balta
lanıyorsa çok yazık oluyor. Buna lütfen bir dur deyi
niz. Kalkınmamızı yavaşlatacak bu tür planların 
tasdik olmasına mani olunuz. 

Kayserili arkadaşlarım ve Sayın Sanayi ve Tica
ret Bakanımız çok iyi bilirler, Kayseri'deki küçük 
sanayiin ilk kurulduğu 1950'li yıllarda, o günün be
lediye başkanı burayı destekleyebilmek için olmadık 
fedakârlıklar yapmış; bedava otobüs çalıştırmış, şe-

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

/. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82' 
ye 1 inci ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemlin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmına 
geçiyoruz. 

1 inci sırada yer alan kanun teklifini, teklif he
nüz komisyondan dönmemiş bulunduğundan, geçiyo
ruz. 

2. _ 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigor
talar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Bir Fıkrasının Kaldırılmasına ve Bu Ka
nuna Bâzı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Ordu Milletvekili Bahriye Üçok ve 10 Atkada-

(1) 82 S. Sayılı Basmayazı 28.6.1984 Tarih ve 85 
inci Birleşim Tutanağına, 82'ye 1 inci Ek S. Sayılı 
Basmayazı ise 11.10.1984 Tarih ve 11 inci Birleşim 
Tutanağına eklidir, 

hirdeki işyerlerinin cereyanı kesilmiştir ve bu suretle 
bu işyerlerini küçük sanayi sitesine taşımıştır. Kay
seri, bugünkü sanayisini bu belediye başkanına borç
ludur. 

Değerli arkadaşlarım, gönül istiyor ki bu tür ted
birler alınarak mutlaka organize sanayi bölgeleri 
desteklensin. Bu ıtür mevzii imar planlarını ıtasdıik 
edenlerden hesabını lütfen sorunuz. Eğer siz sorma
yacak olursanız gecikilmiş olur, gelecekte bunun he
sabını soran çıkar; ama bunun faturası sayenizde 
halkımıza pahalıya mal olur. 

Beni bu konuda sabırla dinlediğiniz için hepinize 
teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. (HP 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
13. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, Sı

kıyönetim Kanununa göre işine son verilen memur 
ve işçilerin durumuna ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/296) 

BAŞKAN — 13 üncü sıradaki soru, soru sahibi 
Estanbul Milletvekili Sayın Sabit Batumlu izinli bu
lunduğundan ertelenmiştir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

sının, \Tokat Milletvekili Talat Sargın'ın ve Çanak
kale Milletvekili Nadir Pazarbaşı ve 3 Arkadaşının 
Aynı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifleriyle 1479 Sayılı Bağ - Kur Ka
nununun 58 inci Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu 
Kanuna 1 Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Sağlık ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/542, 2/4, 2/47, 2/198, 1/650) (S. x 

Sayısı : 260) (2) 

BAŞKAN — 2 nci sırada yer alan; 2.9.1971 Ta
rihli ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bir Fık
rasının Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Ta'sarısı ve Ordu Milletve
kili Bahriye Üçök ve 10 Arkadaşının, Tokat Millet
vekili Talat Sargın'ın ve Çanakkale Milletvekili Na
dir Pazarbaşı ve 3 arkadaşının Aynı Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifle
riyle 1479 Sayılı Bağ - Kur Kanununun 58 inci Mad
desinin Değiştirilmesıine ve Bu Kanuna 1 Ek Madde 

(2) 260 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sos
yal İşler; Plan ve Bütçe 'komisyonları raporlarının 
müzakeresine geçiyoruz. ' 

Hükümet ve komisyon yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunmasını oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon 
raporunun okunmaması kararlaş'tırılmıştır. 

Komisyon raporunda, Adıyaman Milletvekili Sa
yın Ahmet »Sırrı Özbek muhalefet şerhi ile muhalefe
tini bildirmiş olduğu halde, komisyon raporuna ba
sım hatası olarak muhalefet şerhi eklenmemiştir. Bu 
itibarla komisyon raporunu bu şekilde -düzeltiyoruz. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakerelere geçiyo
ruz. * ' 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyenlerin isimleri
ni arz ediyorum: 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Hakkı Ar-
•tukarslan, Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına 
Sayın Rafet İbralhimoğlu, Halkçı Parti Grubu adı
na Sayın Bahriye Üçpk; şahsı adına Sayın İsmail Sa-
nihan ve Sayın Talât Sargın. 

Şimdi, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Hakkı 
Artükarslan'a söz veriyorum; buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA HAKKI ARTUKARS-
LAN (Bingöl) — Sayın Başkan, sayın milletvekili 
arkadaşlarım; görüşmekte olduğumuz kanun tasarısı, 
'benim de mensup olduğum bir camiayı alakadar eden 
İter kanundur. 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine, Bir Fıkrasının Kaldırılmasına ve Bu 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı üzerinde Anavatan Partisi Grubunun görüş-
leriııi arz için huzurunuzdayım. 

Kanunun ilk çıkış tarihine bakıldığında 15 yılın 
geçtiği görülmektedir. Bahsi geçen zaman kesitinde, 
tatbikatta birçok aksaklıklar görülmüş ve mahzurlar 
tespit edilmiştir. Bunun neticesinde yeni bir kanun 
getirmek, eksiklikleri tamamlamak ihtiyacı hâsıl ol
muştur. 

Bugün görüşmek üzere bulunduğumuz tamamlayıcı, 
düzeltici tasarı ile, sosyal yapıda, «Ahi Evran» ruh 
ve manasına sahip, devlet ve millet çadırının dün, 
bugün ve yarın da ortadireği olan esnaf ve sanatkâ
rımıza, hakkı olan bir hakkı çam sakızı çoban ar
mağanı misali olarak vermek gururunu taşıyoruz. En 
genç bir kuruluşumuz olan ve sosyal yapıda, ilk an
larda şüpheyle bakılan Bağ - Kur kısa zamanda ta
nınıp anlaşılmıştır. Genel bütçe desteğinden mahrum 

olan bu kuruluşumuz daha büyük hizmet verebilme 
çabası içindedir. Yakında sağlık hizmetleri mevzuunda 
yüce Meclise gelinecektir. Bu Kanunla askerlik hiz
meti borçlanılarak sayılma imkânı getirilmiş, yaşından 
mütevellit emekli olanlara bugüne kadar emekli ol
duktan sonra çalışma izni yokken, yeniden izin ve-
rilebilme imkânı getirilmiştir. Emeklilik halinde, di
ğer, sosyal kuruluşlarda da olduğu gibi, 5 yıl içinde 
müracaat etmeyenlerin hakkının düşüşü kaldırılmış ve 
bir imkân tanınmıştır. Bu arada Sayın Çalışma Ba
kanımıza, bu getirilen yerindeki maddeyle inşallah 
ileride sosyal sigortalardan da bu durumda olan bir
çok emekli zamanında müracaat etmemenin neticesi 
'hakkını kaybetmiştir, onların da düşünüleceği kanısı 
içerisinde temenni ve dileklerimi sunuyorum. 

Ayriyeten, esnaf ve sanatkâr derneklerine daha 
etkin görev imkânları getirilmektedir, Burada biraz 
durmak isterim. Bizde dernek isimleri 12 Eylüle kadar 
rastgele kullanıldığı için erozyona uğramış, aslında 
507 sayılı Kanunla kurulan esnaf ve sanatkârlar der
nekleri isim itibariyle diğer dernekler seviyesinde alı
narak, bazı bürokratlarca daima küçümsenmiştir. Hal
buki Türkiye'de, kuruluşlar içerisinde ticaret odaları, 
sanayi odaları temsil edildiği gibi, 507 sayıh Ka
nunla da esnaf ve sanatkârlar temsil edilmektedir. 
ıBu kesit, biraz evvel de belirttiğimiz gibi, millî var
lığımızda en büyük grubu teşkil eden, aza kanaat 
ederek çok çalışan, memlekete çok katkıda bulunan, 
kırsal alanla ilin irtibatını sağlayan, mahalledeki has
ta ile ilgilenen, fakirin aşına aş götürmeyi gaye edi
nen; köyden gelip de şehirde gidemeyeceği avukatın, 
bulamayacağı doktorun yolunu gösteren bu kesit maa
lesef bence hâlâ Türkiye'de yerine konamamıştır. 

Bu Kanunun getirilmesinde hükümetin gösterdiği 
anlayışa minnet ve şükran borçluyuz. Tüm esnaf ve 
sanatkârlar adına - kendim de esnaf ve sanatkâr ola
rak - bunu arz etmekten gurur duyuyorum. Kanunun 
oluşmasında çaba gösteren Plan ve Bütçe Komisyonu 
Başkan ve üyelerine ve yine bu Kanun tekliflerine iş
tirak eden milletvekili arkadaşlarıma yapıda gösterdik
leri çabalardan dolayı yine şükranlarımı arz ediyorum. 

Bağ - Kur Genel Müdürlüğü ile esnaf ve sanatkâr
lar federasyonlarının mensuplarının, 565 dernek baş
kanı ve federasyon mensupları ile bir araya gelinerek 
bu Kanun gayet ince detaylarına kadar incelenmiş, 
esnaf ve sanatkârın da, hükümetin de, Plan ve Bütçe 
Komisyonunun da kabul edebileceği bir hale getiril
miş fevkalade bir kanundur. Yüce huzurunuzda, hiz
meti geçen federasyon ve Bağ - Kur mensuplarına da 
saygılarımı sunuyorum. 
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ıMevcut kanunun Türk esnaf ve sanatkârına, Türk 
Milletine, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor yüce 
Meclisi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 

Rafet İbrahümoğlu; buyurun efendim. 
MDP GRUBU ADINA RAFET İBRABtMOĞ-

LU (Bitlis) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli 
üyeleri; huzurlarınıza, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkâr
lar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununu değiştiren tasarı üzerinde Mil
liyetçi Demokrasi Partisi Grulbu adına görüşlerimizi 
sunmak üzere gelmiş bulunuyorum. 

Kısaca Bağ - Kur dediğimiz bu sosyal güvenlik 
kuruluşunun, birçok Batı ülkesinde olduğu giıbi Tür-
ıkiyemizde de önemli bir ihtiyaca cevap verdiği ve 
kapsamına aldığı geniş kitleye gelecek için bir te
minat teşkil ettiği şüphesizdir. Bu itibarla kurumun, 
en mükemmel şekilde görevÜni yerine getirmesini sağ
layacak mevzuata kavuşturulması lazımdır. Bugün 
'konumuz olan kanun tadilinde, Genel Kurulun tanzi
mi; Bağ - Kur işlemlerinin vergi, resim ve harçtan 
istisna edilmesi; geçmiş dönemlerle ilgili üyeliklerin 
borçlanma yoluyla ihya edilmesi; tüzelkişiliği olan 
kuruluşlar kurmak ve iştirakte bulunmak yetkisinin 
genişletilmesi; kadın sigortalının ölmesi halinde sağ 
kalan kocasına aylık bağlanması için maluliyet şartı
nın kaldırıtoası gibi atamanda duyulan ihtiyaca cevap 
veren düzenlemeler yapılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, temas ettüğim kanun değişik
likleri aktüel ihtiyaçlara bir ölçüde çare getirmekle 
beraber, yeterli değildir. Üzerinde bilhassa durmak 
istediğim yetersizlik, Türkiye'de mevcut sosyal gü
venlik kuruluşları tarafından uygulanan normlar ve 
sağlanan (hizmetlerle yapılan yardımlar ve ödemeler 
arasında her zaman arzulanan eşitliğin, bu Kanun 
tadliliyle de gerçekleştirilememiş olmasıdır. Bu konu 
çeşitli sosyal güvenlik kurumlarına bağlı olan kişi
lerin, hem çalıştıkları süre boyunca hem de emekli 
oldukları zaman dile getirdikleri ve haksızlıktan şikâ
yet ettikleri en genel problemi teşkil etmektedir. Bi
zim inancımız, bir defada olmasa bile yapılan her 
kanun değişikliğinde, sosyal güvenlik kuruluşları ara
sında, şartlarda ve haklarda paralelliği sağlayacak 
önemli adımların atılması ve anahedefe gittikçe yak-
laşılmasrdır. Bu genel değerlendirme dışında, özel
likle Bağ - Kur fonlarının değerlendirmesi ve kul
lanılması meslesi üzerinde de durmak istiyorum. 

Yüksek malumları olduğu üzere, ülkemizde sosyal 
güvenlik fonlarının günün imkânları çerçevesinde en 
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yüksek verimi sağlayacak yönde nemalandırıldığını 
söylemek mümkün değildir. Özellikle Sosyal Sigorta
lar Kurumu fonlarından kazanç elde edilmesinde ye
terli başarının gösterilmediği herkesçe kabul edilmek
tedir. Bu eksikliğin neticesi ise, en kolay yol olan 
prim artışına gidilmesi ve böylelikle hem sigorta
lılar hem ülke ekonomisi üzerindeki yükün ağırlaş
tırılması olmuştur. Bu itibarla, her şeyden önce Bağ -
Kurda biriken meblağın en verimli şekilde nemalan-
dırılmasını gerçekleştirecek mevzuat ve uygulama 
tedbirleri alınmalı, Sosyal Sigortalar Fonunda uygu
lanan aksaklıklar tekrarlanmamalıdır. 

Diğer taraftan Bağ - Kur fonlarının kullanılmasın
da bu kurumun üyeleri olarak gerekli primleri ödeyen 
ve genellikle küçük işletme özelliğini taşıdıkları için 
kaynak ve finansman sıkıntısı içinde olan üyelere 
bugün yapılacak kanun değişikliğinde daha geniş bir 
imkân tanınması yerinde olacaktır. 

Aynı şekilde, tasanda konut veya toplu işyeri ya
pımı için öngörülen fakat Sağlık ve Sosyal .İşler Ko
misyonunca metinden çıkartılan hüküm üzerinde du
rulması da yerinde olacaktır. Kanaatimizce ülke ça
pında ve genel anlamda tesis edilen konut fonunun, 
zaman içinde yeterli ve etkili bir seviye kazanana 
kadar sosyal güvenlik kuruluşlarının üyelerine bu 
önemli ihtiyacı karşılayacak kredi imkânları tanın
ması yardımcı ve tamamlayıcı bir davranış olacaktır. 

Sözlerime son verirken, ülkemizdeki sosyal gü
venlik problemlerinin çözülebilmesi için yapılacak te
mel düzenlemenin bu alanda faaliyet gösteren ku
ruluşlara ait normların yakınlaştıtrılması ve biriken 
fonların mutlaka en yüksek düzeyde birer finansman 
kaynağı haline getirilmesi olduğunu bir kere daha vur
gular yüce Meclise derin saygılarımı sunarım. (MDP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İbratoknoğ-
lu, 

Halkçı Parti Grubu adına Sayın Bahriye Uçok; 
buyurun. 

HP GRUBU ADINA BAHRİYE ÜÇOK (Or
du) — Sayın Başkan, yüce Meclisin sayın üyeleri; 
geçen yıl Sayın Başkanlığa Bağ - Kur, Emekli Sandığı 
ve Sosyal Sigortalara bağlı olan kuruluşların iştirak
çilerini ilgilendiren, birbirine paralel 3 yasa önerisi 
'sunmuştum, 10 arkadaşımla. Bugün, Plan ve Bütçe 
Komisyonundan daha önce çıkan 1479 sayılı Bağ -
Kur Kanununda görülen 2229 sayılı Kanunla de
ğişik 45 inci maddenin (a) bendinin değiştirilmesine 
ve (b) bendinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin mad-
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delerin görüşülmesi gündemimize girmiş ve huzur
larınıza gelmiştir. 

Benim bugün burada, konu üzerinde yapacağım 
açıklamalar yalnız Bağ - Kur iştirakçilerini değil, ay
nı zamanda Sosyal Sigortalar ve Emekli Sandığı 
kurumlarının iştirakçilerini de içeren bir açıklama ola
caktır. 

Hepinizin bildiği üzere, 1978 yılında kabul edi
len bir yasa ile Emekli Sandığına bağlı olan ve dul 
kalan bir kadın kendi emekli maaşını aldıktan başka, 
eşinden de bir miktar-.aylık alabilmekte idi. 1978 Ha
ziranında Cumhuriyet Senatosundan çıkan bu Yasa ne 
yazık ki teklifimin tümünü değil, yarısını göz önünde 
bulundurmuş, kadına tanıdığı hakkı kocadan esirge
miştir; daha doğrusu bu hakkın kapsamı o günün hü
kümetince daraltılmıştır. Oysa kadın nasıl devlet hiz
metinde görev yapıyorsa, erkek de 30 - 40 yıl bütün 
yasal hükümlülüklerini yerine getirmektedir. Her ter
fide ilk aylıktaki terfi farla kadın olsun erkek olsun, 
bağlı • bulunduğu sandığa kesilmiştir. Ayrıca da her 
ay sandığa aylık aidat Ödenmiştir; ama kadınlar dul 
kaldıklarında kendi aylıklarından başka eşlerinin emek
li aylığından yüzde 50^sini alabildikleri halde (1978* 
den sonra) erkek, yani dul koca ister Bağ - Kur, 
ister Sosyal Sigortalar, ister Emekli Sandığı iştirakçisi 
olsun, ailenin ortak bütçesinden ödenen emeklilik 
kesintilerinin karşılığı erkeğe verilmemektedir. Yani 
bu kuruluşlar bir tür mirasa kendilerini ortak gibi 
kabul etmişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, 1978 yılına kadar bir bakıma 
atıfet sayılan, 5434 sayılı Emekli Sandığı Yasasında 
kadınlar lehine 1978 yılında yapılan değişiklik kısmen 
olsun bir gelişme göstermiş ise de, dul kadınlar için 
muhtaçlık şartı aranmadığı halde, dul erkekler için 
böyle bir sınırlama getirilmesi cinsiyet farkı gözeti
lerek eşitsizlik yaratmanın tipik bir örneğini teşkil 
eder. Oysa Anayasamızın 10 uncu maddesinde; «Her* 
kes dil, ırk, renk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayırım 
gözetilmeksizin kanun önünde eşittir» denilmektedir. 
Bu açık hükme rağmen, erkek emekliler bu Haktan 
mahrum bırakılmışlardır bugüne kadar. 

Siz de bilirsiniz ki, bir erkek ölürse, kadının evi 
kapanmaz arayanı, soranı, yardımına koşanı bulunur. 
Oysa, kadının ölümü yuvada daha büyük çöküntü 
yaratır. Çocuklar yuvadan uçmuş, erkek yalnız başına 
kalmıştır. Alışık olmadığı ve beceremediği bir yaşam 
biçimine itilmiştir. 

Bilindiği üzere henüz yaygın bir sosyal dayanış
madan, güçsüzleri koruyacak yurtlardan yoksun bir 
ülkeyiz, Bu nedenle erkekler, kadınlardan daha çok 
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• paraya ihtiyaç duymaktadırlar. Eşini kaybeden bir 
kadın çoğu kez evlatlarının yanında yaşamını sür
dürebilmekte, bir yakınının yanına sığınabilmektedir; 
ama erkek çoğu kez yalnız yaşamak zorunda kal
maktadır. Yalnız yaşayan ve gücünü kaybeden erkeğin 
günlük işlerini; örneğin yemek pişirmek, çamaşır yı
kamak, ne bileyim söküğünü dikmek, o yaşta erkeğin 
başaracağı işler değildir. 

Sayın milletvekilleri, bir yandan kadının aylığının 
ortadan kalkması ve bundan kaynaklanan yeni yaşam 
biçiminin güçlükleri, öte yandan dul emekli erkeğin 
eşini kaybetmesinden doğan tarifsiz acılarına yeni yeni 
perişanlıklar katar. Bir de, henüz hayata atılmamış, 
öğrenimlerini henüz tamamlamamış çocuklar varsa, 
ailenin yalnız bir maaşa kalması, ailede duygu ve 
düşünce değişmesine neden oluyor. 

Sayın milletvekilleri, garip ve acı, ama bu bir 
I gerçek. Çocuklarda meydana gelen bu psişik oluşum, 

ülhıtiyaçlardan ve yoksulluklardan doğmaktadır. Emekli 
anne ve babanın çocukları, «Allah devlete, millete 

I zeval vermesin, anne ve babamıza da ömürler versin, 
eğer Allah anne veya babamızdan birini alacaksa önce 
babamızı alsın, bize iki sıkıntıyı birden çektirmesin» 
diye düşünüyor ve emekli ödemelerinin tek yönlü 
oluşu, işlte çocuklardan böyle ruhsal durumlar oluş
turuyor. 

Bir de babanın durumunu ele alalım; çocuklarında 
oluşan anamız öleceğine babamız ölseydi düşüncesini 

I hisseden baba kahrolmaz mı? Çocuklarda yer eden 
böyle bir duygu, ulusal ahlak değerlerimizi zedeler, 
vicdanı bocalamaya sürükler, gençleri şaşırtır, şerre 
daha yatkın kılar. 

Özetle söylemek gerekirse; Bağ - Kur, Emekli 
Sandığı ve Sosyal Sigortalara bağlı eşlerden biri ölür
se, sağ kalan eşe cins farkı gözetmeden, ölen eşin 
emekli aylığının yüzde 50 nispetinde bağlanması ge
rekmektedir. Demokratik yasaların amacı, uygulan
dıkları toplumların eşit haklar çerçevesi içinde mut
luluklarını ve düzenini sağlamaktır. Düzen ve hu
zurun, ayrım yapmadan yurttaşlara eşit haklar sağ
lamayı gözetmekle gerçekleşeceğini açıklamaya ise ge
rek yoktur. Bu nedenle 1976'da kadın erkek farkı 
(gözetmeden yaptığım yasa teklifinin; bu kez 2.9.1971 

I tarih ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve diğer 
I bağımsız çalışanlar, Sosyal Sigortalar Kurumu Ka

nununun 19.4.1974 tarih ve 2229 sayılı Kanunla de
ğişik 45 inci maddesinin (a) bendinin değiştirilmesine, 
(b) bendinin yürürlükten kaldırılmasına yüksek mü-

I saadelerinizi rica etmek istiyorum. 
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Anayasa riayet yemini etmiş olan muhalif muafik 
tüm sayın milletvekillerinin bir Anayasa gereği olan 
ve cins farkını ortadan kaldırmaya yönelik ayrıca büt
çeye büyük bir yük de getirmeyecek olan bu öneriyi 
memnuiyetle benimseyeceğine, bunun da iktidar - mu
halefet işbirliğine güzel 'bir örnek vereceğine, yeni 
demokrasimiz adına hayırlı bir gelenek teşkil edeceğine 
inandığımı ifade etmek isterim. 

Çok değerE arkadaşlarım, sözlerimi büyük önde
rimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bir öğüdü ile bitir
mek istiyorum. Atatürk diyor ki : «Bir milletin yaşlı 
vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu, o mille
tin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Mazide 
muktedirken bütün kuvvetiyle çalışmış olanlara karşı 
minnet hissi duymayan bir milletin istikbale güvenle 
bakmaya hakkı yoktur.» 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üçok. 
Şahsı adına Sayın İsmail Saruhan; buyurun efen

dim. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 1479 sayılı Bağ - Kur Yasasın
da 1972 yılından bu yana 4 üncü tadilat yapılmakta
dır. Benden önce konuşan çok değerli milletvekilleri
nin ifade ettikleri gibi, bu kanunda son şekliyle iyi
leşme yönünden önemli değişiklikler vardır. Ancak si
gortalı olan Bağ - Kur'lularınj Bağ - Kur Kanunu ge
reğince kendi nam ve hesabına çalışan ve kendileri ta
rafından ödenen primlerinin biriktiği görülmektedir. 
Bağ - Kur, kendilerine geleceğin güvencesi olan ve 
emeklilik imkânını sağlayan bir kurum niteliğindedir. 
Bağ - Kur'un kuruluşu anında 1479 sayılı Bağ - Kur 
Kanununda, kurumun kurulmasını sağlayacak 10 mil
yon Türk lirasının Hazine yardımıyla karşılanması 
esas alınmış olmasına rağmen, Hazine kuruma bu 
yardımi dahi yapmamıştır. Tabiî yeni bir kuruluştur 
ve bu yeni kuruluşun ortaya getirdiği bazı olumlu ve 
olumsuz yönleri bulunmaktadır, örneğin, Türkiye'de 
3 sosyal sigorta kurumu bulunmasına rağmen, Emekli 
Sandığından emekli aylığı alanlara 12 500 lira ya
kacak parası ödenmekte, Sosyal Sigortalar Kuru
mundan emekli aylığı alanlara da 10 400 lira civa
rında yakacak parası Ödenmekte iken, 3 üncü sos
yal sigorta kurumu olan Bağ-Kur'da ise emeklilere 
3 200 lira yakacak parası ödenmektedir. Şimdi görü
lüyor ki, devletin garantisi altında bulunan bu kurum
ların ayrıcalıklar taşıdığı muhakkaktır. Emekliler ara
sında sürtüşmelere yol açan ve yekdiğeri hakkında 
basında ve aralarında tartıştıkları konu olan, emekli-
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lerin odunu ve kömürü aynı depodan satın aldıkları 
halde kendilerine farklı yakacak bedeli ödenmesinin 
hakkaniyetle bağdaşmayacağı muhakkaktır. Bu kuru
mun emeklilerine ödediği yakacak yardımının, diğer 
emeklilere yapılan ödemeler seviyesine çıkartılmasını 
en halisane dilek olarak ifade etmek isterim. 

Ancak, Bağ-Kur Kanununun 2 nci maddesinde 
yapılan değişiklikle, Bağ-Kur genel'kurulunu oluş
turan seçimler 2 yılda bir yapılmakta, bugüne ka
dar Bağ-Kur genel kurulu divan başkanı seçimle iş
başına gelmekte ve görevlendirilmekte idi. Bir deği
şiklikle bu konuda bakana görev verilmektedir. Ka
nun, bakanın divan başkanı olmasını, veya görev
lendireceği bir kişinin başkanlık edeceğini hükme bağ
lamaktadır. İlgili bakanın divan başkanı olmasını ga
yet normal karşılamak mümkündür. Ancak, bir baş
kasının görevlendirilmesini düşünmek, bu kurumun 
kendi üyelerine güvensizlik duyduğu anlamına gele
bilir. Bunu fevkalade sakıncalı olarak görüyorum. 

Bir ikinci sakınca da 14.4.1982 tarihinde 2654 sa
yılı Kanunla değiştirilen 8 inci maddesidir. Bu mad
dede de genel müdür aynı zamanda yönetim kurulu 
başkanı olarak geliyor. Aslında genel müdürlük ayrı 
bir müessese, yönetim kurulları da ayrı birer müessese 
olarak görülmektedir. Bir genel müdür, aynı zamanda 
yönetim kurulunun başkanı olması halinde muraka
beyi kim yapacaktır? Denilebilir ki, Devlet Denetle
me Kurulu müessesesi vardır yapar; ama otokontrol 
sisteminin kendi bünyesinde korunması ve bulun
ması gerekirken bundan mahrum bulunulmaktadır. 

Genel müdür, icraatından, yönetim kuruluna karşı 
sorumlu olmalıdır. Eğer ikisini de kendisi yönetiyor 
ise bu müessese otokontrol denilen bünyede mura
kabeden yoksun bulunacaktır. Kanaatimce bu kuru
mun murakabesini sıhhatli bir şekilde yapacak un
surlar bulunmamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Bağ-Kur devlet desteği ol
madan ayakta durabilen kurumlardan bir tanesidir. 
Kaynaklarının az oluşuna rağmen bu kurum ödeme
lerinde bugün için zorluk çekmemektedir. Hatta ta
rım camiasının da Bağ - Kur kapsamına alınmasının 
kuruma yeni bir taze kan getirdiğini söylemek müm
kündür. Çünkü bu kuruma yeni giren üyelerin 25 se
ne bilfiil prim ödeyeceğini, bundan dolayı da kaynak
larının çok daha iyi bir şekilde gelişeceğini söyleye
biliriz. Bugün Bağ-Kur'un emekli aylığı tabanı 10 400 
lira, Sosyal Sigortalar Kurumunun emekli aylığı ta
banı 26 880 lira, Emekli Sandığına tabi emeklilerin 
aldığı aylıkların ise daha da farklı olduğunu nazarı 
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dikkate alırsak, Bağ-Kur ile diğer sosyal kurumlar 
arasındaki ayrıcalığı rahatlıkla görebiliriz. 

tşte arza çalıştığım hususların bu kanunda rahat
latıcı yanı olması lazım. Sadece Bağ - Kur'a üye olan
ların, esnaf ve sanatkâr gibi, çok gelirli insanlar ol
madığını öteden beri biliriz. At arabacıları, mahalle
nin bir köşesinde merdiven altında çay ocağı veya 
kundura tamircisinin de emekli olduğunu düşündüğü
müzde, onun bu kurumdan alacağı bedele son derece 
ihtiyacı olduğunu her zaman görmekteyiz. 

işte bu kanunun diğer yönlerine baktığımızda, iyi
leştirici bazı yönleri bulunmakla beraber, ifade et
meye çalıştığım hususları kapsamaması veya bunlar 
hakkında bakanlığın ve genel müdürlüğün iyileştir
meye yönelik tedbirler getirmemiş olmasını bir eksik
lik olarak görüyorum; bunun yapılmasının kaçınıl
maz olduğunu ifade ediyorum. 

Beni dinlediğiniz için hepinize saygılar sunuyo
rum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; bugün karşınıza çok iyi hazır
landığına inandığımız ve gerek Sağlık ve Sosyal işler 
Komisyonunda ve gerekse Plan ve Bütçe Komisyo
nunda çok iyi etüt edilen, müspet katkılarda bulunu
lan bir tasarı ile geldiğimize inanıyoruz. 

Benden evvel konuşan arkadaşlarımın da konuş
malarını çok dikkatle takip ettim. Oradan da edindi
ğim intiba odur ki, bugün Sayın Üçok'un da söyle
diği gibi, bu tasarıda iktidar muhalefet işbirliğine 
bir örnek teşkil edecek çalışma yapacağız. Çünkü, es
naf ve sanatkârımızın uzun süredir beklediği ve uy
gulamada meydana çıkan birtakım aksaklıkların or
tadan kaldırılmasına yönelik düzenlemeler olarak ya
pılmasını istediği hazırlığı yaparak karşınıza gelmiş 
bulunuyoruz. 

Ayrıca, bu kanun tasarısının gerek hazırlanış saf
hasında gerek hazırlandıktan sonra esnaf ve sanat
kârlarımızla kesintisiz 2 gün süreli, her konuyu enine 
boyuna tartışarak ve onların bu metinde yer alması
nı istedikleri hususları da metnin içine dahil ederek 
huzurunuza getirdik. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; hepinizin 
bildiği gibi, 2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve 
Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Si
gortalar Kurumu (kısa adıyla Bağ-Kur) Kanunu, 
14.9.1971 tarihinde, yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 
1.10.1972 tarihinde bütün yurtta kademesiz olarak 
uygulamaya konulmuştur; fakat bundan sonra 4.5.1979 
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tarih ve 16 627 sayılı Resmî Gazetede, arkasmdan 
8.3.1981 tarihinde, arkasından 20.4.1982 tarihinde ve 
nihayet 20.10.1983 tarihinde muhtelif değişiklikler ya
pılmıştır. 

Bunun sebebi, Bağ - Kur Kanununun uygulanması
na bütün Türkiye çapında aynı anda başlanmış ve o 
tarihlerde taşra teşkilatı da kurulmamış olduğundan 
kanunun kapsamına alınacakların tespitiyle, Bağ-
Kur'a bildirim işlemleri, kanun gereği, meslek kuru
luşlarınca yerine getirilmiştir. Bu kuruluşlar tarafın
dan bildirilen kimselerin kurumca tescili sırasında, ger
çekten kanun kapsamında olup olmadıklarıyla, bildi
rimi yapan meslek kuruluşlarının hukukî statüleri ve 
kayıtlarının sıhhat derecelerinin aynı anda kontrol 
edilmesi ve incelenmesi de maalesef mümkün olma
mıştır. 

Muhterem milletvekilleri, tasarı, kanunun 10 yıl
lık uygulaması sonucu ortaya çıkan ve tespit edilen 
önemli aksaklıkları, özellikle sigortalılar aleyhine so
nuç doğuran hükümleri değiştirmekte, kapsamlı af hü
kümleri getirmekte, bir bakıma da kurum ile sigorta
lıları uzlaştırmaktadır. 

Kanun kapsamında olsun veya olmasın, kuruma 
kaydını yaptırmamış, kendisini sigortalı bilmiş veya 
saymış herkesin sigortalılık hakkı ile bir bakıma te
yit ve çelişkili şekillerde kaybedilmiş sigortalılıkları 
ihya, edilmek suretiyle, kendisini Bağ-Kur bünyesin
de sosyal güvenlik şemsiyesi altına almak isteğinde 
bulunmuş olanların arzulan, bu tasarıyla gerçekleşti
rilmeye çalışılmıştır. Ancak bütün bunlar yapılırken, 
mümkün olan ölçüler içerisinde kurumun aktuaryal 
dengesi de korunmaya; çalışılmıştır. 

Muhterem milletvekilleri, bu kanunla getirmek is
tediğimiz başlıca değişiklikleri, sizlere vaktinizi fazla 
almamak kaydıyla satırbaşları olarak arz etmeye gay
ret edeceğim. 

Ne getiriyoruz? önce, her ne suretle olursa olsun 
kuruma kayıt ve tescilleri yapılmakla beraber, kanu
nun öngördüğü şartları taşımamaları sebebiyle sigor
talı sayılmayanların, 1.10.1972 ile 20.4.1982 tarihleri 
arasında kuruma kayıt ve tescilli bulundukları süre
lerinin tamamının, kendileri veya hak sahiplerinin ta
lebi geçerli sayılması imkânı getirilmiştir. 

Diğer taraftan, 20.4.1982 tarihinden önce her ne 
surette olursa olsun, kuruma kayıt ve tescili yapılan 
ve talep tarihinde sigortalılık niteliğini taşıyanlara 
vergi dairelerinde kayıtlı bulundukları süreleri borç
lanma imkânı sağlanmıştır. Bağ - Kur Kanununa göre 
ölüm sigortası haklan, hakkı doğuran olay tarihin
den itibaren 5 yıl içinde istenmediği takdirde düş-
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mektedir. Bunun sonucu olarak bu durumdaki hak sa
hiplerine aylık bağlanamamakta ve cenaze yardımı 
da yapılamamaktadır. Bu değişiklik tasarısıyla ölen 
sigortalının hak sahiplerinin bu mağduriyetleri ön
lenmekte ve sigortalının ölümü tarihinden 5 yıl geç
tikten sonra dahi talep vukuunda aylık bağlanması 
esası getirilmektedir. 

Mevcut kanuna göre, kadın sigortalının ölümü ha
linde sağ kalan kocaya aylık bağlanması, kocanın 
malul veya 55 yaşını doldurmuş olup geçiminin ölen 
karısı tarafından sağlandığının belgelenmesi şartına 
bağlıydı. Tasarıda bu şartlar kaldırılmış, kadın sigor
talının ölümü halinde sağ kalan kocasına aylık bağ
lanması esası getirilmiş, böylece Anayasamızın eşit
lik ilkesine uygun bir düzenleme sağlanmıştır. 

Muhterem milletvekilleri, yeni düzenleme ile ku
rumun tüzelkişiliği haiz müesseseler kurması ve ku
rulmuş müesseselere iştiraklerde bulunması imkânları 
sağlanmıştır. Bu suretle, bir yandan kurum fonlarının 

.daha verimli bir şekilde işletilmesi, dolayısıyla ge
lirlerinin artırılması, diğer yandan da memleket eko
nomisine doğrudan doğruya katkıda bulunulması im
kânları getirilmiştir. 

Yine, çok arzu edilen bir diğer konu; kanunun 
kredilerle ilgili maddesi -yeniden düzenlenmiş, kuru
mun bir önceki yıl hesap sonuçlarına göre tespit edi
len prim gelirleriyle, yaptığı emeklilik ödemeleri ara
sındaki müspet farkın en çok yüzde 15'inin işletme ve 
tesis kredisi fonuna yatırılması ve böylece sigortalıla
rın işletme ve tesis kredilerinden faydalandırılması 
imkânı sağlanmıştır. 

Bir diğer önemli nokta; Bağ - Kur'dan emekli 
olan sigortalının tekrar işyeri açmak için 60 yaşına 
kadar bekleme süresi kaldırılarak, emekli olduktan 
sonra da faaliyetine devam etme imkânı getirilmiş
tir. 

Muhterem milletvekilleri, pek çok değişikliği bu
rada tek tek saymama gerek yok. Maddeler geldi
ğinde bunları nasıl olsa göreceğiz. Benden önce ko
nuşan sayın sözcülerin önemle üstünde durdukları 
bir iki noktaya daha değinmek istiyorum. 

Sayın Bahriye Üçok Hanımefendi, biraz önce 
yine benim satırbaşı şeklinde izah ettiğim kadın sigor
talının ölümü halinde dul kalan kocasına aylık bağ
lanmasının ne şekilde tarihî bir gelişme içinde olduğu
nu ifade ettiler. Komisyonda bu kanun teklifi gö
rüşülürken bu konudaki kıymetli katkılarından dola
yı ayrıca kendisine de teşekkür ederim. Görüyorsu
nuz ki, bizler kanun tekliflerini getirirken taraf ayrı
mı yapmıyoruz. Nereden gelirse gelsin, yeter ki, va-

13 s 3 , 1985 0 : 1 

tandaşımızın yararına, faydasına olduğuna inandığı
mız her türlü teklife müspet bir yaklaşım içindeyiz. 

Sayın İbrahimoğlu, yeni hakların sağlanmasının 
olumlu olduğunu belirtmekle birlikte, sosyal güvenlik 
kuruluşlarında norm ve standart birliğinin sağlan
ması üzerinde durdular. Elbetteki sosyal güvenlik ko
nuları Meclisimizde görüşülürken pek çok arkadaşı
mızın üzerinde hassasiyetle durduğu bu konuyu biz 
de bakanlık olarak çok yakından takip etmekteyiz 
ve bunun sağlanmasının gayreti içerisindeyiz, işte 
getirdiğimiz değişiklikler sosyal güvenlik kurumları 
arasındaki bu farklılıkları ortadan, kaldırmaya matuf 
değişikliklerdir. Lütfen bunları böyle mütalaa et
menizi rica ediyorum. 

Sayın Saruhan, konuşmaları arasında maddelerde 
görüşebileceğimiz detay konulara temas ettiler. Söy
ledikleri pek çok şeye biz de iştirak ediyoruz. Ancak, 
gerek genel müdürün yönetim kurulu başkanlığı, ge
rekse Hazineden sağlanacak yardımlar konusunda 
maalesef aynı görüşleri ileri süremeyeceğim. Çünkü 
biz Bağ-Kur olarak, eğer Hazine tarafından sübvan-
siyone edilen bir kurum olsaydık, o zaman arkadaşı
mızın burada yakacak. yardımı şeklinde söylediği, 
ama esası sosyal yardım olan bu yardımlar arasın
daki farkı kaldırmak konusunda bir saniye dahi te
reddüdümüz olmazdı. Ama Bağ - Kur, yeni yeni ayak
ları üstünde duran, topladığı prim oranında mensup
larına hizmet götürmenin gayreti içerisinde bulunan 
ve yeni yeni filizlenen bir sosyal güvenlik kuruluşu
muzdur. Yapacağımız kanunî düzenlemelerde bu ku
ruluşumuzun esaslarını ne kadar sağlam atarsak, ge
leceği ve istikbali de o kadar parlak olacaktır. 

Biz hükümet olarak, bakanlık olarak elbetteki si
gortalılarımıza kalite ve kantite yönünden çok daha 
fazla hizmet vermek ve sağlamak gayreti içerisinde
yiz. Fonlarımız, imkânlarımız müsait olduğu nispet
te de bu yoldan ayrılmayacağız. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Sa- * 
ym Bakana bir soru sormama müsaade eder misiniz 
efendim? 

BAŞKAN — Buyurun. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Bakan, malum

ları olduğu üzere Türkiye'de 3 tane sosyal güvenlik 
kuruluşu vardır. Bunlardan 2 tanesi şu anda sayın ba
kanlığınıza, bir tanesi de Maliye Bakanlığına bağlı
dır. Bir zamanlar bu sosyal güvenlik kuruluşlarının 
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bir araya toplanması idare yönünden kabul edilmişti. 
Fakat sonradan gerek yasal, gerekse daha evvelden 
gelen bağlantılar nedeniyle, bir tanesi bu birleştirme
ye dahil edüemedi. İleride bu kuruluşun da, yani Emek
li Sandığının da Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesi
ne alınması hususunda bugünden yaptığınız çalışma
larınız var mıdır, böyle bir şey düşünüyor musunuz? 
(ANAP sıralarından, «Ne alakası var?» sesleri) 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Sayın Kuşhan 
aynı soruyu, yanılmıyorsam bütçe müzakereleri sıra
sında da sormuşlardı ve ben kendilerine cevap ver
miştim. Şimdi yine cevabımı tekraren yüce Meclise 
arz ediyorum. 

Hükümet programımızda da belirtildiği şekilde, 
sosyal güvenlik kuruluşları arasında norm ve stan
dart birliğinin sağlanması için bu konudaki çalışma
larımız başlatılmıştır. Maliye Bakanlığı ile yakın te
mas halindeyiz. Elimizdeki bütün limkânları gayet ta
biî kullanacağımızı takdir edersiniz. Ama bugün ka
nunlardaki ve uygulamadaki birtakım zorluklar neti
cesinde henüz bu gerçekleşmemiş durumdadır. Nimet 
ve külfet dengesini eşitleyerek sosyal güvenlik ku
ruluşları arasında norm ve standart birliğinin sağlan
ması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Talat Sargın. 
TALAT SARGIN (Tokat) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; esnaf, sanatkâr ve diğer bağımsız 
çalışanlar sosyal güvenlik kurumlarının 3 anaprob-
lemi bulunmaktadır. 

Bunlardan birisi, biraz evvel sayın bakanın izah 
ettiği, gibi, norm ve standartlarda birlik ve beraberlik 
olmadığı için bu güvenlik kuruluşları arasındaki hak 
ve vecibeler yönünden büyük farklılıklardır. Bunu 
bir arkadaşımız da burada dile getirdi. 

Diğer bir önemli sorun ise, bu kadar geniş bir kit
leye hitap etmekle birlikte, kapsamına almakla bir
likte, Bağ - Kur'un, yani sosyal güvenlik kurumunun, 
tüm üyelerini çatısı altında toplayamayışıdır. 

Bağ - Kur'un bir diğer önemli problemi ise; prim 
tahsilat oranını yüzde 100'e yaklaştıramamış olmasıdır. 

Bendeniz, hükümet programında olan norm ve 
standart birliği dışında bu iki konuyla yakından ilgi
lendim ve tabiî bu konularda çalışan ve daha evvel 
de 10-15 yıldır müşterek çalıştığımız arkadaşların da 
fikrî katkısıyla bir kanun teklifinde bulundum. Şimdi 
izin verirseniz bu kanun teklifinin detayı hakkında 
kısa bilgiler vermek istiyorum. 
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Bu tahsilat oranının yüzde 100'lere ulaşamayışı-
nın sebebi lincelendiğinde evvela şu fikir hâkim ol
muştu, bu primler düşük faizli finansman olarak kul
lanılıyor. Bu fikir esas ve hâkim olunca buna uygun 
yasal düzenlemeler oldu. Bu yasal düzenlemeler de, 
prim tahsilatı yapılamadığı takdirde primini ödeye
meyenlere birinci ayda yüzde 10, müteakip aylarda 
yüzde 3 gecikme zammı uygulanacaktı ve bu oran, 
daha sonra yüzde 4'e çıkmakta idi. 

Şimdi, eğer prim gecikme zammı prim borcunun 
yüzde 100'üne eriştiği takdirde 1 yıl içinde uygula
nan en yüksek mevduat faizi uygulanacak idi. Bu şek
liyle, bu prim borçlarını kuruma ödemeyip, düşük 
faizli kredi olarak kullanılmasının önüne geçileceği 
farz ve kabul edilmiş veya bu izlenim yaratılmış 
idi. Görüldü ki, bu netice alınamadı ve tahsilat ora
nı yine yüzde 65 dolaylarında kaldı ve ortaya bazı 
güçlükler de çıktı; primini zaten zar zor ödeyebi
len Bağ-Kur üyesi, bir de yüzde 100'ün çok üstün
de gecikme zammı ve faiz uygulamalarıyla karşı kar-» 
şıya kaldı. Hatta Bağ - Kur, şayanı şükrandır, elektro
nik bilgi işlem sistemine geçtiği halde, burada dahi 
program değişikliklerini sık sık yapmak icap edecek 
idi. Zira, malumları olduğu üzere mevduat faizleri 
sabit değil, değişkendir. Bu değişkenlik yüzünden bilgi 
işlem uygulamasında bile çok güçlükler çekilecekti. 

Konunun birinci kısmını halletmek için kanun tek
lifimde; «Bu borç miktarı, gecikme zammı prim bor
cunun yüzde lOO'ünü bulduğu takdirde, bundan son
ra 1 yıllık vadeli mevduat faizi uygulanır» hükmünün 
çıkartılmasını belirtmiş idim ve tabiî gecikme zammı 
prim borcunun yüzde lOO'ünü bulduğunda uygulanan 
bu kısım da çıkacak idi. Kanun teklifimin birinci kıs
mı, 1 sene sonra Meclise hükümet tarafından kanun 
tasarısı halinde getirilmesi suretiyle benimsendi; hu
zurunuzda teşekkür ederim. 

Müsaade ederseniz kanun teklifimin ikinci kısmı
nı da arz etmek istiyorum : Şimdi, Bağ - Kur zorun
lu sosyal güvenlik kuruluşudur, yani mecburî tescile 
tabidir. Bir vatandaş, «Ben Bağ - Kur'un üyesi ol
mam» diyemez. Kanunîdir, devletin güvencesi altın
dadır ve burada zorunlu olarak üye olacaktır, olma
yanları da kurum mecburî tescille üye yapmakla mü
kelleftir. Hal böyle olduğu halde, Bağ-Kur esnaf, 
sanatkâr ve diğer bağımsız çalışanları bünyesi (içe
risine bir türlü alamıyor. Bu bir araştırma sonucudur, 
sosyal güvenlik kuruluşlarının elbetteki araştırma üni
telerinin çok güçlü olması lazım. Bir de sık sık yö
netim değişiklikleri olursa, araştırma üniteleri de za-
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yıf olunca bunların daha salih bir yola gitmesi olduk
ça güçleşir. 

Bir de Bağ - Kur üyesi olanlar kendi primini ken
disi yatırır, ister kazansın ister kazanmasın, o ay pri
mini yatırmak zorundadır. Halbuki Emekli Sandığına 
üye olanların bir kazancı vardır, maaşını alır ve bu
nun belirli btir nispetini Emekli Sandığına kendi.his
sesi olarak yatırır, tabiî devlet de karşılığını yatırır. 

Ben şu söze de karşıyım, karşılık işveren tarafın-
• dan ödeniyor, hayır o çalışmadan doğan karşılıktır, 

yani yine o memurun ve işçinin çalışmasından doğ
maktadır, ama bir karşılık primi olarak yatırılır. İş
çiler de mutlaka bir ücret alırlar, bu ücreti ay so
nunda alırlar, bu ücretin de belirli bir kısmını SSK' 
ya yatırırlar, ama Bağ - Kur üyesinin kazandığına, ka
zanmadığına bakılmaksızın prim ödeme zorunluluğu 
vardır, önemli olan kısım budur. Bu prim ödemesi 
geciktiğinde de gecikme zammını ödemek zorunda
dır. Yüzde 65'e ulaşan, ileri gitmeyen tahsilat ora
nının bir sebebi de bu mudur diye düşündük ve gör
dük ki, bilhassa mevsimlik çalışanlar için bu olduk
ça büyük bir yük oluyor. Hangimiz evimizi bu aylarda 
boya ve badana yaptırabiliyoruz, boya ve badanacı
ların hepsi bu aylarda kazanç sağlayamıyor, ama Bağ -
Kur primini bu aylarda da ödüyor. Buna mümasil 
birçok Bağ - Kur üyelerini de bu durumda düşünebi
liriz. Önemli olan Bağ - Kur üyesinin ödeme güçlüğü 
içine düşmesidir. 

Teklifimizde şunu önermiştim; ödeme güçlüğü içi
ne düşen Bağ - Kur üyesinden, güçlük içinde olduğu
nun tevsiki istenmeyecek, istendiği takdirde, zaten 
adamın zor olan kıt kaynaklan, yani kredi imkânları 
derhal kesilir. Bankaya «Ben ödeme güçlüğü içinde
yim» dedikten sonra banka buna kredi vermez. Bu 
istek kendi talebine bağlı bırakılarak, ödeme güçlüğü 
içine düşen Bağ - Kur üyesi 4 ay için Bağ - Kur pri
mini ödemeyebilecektir, teklifimle bu imkânı kendi
sine sağlayacaktık. Bu imkânı sağlayıp da ona avan
taj mı verecektik; hayır. Zorunlu sosyal güvenlik ku
ruluşlarında prensip, nimet - külfet dengesinin eşit dü
zeyde tutulmasıdır. Şu halde, o ödemediği süre için 
sigortalı da sayılmayacaktır. Yani, 4 ay prim ödeme-
mişse, 4 ay sigortalı sayılmayacaktır. Teklifimin ana 
hususları bunu ihtiva ediyor. 

Tabiî biz bir kimsenin devamlı işinin ters gide
ceğini düşünemeyiz ve inşallah düzelmesini de farz 
ve temenni ederiz. Bu kişi işlerini düzelttiği zaman, 
prim ödeyemediği süreler heder olmasın diye bir al
ternatif getirmiştim. Bu alternatif de şudur : 5 yıl için-

İ3 . 3 s 1985 O : 1 

de ödediği takdirde, ödemeyi yaptığı tarihteki basa
mak karşılığı üzerinden primlerini ödemek kaydıyla, 
bu süreler de sigortalılık süresine dahil edilir, hükmü
nü getirmek istemiştik. 

Sayın milletvekilleri, görüldüğü üzere burada kişi
nin veya kurumun hiçbir zararı yok, avantajı da 
yok. Kişinin avantajı, ileri bir tarihte ödeme imkâ
nına sahip olduğu zaman, o zamanki değer karşılığı
nı ödemek suretiyle, o zor günlerine sadre şifa ola
cak bir nitelik getirilmesi idi; fakat bu işlemin esas 
önemli kısmı, bürokrasideki iş hacmini çok muazzam 
artırmasıdır. Bunun karşılığında hiç kimse diyemez 
ki, bu şu sakıncayı sağlıyor. Hayır, fakat bürokrasi
nin iş hacmi artırıldığı için veya ben öyle anladığım 
için, bu teklifim reddedilmiştir. 

Şimdi bunu dile getirişimin -Sebebi; ki bu zabıtla
ra da geçecektir ve inşallah bu bir araştırma konusu 
olacaktır ve ben sanıyorum ki, kazansın kazanmasın, 
ödeme zorunda olan Bağ - Kur'luya bir ferahlama 
imkânı er geç sağlanmalıdır ve sağlanacaktır. Bazı 
arkadaşlarımız şöyle düşünebilir; 2 500 lira önemli de
ğil. Olan için önemli olmayabilir, ama olmayan için 
500 lira da önemlidir. Buna bir de cezaları yükledi
ğiniz takdirde, borç bini aştıktan sonra adam artık 
ödemiyor da. Bağ - Kur'luların birçoğu yüksek borç
lar altına giriyor, yani borç yükünün 3 - 4 katı borca 
girdiği için, gerçek prim miktarının 3 - 4 katına ula
şan borçlara girdiği için ödememek durumuna giri
yorlar; bunu aranızda yine araştırdığınız takdirde gö
receksiniz. 

Bu teklifimin ikinci kısmı, benim anladığım ka
darı ile bürokrasiye büyük iş hacmi yüklediği için 
reddedildi; ama, sosyal güvenlik kuruluşlarının ömür
leri uzundur, er geç bu araştırmalar sonunda buna 
sadre şifa bir çare bulunacaktır. 

Yeni huzurunuza getirilen kanun tasarısına muh
tevası itibariyle ben de katılıyorum. Yalnız, bu ko
nulara çok emek vermiş birisi olarak, tehlike sınırı
na ulaşan bir hususu da ıttılaınıza sunmak istiyorum; 
bunu da vicdanî bir görev addediyorum. İhtiyarî sos
yal güvenlik kuruluşlarında olabilir; ihtiyarî sigorta
larda olabilir; ama devlet güvencesi altındaki zorunlu 
sosyal sigortalardan bir kişi emekli olup da, yine o 
sigorta kapsamında bulunan bir işyerinde çalıştığı tak
dirde bu, sistemin esasını haleldar eder ve başlangıç
ta sigortalıya faydalı gibi göründüğü halde, yakın bir 
gelecekte zararlar tevlit eder ve ihtiyarlık, yaşlılık ay
lıkları veya emeklilik aylıkları yanödeme durumuna 
dönüşür ve onların geçimini sağlayamaz. Eski deyi
miyle tekaüt, sandalyeye bağlı kişidir, çalışmayan bir 
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kişidir; ama ona da çalıştığı zamanki hayat seviyesini 
sağlayacak bir maaş bağlamak esas olmalıdır. Eğer 
biz bunları yanödeme şekline dönüştürüp emekli mik
tarını çoğalttığımız takdirde, elbetteki sigortanın ak-
tuaryal dengesi bozulacak, ödenecek miktarlar kü
çülecek ve dolayısıyla başlangıçta koruduğumuzu zan
nettiğimiz sigortalılar sonradan zararlı olacaklardır. 

Beni dinlediğiniz için hepinize saygılar ve teşek
kürlerimi sunarım. 

Sağolun. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sargın. 
Tasarının tümü üzerindeki müzakereler tamamlan

mış bulunmaktadır. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarının 
maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar 
ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi
ne ve Bu Kanuna Üç Ek Madde ile Alü Ek Geçici 

Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1479 sayılı Kanunun 10 uncu mad
desinin (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

f) Kurum adına taşınmaz mal edinilmesi, inşaası, 
idaresi ve bunların satılması veya Kuruma ait bi
naların, hizmet binası, lojman, misafirhane, eğitim 
tesisi, kreş, huzurevi ve benzeri hizmet ve sosyal 
amaçlara tahsisi hakkındaki önerileri, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 1479 sayılı Kanunun 2654 sayılı 

Kanunla değişik 11 inci maddesinin dördüncü fıkra
sı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Genel Kurula, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanı veya görevlendireceği kimse Baskanvekili olarak 
başkanlık eder.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen?.. 
Yok, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı 

Kanunla değişik 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Karşılıkların işletilmesi 
Madde İ6. — 1479 sayılı Kanunun 74 üncü mad

desine göre Kurumun ayıracağı karşılıklar aşağıda 
belirtildiği şekilde işletilir. 

1. ödenmiş primler karşılığı; 
a) Faiz haddi yürürlükteki hükümlere göre en 

yüksek düzeyde olmak üzere Devlet bankalarına ya
tırılmak, 

b) Devletin çıkardığı veya kefil olduğu tahvil
ler ile Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresince 
çıkarılan gelir ortaklığı ve hisse senetlerine yatırıl
mak, 

c) Taşınmaz mallara yatırılmak, 

d) Bağ-Kur üyelerine İşletme ve Tesis Kredisi 
olarak tahsis edilmek üzere % 10'dan az olmamak 
ve Merkez Bankasından Esnaf ve Sanatkârların fi
nansmanı için açılan reeskont kredilerine uygulanan 
faiz oranlarından bir puan düşük faiz getirmek şartıyla 
yönetmelik hükümlerine göre Türkiye Halk Bankası
na yatırılmak, 

Suretiyle işletilir. 

ödenmiş primler karşılığının en çok % 40'ı (l/b) 
ve % 25'i de (l/d) bentlerinde yazılı olan konulara 
yatırılır. 

2. Yukarıdaki hükümlere göre işletilmesi bakı
mından ödenmiş primler karşılığının yeterli olmama
sı halinde, Kurumun bir önceki yıl hesap sonuçlarına 
göre tespit edilen prim gelirleri ile yaptığı malullük, 
yaşlılık ve ölüm sigortası yardımları arasındaki müs
pet farkın en çok % 15'i, Kurumun aktüaryal duru
mu göz önüne alınmak suretiyle Yönetim Kurulu ka
rarı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının onayı 
ile bu maddenin l/d bendi hükümlerinde belirtilen 
şartlarla işletme ve Tesis kredisi fonuna yatırılmak 
suretiyle, işletilebilir. 

3. Kurumun sair sebeplerle ayrılan karşılıkları 
günün iktisadî şartlarına, Kurumun malî ve aktüaryal 
durumuna göre Kurumun bütçesi plasman ve yatırım 
programları çerçevesinde işletilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; sosyal güvenlik kuruluşları, toplanan prim
leri belirli bir müdet devlet bankalarına veya başka 
sahalara yatırmak suretiyle; gerek o toplanan paralar, 
(gerekse onların gelirleri ile, sağlığında sigorta edil
miş kimsenin aylıklarını.; öldüğünde dul ve yetiminin 
aylıklarını öder. Eşinin vefatından, sonra da varsa 
hak sahibi sakat, malul veya evlenmemiş kız ço-
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cuklarının aylUdıaırını ödemeye devam eder. Buigüne 
kadar elde edilen istatistik! 'bilgilerden edinilen kesin 
sonuca göre, bir kimse 30 sene süreyle eğer prim 
ödüyorsa, ondam sonra yaklaşık 70 sene süreyle onun 
karşılığında para ödenir.j Benim vereceğim bilgiler 
daha ziyade Emekli Sandığına ait bilgilerdir, yani dev
let dairesinde çalışanların verdikleri primlerin işletil
mesine ait bilgilerdir ve orada getirilmiş bir prensip 
vardır; çok yerinde bir prensiptir. Onu önermek için 
zaten söz aldım. 

Şimdi bu maddede gösterildiği şekliyle toplanmış 
olan paralar eğer burada tadat edilen yerlere yatırılır 
ise, bunların getirecekleri gelirlerin miktarı malumdur. 
Gelirlerin miktarı 'böylesine sınırlı olduğuna ve para 
Türkiye'de ve hatta dünyada değer kaybetmeye de
vam ettiğine göre, yaklaşık 30 sene sonra bugün al
dığınız primin yaklaşık 100 katını aylık olarak öde
mek mecburiyetinde kalacaksınız. O halde Öyle bir 
sistem (getireceksiniz ki, o parayı hugün yatıracaksı
nız ve 30 sene sonra sizin ödediğinizin karşılığını 
size getirmiş olacak. Bunu düşünen kanun vazıı, 5434 
sayılı 'Emekli Sandığı Kanununu hazırlarken bir sis
tem getirmiş. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, 3 üncü madde üze
rinde konuşun. 

ÖMER KUSHAN (Devamla) — Evet onun üze
rinde konuşuyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Beş dakikanız tamamlanmak üzere, 
oraya hiç gelmediniz. 

ÖMER KUSHAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
siz müsaade ediniz de ben istediğim gibi konuşayım 
veya siz nasıl istiyorsanız o şekilde milletvekilleri 
konuşsunlar. Müsaade ederseniz izah ederek geliyo
rum oraya. 

BAŞKAN — Ama, milletvekilleri de içtüzük hü
kümlerine uygun konuşmak mecburiyetinde Sayın 
Kuşhan. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Ben sorumluluğu
mun ve haklarımın idrakinde olan bir milletvekiliyim. 

Sesimi yükselttiğim için özür dilerim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Başkanlık da hunu takdir etmek mec- " 
buriyetindedir efendim. Başkanlık' sadede davet eder 
milletvekilini, sadet dışı konuşuyorsunuz. 

ÖMER KUŞHAN ı(Devamla) — Sayın Başkan, 
sadet dışı konuşmadığımı tekrar arz etmek isti
yorum. 

BAŞKAN — Ama, sadet dışı konuşuyorsunuz. 
Onun için, sadede davet ediyorum. 

Buyurun. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Ve dolayısıyla, 

5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu 1950 yılında 
tadat edilirken güzel bir sistem getirilmiştir; gayri-
menkule bağlamak; yani gelirleri -toplanmış olan 
aidatları- gayrimenkule bağlamak. Çünkü, zaman içe
risinde Türkiye'de gayrimenkullerin değerleri alabil
diğine yükseldiği için, o günkü para değerinin kay
bını o şekilde karşılamak suretiyle bugün alınanla o 
günkü ödenmesi gereken miktarları devlete yük olma
dan ödemek gibi bir sistem getirilmiştir. 

Biraz önce sayın bakana sormuş idim; «Bazı pro
sedürden gelen sorunlarımız var onları halletmek is
tiyoruz» demişlerdi. Emekli Sandığının Maliye Ba
kanlığı ile para alış-verişi nedeniyle bazı girift du
rumları var, onlar çözümlendiğinde buraya bağlana
caktır. O getirilmiş olmasına rağmen, Emekli Sandı
ğı devamlı surette Hazineden takviye görmektedir. Bu 
madde hu şekliyle kaldığı ve dolayısıyla sosyal güven
lik kuruluşları yalnız bu gelir kaynakları ile sigorta 
ettikleri kimselerin gelecekteki aylıklarını ödemek du
rumunda bırakıldığı takdirde, öyle zannederim ki, 
çok yakın bir gelecekte bu bakanlık ve bu kuruluşlar 
ödeme güçlüğü içerisine düşecek ve vecibelerini ye
rine getiremeyecek bir durumla kaırşı karşıya kalacak
lardır. O zaman sayın 'bakanlığın 'bütçesi ne derece
ye kadar bunu takviye eder bilemiyorum, ama Mali
yenin bu tür-imkânları müsait olmadığına göre ora
da da sıkıntı olacaktır. 

Bu maddenin sayın bakanlıkça geriye alınıp 5434' 
ün emsalli maddesine paralel şekilde getirilmesini öneri
yorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Madde üzerinde başkaca söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmiştir. 
Çalışma süremiz dolmuş bulunduğundan, gündemi

mizdeki konuları görüşmek üzere 14 Mart 1985 Per-
~ şembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi 

kapatıyorum. 
Kapanma Saati : 19.00 
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IV. — ıSORULAR VE 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

I. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Erzurum İli ve ilçelerinin altyapı sorunlarına ilişkin 
sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit 
Aral'ın yazılı cevabı (7/339) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Sayın Cahit Aral tarafından yazılı olarak yanıtlan
masına aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 

Soru 1. 9-10 Temmuz 1984 tarihinde Doğu Ka
radeniz illeri ile Erzurum ve Hakkâri ilinde yapmış 
olduğunuz geziniz sırasında ilimizle ilgili olarak tes
pit ettiğiniz ve takip edilecek konular olarak bizlere 
de lütfettiğiniz yazınız ekindeki işler hakkında ne gi
bi bir gelişme olmuştur? 

Soru 2. Ekli listeler içeriği işlerden küçük sana
yi sitesi kurulması kapsamına Erzurum İlinin Hora
san ve Hınıs ilçelerini de almayı uygun bulur musu
nuz? 

Soru 3. Esnafın, esnaf kefalet kooperatiflerine 
olan borcunun ertelenmesi kapsamına Narman İlçe
sinden başka, Oltu, Şenkaya, Olur, Horasan, Pasin
ler ilçelerini de aldırmayı uygun bulur musunuz? (Bu
ralarda da deprem zayiatı olmuştur). 

Soru 4. Otomatik telefon santralı kurulması işi 
kapsamına her ilçeyi almak uygun olmaz mı? 

Soru 5. Devlet yolunun şehir dışından geçmesi 
kapsamına Aşkale ve Pasinler ilçelerini de katmak 
düşünülemez mi? 

Soru 6. Şehir içme suyu şebekesinin bir an önce 
yaptırılması kapsamına Horasan, İspir, Aşkale ve 
hatta diğer ilçelerde alınamaz mı? 

Soru 7. Çay ve dere feyezan sahası isali konusu 
içine Narman, Olur dereleri, Tortum çay yatağı, Hı
nıs çay yatağı gibi yerlerde alınamaz mı? 

Soru 8. Yarım kalmış tesislerin ikmali konusu 
kapsamına Tortum, Şayak ve İspir ayakkabı tesisle
rinden başka Dumlu yapağı yıkama, Hacıömer halı
cılık, Pasinler sigara fabrikaları da alınamaz mı? 

CEVAPLAR (Devanı) 

T. C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanüğı 13 . 3 . 1985 
Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği 
Sayı : 23-01/MM -103 

Konu : Soru önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 28.1.1985 tarih ve 7/339/2673/10821 sayılı 

yazınız. 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Er

zurum ili ve ilçelerinin alt yapı sorunlarına ilişkin ya
zılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ilişikte arz edil
miştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
H. Cahit Aral 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun So
rularına Cevaplarımız 

Sorular 
1. 9-10 Temmuz 1984 tarihinde Doğu Karade

niz illeri ile Erzurum ve Hakkâri ilinde yapmış oldu
ğunuz geziniz sırasında ilimizle ilgili olarak tespit et
tiğiniz ve takip edilecek konular olarak bizlere de lüt
fettiğiniz yazınız ekindeki işler hakkında ne gibi bir 
gelişme olmuştur? 

2. Ekli listeler içeriği işlerden küçük sanayi site
leri kurulması kapsamına Erzurum ilinin Horasan ve 
Hınıs ilçelerini de almayı uygun bulur musunuz? 

3. Esnafın, esnaf kefalet kooperatiflerine olan 
borcunun ertelenmesi kapsamına Narman ilçesinden 
başka, Oltu, Şenkaya, Olur, Horasan, Pasinler ilçe
lerini de aldırmayı uygun bulur musunuz? (Buralar
da da deprem zayiatı olmuştur). 

4. Otomatik telefon santrali kurulması işi kap
samına her ilçeyi almak uygun olmaz mı? 

5. Devlet yolunun şehir dışından geçmesi kapsa
mına Aşkale ve Pasinler ilçelerini de katmak düşü
nülemez mi? 

6. Şehir içme suyu şebekesinin bir an önce yap
tırılması kapsamına Horasan, İspir, Aşkale ve hatta 
diğer ilçeler de alınamaz mı? 

7. Çay ve dere feyezan sahası ishali konusu içi
ne Narman, Olur dereleri, Tortum çay yatağı, Hınıs 
çay yatağı gibi yerlerde alınamaz mı? 

8. Yarım kalmış tesislerin ikmali konusu kapsa
mına Tortum, Şayak, ve İspir ayakkabı tesislerinden 
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başka Dumlu yapağı yıkama, Hacıömer halıcılık, Pa
sinler sigara fabrikaları da alınamaz mı? 

Cevaplarımız 
1. 9-10 Temmuz 1984 tarihinde Doğu Karade

niz illeri ile Erzurum ve Hakkâri ilinde yapmış oldu
ğum gezi sırasında ilinizle ilgili olarak tespit ettiğimiz 
ve takip edilecek konular hakkında ki gelişmeler 
aşağıda sıralandığı gibidir. 

a) Erzurum Organize Sanayi bölgesinin noksan 
kısımlarının tamamlatılması çalışmaları devam etmek
tedir. 

b) Narman'da zelzeleden dolayı zarara. uğrayan 
bütün esnafın ihtiyacı karşılanmıştır. 

c) Erzurum Organize Sanayi bölgesinde kurul
muş ve kurulmakta olan tesisler için. firmaların tesis 
ye işletme kredisi talepleri incelenmektedir. 

d) Erzurum ilindeki mevcut küçük sanayi sitesi
nin ısıtılması için yapılan merkezî ısıtma tesisinin ça
lışır hale getirilmesi ve buna ait kredinin sağlanması 
için küçük sanayici tarafından bu konuda henüz mü
racaat olmamıştır. 

e) Erzurum merkezde mevcut hammaddelerden 
yararlanarak bölgenin şartlarına uygun inşaat eleman
larım yapacak bir tesisin kurulması DESIYAB tara
fından incelenmektedir. 

f) Narman'da Küçük Sanayi Sitesi kurulması, 
Belediye başkanlığının 9.7.1984 gün ve 511 sayılı ya
zısı gereğince kooperatif kuruluşu ile ilgili tüm. dokü
manlar Belediyeye gönderilmiştir. Ancak bugüne ka
dar yapılan çalışmalar hakkında Bakanlığımıza bir 
bilgi intikal etmemiştir. 

g) Erzurum Pasinler'de kooperatif henüz kurul
mamıştır. Ancak Bakanlığımız elemanlarınca Haziran 
1984'de mahallî etüt yapılmış olup 16.7.1984 gün ve 
4409 sayı ile Belediye Başkanlığına, 4410 sayı ile Va
liliğe, 4411 sayı ile Bayındırlık ve iskân Bakanlığına 
talimat yazısı yazılmıştır. 

h) Oltu'da Küçük Sanayi Sitesi kurulmasını te-
minen Kaymakamlığın talebi üzerine 10 adet Küçük 
Sanayi Sitesi kuruluş statüsü 29.4.1983 gün ve 4137 
sayılı yazımız ekinde gönderilmiş, ancak kooperatif 
kuruluşunun gerçekleşip gerçekleşmediği hususunda 
herhangi bir bilgi intikal etmemiştir. 

ı) Erzurum merkez ve Horasan, Hınıs ilçelerin
de halıcılığın geliştirilmesi için 1984 yılı içinde her
hangi bir talep olmaması nedeniyle el sanatları ile il
gili bir faaliyet gösterilmemiştir. 

1985 yılı içinde bölgede halıcılık, Siirt battaniyesi 
dokumacılığı, sim sırma, trikotaj kursları açılarak 
gerek el sanatlarının bu bölgede yaygınlaştırılması 

gerekse yeni istihdam alanlarının temini hususunda 
kurslar düzenlenecektir. 

2. Erzurum, Hınıs ve Horasan ilçelerinde, 1976 
yılında Belediyeler tarafından gönderilen anket araş
tırma formundaki bilgilere göre sanayi potansiyeli 
yetersiz görülmüştür. Mezkur ilçelerin Küçük Sana
yi Sitesi potansiyel araştırması yeniden programa 
alınmıştır. 1985 yılı içinde derhal araştırmaya başla
nılacaktır. 

3. 2.2.1984 tarihli ve 84/7701 sayılı kararname
nin eki karar uyarınca, 30.10.1983 tarihinde Erzu
rum ve çevresinde meydana gelen deprem nedeniyle 
zarar gören esnaf ve sanatkârların işyerlerindeki za
rarların tespiti ve Türkiye Halk Bankasına olan borç
larının faizsiz olarak ertelenmesi amacıyla Erzurum 
ve Kars Valilikleri ile Türkiye Halk Bankasınca ma
hallinde yapılan incelemede; Pasinler, Şenkaya, Olur 
ve Sarıkamış ilçelerindeki işyerlerinde herhangi bir 
hasara rastlanılmamıştır. Horasan'da ise; bağlı köy
ler ve merkezde oturan toplam 24 celepin işyerinin 
yıkıldığı ve bazı camcıların satış için dükkânlarında 
bulunan camların kırılması sonucu zarar gördüğü 
tespit edilmiş ve ilgili kooperatife 20.12.1983 tarihin
de zarara uğrayanlar için 500 000 TL. plasman gön
derilmiş, 1984 yılı içinde ise 5 850 000 TL. ek plas
man gönderilmek suretiyle bu kooperatifin desteklen
mesi sağlanmıştır. 

Oltu, Şenkaya, Pasinler ilçelerinde yerleşik esnafın 
depremden zarar görmedikleri tespit edilmiş ve esnaf ve 
sanatkârların borçlarının ertelenmesine gerek görülme
miştir. 

4. Otomatik telefon santral yatırımları yıllık 
programların verdiği imkânlar içinde yürütülmekte
dir. 

Yıllık programlar çerçevesinde kurulan santrallar 
adet ve kapasite olarak ihtiyacı tamamen karşılama
ması nedeniyle santral kurulacak yerler; nüfus, idarî 
taksimatı, sanayi ve turistik vasıfları ile telefon abo
ne potansiyeline göre sıralanmakta ve uygulama bu 
sıralamaya göre yapılmaktadır. 

Bu uygulamada öncelikle iller, müteakiben ilçele
re öncelik tanınmaktadır. 

Nitekim 1984 yılı sonu itibariyle ülkemizde oto
matik santral bulunan 240 yerin 67'si il, 149'u ilçe 
ve 24 adedi ise diğer yerleşim yeridir. Bu 24 adet 
yerin bir kısmı da mahallî kuruluş ve halkın hibe 
şeklinde katkıları ile gerçekleşmiştir. 

1985 yılı santral programı içinde 100 adet ilçeye 
daha otomatik santral kurulacaktır. 
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1985 yılı revize yatırım programında bu sayının 
artırılması için imkân araştırılması yapılmaktadır. 

5. Aşkale, Maden yolu halen Karayolları Genel 
Müdürlüğü yatırım programında bulunmaktadır. Bu 
yol için Aşkale'de kurulan şantiyede çalışmalara de
vam edilmektedir. Proje kapsamında Aşkale geçişi
nin düzenlenmesi de 1986 yılı içerisinde ele alınacak
tır. 

Mevcut durumu bölünmüş yol halinde olan Pa
sinler geçişinde bugün içinde herhangi bir sorun bu
lunmamaktadır. Ancak Ulaştırma Anaplanına bağlı 
olarak yapılacak olan şehir geçişleri planlanmasında 
söz konusu yol da dikkate alınacaktır. 

6. Yapılacak etütler neticesinde diğer su işleri 
arasındaki öncelik sırasına göre ve bütçe imkânları 
oranında uygulama programlarının hazırlanması sı
rasında gözönünde bulundurulacaktır. 

7. Erzurum iline bağlı ilçelerin içinden geçen 
Narman, Olur dereleri Tortum çayı, Hınıs çayının ıs
lahı konusu güzergâh boyunca olmayıp, ancak belli 
kesimlerde talep üzerine taşkın yapan kesimleri ıs
lah edilmiş veya bölgesince yapılması uygun görülen 
kesimler etüt programına ilave edilmiştir. 

8. A) Dumlu Yapağı Yıkama Tesisi 
Sümerbank Genel Müdürlüğünün bağlı kuruluşu 

Yapağı ve Tiftik A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait bulu
nan proje 1977 yılında Yapağı Yıkama Yün îpliği 
Tesisi olarak Kamu Yatırım Programına alınmıştır. 
1981 yılı Kamu Yatırım Programının hazırlanması ile 
ilgili Başbakanlık genelgesinde verimliliği kalmayan 
ve dış finansman ihtiyacı giderilemeyen projelerin 
kamu yatırım programından çıkarılması talep edilmiş
tir. 

Bu genelge gereğince Dumlu Yapağı Yün İpliği 
Tesisi, Yapağı Yıkama Tesisine dönüştürülmüştür. 
Dönüştürülme gerekçesi olarak; 

a) Hah ipliğinde kapasite fazlası bulunması, 
b) Yapağı ve Tiftik A.Ş. Genel Müdürlüğünün 

ticarî amaçlarla kurulmuş bir müessese olması -ve bu 
nedenle sınaî faliyetlere girmemesi gerektiği, 

İleri sürülmüştür. 
Ancak Tiftik ve Yapağı A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Yün İpliği konusunda ısrarlarını sürdürmektedir. Ko
nu Kamu Yatırım Programının görüşülmesi sırasın
da Yüksek Planlama Kurulunda yeniden gündeme 
gelmiştir. Bunun üzerine Başbakanlıkça Sümerbank 
Genel Müdürlüğüne Yün ipliği Tesisi ile ilgilenilmesi 
talimatını vermiştir. 

DPT ve Sümerbank Genel Müdürlüğü arasında 
varılan mutabakata göre; konunun Yün Sanayinin 2 
nci rehabilitasyonu projesi kapsamına alınması ve 
fizibilitesinin gözden geçirilerek yenilenmesi uygun 
görülmüştür. Bu kapsamda Sümerbank Genel Mü
dürlüğünün yeni bir fizibilite etütü ile DPT'ye baş
vurması ve DPT'nin incelemesi sonucunda yatırımın 
fizibl bulunması halinde kamu yatırım programına 
alınması söz konusu olabilecektir. 

B) Pasinler Sigara Fabrikası 
Pasinler sigara fabrikası 1976 yılı Kamu Yatırım 

Programına alınmıştır. 1984 yılı sonu itibariyle 
1 300 000 000 TL. harcama yapılmıştır. 1980 yılının 
son aylarında mevcut sigara fabrikalarının kapasite 
kullanım oranlarında meydana gelen artışların sonu
cu yurt içi sigara talebi tamamiyle karşılanmıştır. Bu 
nedenle 1982'de Erzurum Pasinler Sigara Fabrikası 
yavaşlatılmış projeler kapsamına alınmıştır. Tokat Si
gara Fabrikasının işlenmeye alınması ile de; mevcut 
sigara fabrikaları uzun dönemde yurt içi sigara ta
lebini karşılayacak bir duruma gelmiştir. 

1985 yılında Kızılay Genel Başkanlığı, Erzurum 
Pasinler Sigara Fabrikasının inşaatının depo olarak 
kullanılması talebi ile DPT Müsteşarlığına başvur
muştur. DPT ve Tekel Genel Müdürlüğü bu teklifi 
olumlu karşılamışlardır. Bu durumda, Kızılay Genel 
Başkanlığı ve Tekel Genel Müdürlüğü arasında ko
nunun çözüme kavuşturulması gerekmektedir. 

C) Hacıömer Halıcılık Tesisi 
DPT yetkilileri bu tesisin Kamu Yatırım Progra

mında bulunmadığını ifade etmişlerdir. 
2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, sanayimizin sektörler itibariyle dağılım yüzdele
rine ilişkin Başbakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ın yazılı cevabı (7/354) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazı

lı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Sayglarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Türkiyemizde şu anda sanayimizin, 
a) Basit tüketim malları sektörü sanayisi, 
b) Daha karmaşık tüketim malları sektörü sana

yisi, 
c) Dayanıklı tüketim malları sektörü sanayisi, 
d) Aramalı sanayii sektöründe, 
e) Yatırım malları sektör sanayiinde, 
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f) Fabrika yapan fabrika sanayii sektöründe bö
lümlerinin % oranları nedir? 

Soru 2. Bu oranları aramalı ve fabrika yapan 
fabrika sanayii oranlarını yükseltecek şekilde, hükü
metimizin düşüncesi nedir? 

T. C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 13 . 3 . 1985 
Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği 
Sayı : 23-01/MM-98 

Konu : Soru önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 13.2.1985 tarih ve 7/354-2741-11103 sayılı 

yazınız. 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Sa

yın Başbakanımıza yönelttiği yazılı soru önergesi Sa
yın Başbakanımızın istekleri doğrultusunda tarafım
dan cevaplandırılarak ilişikte arz edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
H. Cahit Aral 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun So
rularına Cevaplarımız 

Sorular 
1. Türkiyemizde şu anda sanayimizin, 
a) Basit tüketim malları sektörü sanayisi, 

b) Daha karmaşık tüketim malları sektörü sana
yisi, 

c) Dayanıklı tüketim malları sektörü sanayisi, 
d) Aramak sanayii sektöründe, 
e) Yatırım malları sektör sanayiinde, 
f) Fabrika yapan fabrika sanayii sektöründe, 

Bölümlerinin % oranları nedir? 

2. Bu oranları aramalı ve fabrika yapan fabrika 
sanayii oranlarını yükseltecek şekilde, Hükümetimi
zin düşüncesi nedir? 

Cevaplarımız 

1. Bilindiği üzere sanayimizin gelişmesi uzun 
yıllardan beri «ithal ikamesi sanayileşme stratejisi» 
politikası çerçevesinde planlanarak yürütülmüş bu
lunmaktadır. Himayeci sanayileşme politikasının ge
tirdiği olumsuz etkileri bertaraf edebilmek için, ihra
cata dönük, dünya sanayi ve ticaretine entegre ola
bilecek bir sanayileşme politikası izlenmektedir. 

Geleceğe yönelik sanayi planlamalarında, dışa 
açılma ve ihracatı artırma politikasının sürdürülmesi 
esas alınarak, rekabet edebilir mamullerin üretilmesi 
sanayileşmede temel ilke olarak benimsenmiştir. 

İmalat sanayii, ana ve alt sektörler itibariyle 
1983 -1984 yılları ile Beşinci Beş Yıllık Plan dönemi 
sonunda beklenen gelişmeler aşağıda verilmiştir. 
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1983 
yüzde 
pay 

Tüketim Malları 46,97 

Gıda 30,32 
Dokuma . 6,73 
Ayakkabı 1,10 
Ağaç Mobilya 2,34 
Ara Malları 40,18 

Kâğıt 
Lastik 
Plastik 
Kimya 
Petrokimya 
Gübre 
Çimento 
Cam 
Demir Çelik 
Yatırım Malları 

Madenî Eşya 
Makine İmalat 
Tarım Makineleri 
Elektronik. 
Karayolu Taşıtları 
Demiryolu Taşıtları, 

0,72 
1,05 
1,10 
3,75 
1,95 
1*60 
1,36 
0,83 
5,24 

12,85. 

3,07 
2,02 
1,08 
0,88 
3,20 
0,26 

2. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında hedef
lendiği üzere, imalat sanayiin özellikle aramallan 
sektöründe % 7,3 ve yatırım mallan sektöründe ise 
% 9,7'lik bir gelişmenin olması beklenmektedir. 

Hükümetimizce ekonomimizin gelişimine katkıda 
bulunacak, özel ve yabancı sermaye ve teknolojisi 
cezbetmek amacıyla gerekli tedbirler alınmaktadır. 

Bu cümleden olarak; 
a) Türk sanayiin kalite, teknoloji ve pazarlama 

imkânlarını geliştirecek yabancı yatırımlar destekle
necektir. 

b) önemli ölçüde finans ve gelişmiş teknoloji is
teyen kritik projeler, yabancı sermaye yoluyla reali-
ze edilebilmesi için teşvik edilecektir. 

c) özel ve yabancı yatırımlara kapsamlı bir malî 
teşvik uygulamaktır. 

d) Ekonomik sektörlerin, coğrafî yerleşim ve 
ihraç potansiyeline göre alacakları teşvikler değişe
cektir. 

13 t a 1985 0 : 1 

1984 1989 plan Yıllık 
yüzde dönemi artış 

pay payı (%) 

45,74 43,99 6,4 

28,76 
6,72 
1,09 
2,33 

40,86 

27,40 
6,35 
1,01 
2,19 

40,99 

6,2 
6,0 
5,7 
5,9 
7,3 

0,72 
1,09 
1,17 
3,82 
2,18 
1,53 
1,48 
0,87 
5,64 

13,40 

3,07 
2,06 
1,14 
0,90 
3,44 
0,37 

0,68 
1,07 
1,15 
3,87 
2,29 
1,47 
1,67 
0,85 
6,22 

15,02 

3,03 
2,21 
1,31 
1,14 
4,17 
0,45 

6,1 
6,8 
7,0 
7,6 
8,3 
6,4 
9,9 
6,7 
9,4 
9,7 

7,0 
8,7 

10,4 
12,4 
11,5 
11,4 

e) Uygulanmakta olan temel teşvik tedbirleri; 
yatırımcıyı, özendirici-mahiyette günün şartlarına gö
re düzenlenerek, yatırımların hızlanması için gerekli 
ortam yaratılacaktır. 

3. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, Soy tas 
Anonim Şirketinin ödediği iddia edilen komisyona 
ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin 
Cahit Aral'ın yazılı cevabı (7/400) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığı
nızı saygılarımla arz ederim. 

Ali İhsan Elgin 
içel Milletvekili 

1. Soytaş AŞ'nin, Libya'nın Ankara eski büyük
elçisine bir taahhüt işi nedeniyle komisyon ödediği 
iddiaları doğru mudur? 

2.. Söz konusu komisyonun verilişi, Soytaş'ın 
muhasebe kayıtlarında yer almış mıdır? 
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3. Ticaret Bakanlığının Soytaş'la ilgili soruştur
ması sonucu hazırladığı raporda bu olay yer almış 
mıdır? 
ı 4. Komisyon verme işi doğru ise, olay hangi ta

rihlere Taslamaktadır? 

T. C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 13 . 3 . 1985 
Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği 
Sayı : 23-01/MM -101 
Konu : Soru önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 27.2.1985 tarih ve 7/400/2829/H 45 7 sayılı 

yazınız. 
İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, Soytaş A.Ş.' 

nin ödediği iddia edilen komisyona ilişkin yazılı soru 
önergesiyle ilgiü cevabımız ilişikte arz edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

H. Cahit Aral 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in Sorularına Ce
vaplarımız 

Sorular 
1. Soytaş A.Ş.'nin, Libya'nın Ankara eski bü

yükelçisine bir taahhüt işi nedeniyle komisyon ödedi
ği iddiaları doğru mudur? 

2. Söz konusu komisyonun verilişi, Soytaş'ın 
muhasebe kayıtlarında yer almış mıdır? 

3. Ticaret Bakanlığının Soytaş'la ilgili soruştur
ması sonucu hazırladığı raporda bu olay yer almış 
mıdır? 

4. Komisyon verme işi doğru ise, olay hangi ta
rihlere raslamaktadır? 

Cevaplarımız 
1. Bakanlığımız müfettişlerince Soytaş Holding 

A.Ş. nde yapılan incelemeler sonucu, Libya'nın An
kara eski büyükelçisine 8 459 000 TL. tutarında bir 
ödemede bulunulduğu belirlenmiştir. 

Şirket yetkilileri bunun bir müşavirlik hizmeti kar
şılığı olarak ödendiğini ileri sürmelerine rağmen ya
zılı bir hizmet sözleşmesi ibraz edememişlerdir. Bu 
durum karşısında bahse konu ödeme gider olarak ka
bul edilebilir nitelikte olmadığından tediye emirleri
ni veren şirket yetkililerinden geri alınmasının zorun
luluğu müfettişlerimizce ifade edilmektedir. 

2. Bakanlığımız müfettişleri tespitlerini şirketin 
kasa ve banka hesaplarından yapmışlardır. 

3. Bu olaya Bakanlığımız müfettişlerince düzen
lenen 17.1.1985 tarih ve 1 sayılı raporda ayrıntılı ola
rak yer verilmiştir. 

4. Şirket yetkililerince müşavirlik hizmeti karşı
lığı olduğu öne sürülen ve ancak yukarıda izah etti
ğimiz üzere müfettişlerimizce gider kabulü mümkün 
görülmeyen mezkûr ödeme, 1982 ve 1983 yıllarında 
yapılmıştır. 

4. — İzmir Milletvekili Hayrullah Olca'nın, TCDD 
İşletmesi Genel Müdürlüğünde çalışan memurların 
özlük haklarımı ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı 
Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (7/408) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınla 
Aşağıdaki sorulanımın Sayın Ulaştırma Bakanımız

ca' yazılı olarak cevaplandırılmasına tavassutunuzu 
saygı 'ile arz eklerim. 

Hayrullah Olca 
ilzm'ir Milletvekili 

1. TCDD iletmesi kurulduğunidan 1 'Ocak 1984 
tarihine kadar 'bu ıhües'&e'seriin memur ve işçilerine 
aie 'beyannamesinde yazılı bulunan kişi adedimin 2 ü'le 
çarpımının miktarında bir yıl 'iç'inde kullanılmak 
şartıyla bir defaya mahsus (ücretsiz seyahat vesikası 
(Permi) verilmekte ;lken hu 'sosyal hak 1 Ocak 1984 ta-
rihin'den İtibaren memurlardan tamamen kal'dırılmış-
tır. İşçiler ise bu Sosyal haktan istifade etmektedir. 

Aynı kuruluşta çalışan işçi ve memurlar arasın
daki bu farklı uygulamanın telafisi İç'in ne gibi ön
lemler almayı 'düşünmektesiniz? 

2. 'Makin'ist ve ateşçilerde de olduğu gibi zor 
şartlar altında görev yapan bazı 'diğer personele fiilî 
hizmet sürelerinin bir küsmı yıpranma payı olarak ve
rilemez mi? . 

3. TCDD İstetmesinin mddern bir hale getiriıl-
mes'i için ne gibi tedbirler almayı düşünü'yorsunuz? 

Ankara - İstanbul, Ankara - 'îzrnir arasında çalı
şan mavi trenler hariç diğer trenlerin devamlı su
retle ihmal edli'ldiğirii ve bakımsızlıktan fare yuvası 
halline geldiğini biliyor musunuz? 

4 . , TCDD l'şlletmdsinde yol, cer, ticaret, hareket, 
tesisler kontrolörleri ve hareket bölge amrilerine ba
zı memurlar bakkırida -tahkikat yaptırıldığı ve idarî 
cezalar verildiği doğru rnu'dur? . 

Neden tahkikatları müfettişler yapmıyor? 
5. TCDD 'Merkez dışında çalışan faal persone

lin ka'dro tıkanıklığını nasıl önlemeyi düşünüyorsu
nuz?! 

6. Gişelerde çalışan memurlara gişe tazminatı 
vermeyi 'düşünüyor musunuz? 
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TC 
Ulaştırma Bakanlığı 12 . 3 . 1985 

Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi 
Başkanlığı 

IBİk : 85.03JE.02/H 62-8712 

Konu : TODD. İşletmesi Genel 'Müdürlüğün
de çalışan memurların özlük haklarına ilişkin yazılı 
soru önergesi; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 1 Mart 1985 'tarih ve 7/408 /2B75/11635 sa-

yılt yazınız. 
İzmir Milletvekili HayrulMı Olca'nın 26.2.1985 

tarihli, Türkiye Büyük Millet Meclîsi Başkanlığına 
muhatap yazılı soru önergesinde ileri sürülen husus
lar aşağıda maddeler halinde cevaplandırılmıştır. 

Soru 1. TODD tşletmesi kurulduğundan 1 Ocak 
1984 tarihine kadar hu Müessesenin memur ve işçileri
ne aile beyannamesinde yazılı bulunan kişi adedinin 
2 ile çarpımının miktarında bir yıl içinde kullanılmak 
şartıyla bir 'defaya mahsus ücretsiz 'seyahat vesikası 
(permi) verilmekte iken bu sosyal hak 1 Ocak 1984 
tarihinden itibaren memurlardan tamamen kaldırıl
mıştır. İşçiler ise 'bu sosyal haktan 'İstifade etmekte
dir, 

Aynı Kuruluşta çalışan işçi ve memurlar arasında
ki hu 'farklı uygulamanın telafisi için ne gibi önlem
ler almayı düşünmektesiniz? 

Cevap 1, 22.7.1953 'tarihinde kabul edilen 6186 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları iş
letmesi Kuruluş Kanununun 13 üncü Maddesinde, 
«Devlet Demiryollarında Cari Tarifeden aşağı ücretle 
veya parasız seyahat edecekler, İdare Meclisince ta
yin ve tespit" olunur. IBu hususta İttihaz edilecek ka
rarlar Ulaştırma Vekillinin tasvibi üıle 'tekemmül eder.» 
hükmü bulunduğundan, personelin aile fertlerinin her-
biiri için yılda iki adet ücretiz seyahat permisi ve
rilmekteydi. 

Ancak, 2I8.1Ö.1983 tarih ve lfS'20'5 (Mükerrer) sa
yılı Resmî Gazetede yayımlanan 119 sayılı, Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Mü
dürlüğü Kuruluşu Hakkında Kamun Hükmünde Ka
rarnamenin 25 inci Maddesinde; 

«Personel görevlerini ifa ederken Teşekkül-Kuru-
luş hizmetlerinden karşılıksız yararlanır. 

Teşekkül/Kuruluş hizmetlerinden karşılıksız veya 
indirimli tarife 'ile yararlanılması sonucunu doğuracak 
şekilde toplu közleşmelere hüküm konulamaz. 
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Yönetim Kurullarının karşılılksız veya indirimli ta
rifeler konusundaki yetkisi münferit ve bir defaya 
mahsus uygulamalar ile sınııriıdıır.» 

IHü'fcmü yer aldığından, Kuruluşun memur statü
sünde, görev yapan personeli ile aile (fertleri ve emek
lilerinin ücretsiz seyahat İmkânları 1.1.1984 tarihin
den İtibaren kaldırılmıştır. 

İşçi statüsündeki personelin Toplu - İş Sözleşme
leri ise, 1(19 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 
yürürlük tarihinden önce, Yüksek Hakem Kurulun
ca 311.5.1985 tarihine kadar yapıldığından, bu tari
he kadar, işçi statüsünde çalışan personel ücretsiz se
yahat imkânlarından istifade edebileceklerdir. 

Bilahare, 233 sayılı «Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
Hakkındaki» Kanun Hükmündeki Kararname ile 119 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kal
dırılmış ve Kuruluşun Ana 'Statüsünün yeniden dü
zenlenmesi önigörülmüşjtür. 

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer 
alan bu hüküm uyarınca yeniden düzenlenen TCDD 
işletmesi Genel Müdürlüğü Ana Statüsünün 22 nci 
Maddesindeki; 

«Özel kanunlar ve uluslararası anlaşmalar hüküm
leri saklı kalmak kaydıyla ücretsiz ve tarife altı uy
gulamada bulunulmasına ilişkin esaslar, Teşebbüs ta
rafından hazırlanıp, ilgili Bakanlıkça uygun görülecek 
ve Koordinasyon Kurulunca kabul edilecek bir Yö-
neümeiilkle tespit edilir. 

Toplu - iş 'Sözleşmelerine bu Yönetmeliğe aykırı 
hüküm konulamaz.» 

Hükmü uyarınca, ücretsiz ve tarife altı taşıma yö
netmeliğine ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir. 

Bu Yönetmelikte, işçi, memur ve bunların emek
lilerine ilişkin seyahat esasları yeniden ele alınarak 
düzenlenmektedir. 

iSoru 2. Makinist Ve ateşçilerde de olduğu gibi 
zor şartlar altında görev yapan bazı diğer persone
le fiilî hizmet sürelerinin bir kısmı yıpranma payı 
olarak verilemez mi? 

Cevap 2, Bilindiği gibi, 5434 sayılı T.C. Emek
li Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine göre, maki
nist ve ateşçilerin lokomotif üzerinde geçen fiilî hiz
met sürelerine, altı aylık müddet, fiilî hizmet zammı 
olarak eklenmektedir. 

ISöz konusu personel dışında TCDD tşletmesi Ge
nel MÜdürlüğ'ünde güç şartlar altında çalışan »(tren 
ve manevra personeli g'İbii) personel mevcuttur. Bu 
personelin de, söz konusu (Madde kapsamı (içine alın
ması için, zaman zaman çalışmalar yapılmıştır. 

92 — 
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233 sayılı Kamın Hükmünde Kararname çerçeve
sinde çıkarılacak Kamu İktisadî Teşebbüsleri Perso
nel Kanununa istinaden, bu 'konuların düzenlenmesi 
imkân dahiline girebilecektir. 

Sora 3, TCDD İşletmesinin modern bir hale ge
tirilmesi için ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsu
nuz? 

Ankara - İstanbul, Ankara - İzmir arasında.çalı
şan mavi trenler hariç diğer trenlerin devamlı suret
te ihmal edildiğini ve bakımsızlıktan fare yuvası ha
line geldiğini 'biliyor musunuz? 

Cevap 3, TCDD İşletmesi .Genel Müdürlüğü'nün, 
Ülkemizin iktisadî ve sosyal' gelişmesine paralel ola
rak arzu edilen seviyeye ulaştırılmaisı zarureti açıktır. 

1983 - 1993 Ulaştırma Master Planı TCDD İş
letmesi Gendi Müdürlüğünün hedeflerini büyük ölçü
de tespit etmiş, V. Beş Yıllık Kallkınma Planı ve 
1985 yılı Yatırını Programları da, hu konuya verilen 
ağırlığı göstermiştir. 

Hailen, Ulaştırma Ana Planının revizyonu çalışma
ları devam etmekte olup, yıl içinde bjtürilecek'tir. 

Amaç, hızlı, ucuz ve taşıma kapasitesi yüksek, 
yeni teknolojinin ağırlık' taşıdığı demiryollarına 4ca-
vuşulıması'dır. 

Bu çerçevede, bahse konu trenlerin balkımı ve te
mizliği konusundaki çalışmalar sürdürülmektedir. Bu 
hususta, Genel Müdürlük dışında, vatandaşlarımızın 
da trenlerin temiz tutulması konusundaki eğitimsiz-
iiiklerin'îh belirli bölgelerde etkili olduğu görülmekte 
ve gerekli tedbirler alınmaya çalışılmaktadır . 

'Soru Aı TCDD İşletmesinde yol, cer, ticaret, 
hareket, tesisler kontrolörleri ve hareket bölge amir
lerine bazı memurlar hakkında tahkikat yaptırıldığı 
ve idarî cezalar verildiği doğru mudur? 

Neden tahkikatları müfettişler yapmıyor? 
Cevap 4; Demiryolu şebekesimde yolcu ve yük ile 

ilgili hizmetler, altı İşletme Başmüdürlüğü vasıtasıyla 
yürütülmektedir. Bu işletmelerde TCDD İşletmesi 
Genel Müdürlüğü Merkez Daireleri ile köördineli 
olarak çalışan servis müdürlükleri ve bunların merkez 
teşkilâtlarında başlkoritrölör ve kontrolörler, taşra 
teşkilatlarında da Şube şeflikleri, depo müdürlükleri, 
tesisler şeflikleri, hareket bölge amirlikleri ve bunlara 
bağlı daha alt birimler bulunmaktadır. 

Trafik ile ilgili düzensizlikler, olay ve kazalar, şi
kâyetler vs. gibi tahkiki gereken konular, Hareket 
Bölge Amiiri veya Gar Müdürü raportörlüğünde, Şu
be Şefi - Depo Müdürü ve olayın durumuna göre 
Tesisler Şefi tarafından teşkil edilen heyet tarafından 
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tahkik edilir. Bu heyet TODD'din en ai!t tahkik he
yetini teşkil eder. Olayın niteliğine ve büyüklüğüne 
göre bu heyete İşletme BaşmüdürlÜklerİndeki tra
fikle ilgili Servis Müdürlüklerinim başkontrolör ve 
kontrolörleri de iştirak ettirHebideceği gibi, sadece 
'kontrolörlere ve gerektiğinde daha üst 'birim olan Ser-
vîs Müdürlerine de tahkikat yaptırılmaktadır. Yine 
gerektiğinde konu TCDD Teftiş ve Tetkik Kurulu 
Müfettişlerine de İnceiettirılebiir. özetlenecek olur
sa, Kuruluşun en alt birim amirlerinden başlayarak 
en üst kademeye kadar varan tekli veya müşterek 
tahkik, tetkik ve teftiş birimleri vardır. 

ıBu denetim ve inceleme şekli Demiryollarının ku
ruluşundan bu yana aynen devam edegelmiş, genel 
mevzuat manzumesi içinde yer almış ve personel ay
rımı gözetilmeksizin uygulanmıştır ve uygulanmak-
taldur* 

$57 sayılı Kânunu tadil eden 132:7 sayılı Kanun 
gereğince hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 
İ7.5.1971 tarih ve 7-2431 sayılı Kararı ile kabul edi
len Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
<fl 2.6.1971) Kuruluş bünyesindeki Hareket, Yol, Cer, 
Hâsılat ve Tesisler Müfettişlerinin unvanları, Hare
ket Bölge amiri ve Hareket, Yol, • Ticaret ve Tesisler 
Baş'kontırollör ve Kontrolörü öîara'k değiştirilmiş ve 
Miülfe'ttiş unvanı sadece TCDD Genel Müdürlüğü 
Teftiş ve Tetkik Kurulu Müfettişlerine inhisar etti
rilmiştir. Görev, yetki ve sorumluluklarında hiç bîr 
değişiklik olmayan bu personelin zaman içinde sade
ce unvanları değiştirilmiştir. 

Yapılan tetkik ve tahkikatlar neticesinde, ceza 
veya taltifi gerektiren bir husus tespit edildiği tak
dirde, bu konu TCDD Personel Yönetmeliğinde dü
zenlenmiş ölüp, bu konuda da bir keyfî tutumdan 
söz edilmesi mümkün değildir. 

Soru 5. TCDD Merkez dışında çahşan faal per
sonelin kadro tıkanıklığını masıl önlemeyi düşünüyor
sunuz? 

Cevap 5. 8/2022 sayılı 1981 ve 8/38912 sayılı 
1982 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı Ka
rarnamelerine göre emekli, istifa ve ölüm gibi neden
lerle boşalan kadroların % 50*si Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca çekıildiğinden Kuruluşun 1981 yılında 
30360 olan kadrosu, 1983 yılında 28956 ya düşmüş
tür, 

Kuruluşun bu konudaki sıkıntısı Bakanlığımızca 
da yakinen bilinmekte olup, mezkûr Genel1 Müdür
lüğün 'bu konudaki talepleri uygun görüşle Başbakan
lığa intikal: ettirilmiştir. 
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Soru 6. Gişelerde çalışan memurlara gişe tazmi
natı vermeyi düşünüyor musunuz? 

Cevap 6. 12.12.1984 tarih ve 18ı6ö3 (Mükerrer) 
sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7.12.1984 tarih 
ve 84/8855 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre; 
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Yolcu, 'bagaj, emanet, kitans gişe memurları 250 
puan üzerinden malî sorumluluk tazminıatı almakta
dır, 

Bilgilerinize arz olunur. 
Veysel Atasoy 

Ulaştırma Bakanı 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

72 NCİ BİRLEŞİM 

1 3 . 3 . 1985 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1' 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Sıkıyönetimin bazı illerden kaldırılmasına 

ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/721) 
2. — Olağanüstü halin 'bazı illerden kaldırılması

na ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/722) 
3. — Bazı illerde olağanüstü hal ilanına ilişkin 

Başbakanlık tezkeresi (3/723) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
'SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ

TIRILMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
Hakkâri -ilinde 1985 yılında ne gibi hizmetlerin yapı
lacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/265) 

2. — İçel Milletvekili Edip özgenç'İn, Eti'barik'ın 
verdiği kredilere ilişkin Devlet 'Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/270) 

3. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Şan
lıurfa İlindeki kamu kuruluşlarının başka İllere nak-
ledilişıne İlişkin Barbakandan sözlü soru önergesi 
(6/275) 

4. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1402 
sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre görevine son ve
rilen kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/279) 

15. — Edirne Milletvekilli Türkân Turgut Arıkan' 
in, ücretlilere ödenen vergi iadesine ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/280) 

6. — izmir Milletvekili Durcan Emir'bayer'in, tü
tün üreticilerinin bazı sorunlarına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/285) 

7. — Konya 'Milletvekili Salim Erel'in, emekli 
maaşı ödeyen bankalar arasındaki farklı uygulama
ya ilişkin Maliye ve Gümrük İBa'kanından sözlü soru 
önergesi (6/290) 

8. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün sosyal güvenceden yoksun olarak çalışanlara iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/291) 

9. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, 'bakanlık irtibat bürolarının çalışmalarına ilişkin 
'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/292) 

10. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Sosyal Sigortalar Kurumunun prim alacaklarına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/293) 

11. — Adana Milletvekili Cüneyt Cânver'in, ba
sında yer alan Ordu - Hükümet işbirliği seminerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/294) 

12. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri İli Konaklar mevkii sanayi imar planına ilişkin 
(Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/295) 

'13. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Sıkıyönetim Kanununa göre işine son verilen me
mur ve işçilerin durumuna ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/296) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 
8'2'ye 1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 25.6.1984; 9.10.1984) 

2. — 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer (Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigor
talar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş-

-(Devamı arkada) 



tirilmesine Bir Fıkrasının Kaldırılmasına ve Bu Ka
nuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Ordu Milletvekili Bahriye Uçak ve 10 Arkada
şının, Tokat Milletvekili Talat Sargın'ın, ve Çanak
kale Milletvekili Nadir Pazarbaşı ve 3 Arkadaşının 
Aynı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 

Dair Kanun Teklifleriyle 1479 Sayılı Bağ - Kur Ka
nununun 58 inci Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu 
Kanuna 1 Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Sağlık ve Sosyal îşler; Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/542, 2/4, 2/47, 2/198, 1/650) (S. 
Sayısı : 260) (Dağıtma tarihi : 11.3.1985) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 2Ç0 

2 . 9 . 1 9 7 1 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Bir Fıkrasının Kaldırılmasına ve Bu 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Ordu Milletvekili Bahriye Üçok ve 10 Arkadaşının, Tokat Mil
letvekili Talat Sargm'ın, ve Çanakkale Milletvekili Nadir Pazar
başı ve 3 Arkadaşının Aynı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifleriyle 1479 Sayılı Bağ - Kur Ka
nununun 58 inci Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 1 Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler; Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1 /542, 2 /4 , 2/47, 

2/198, 1/650) 

T. a 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar * 12.7.1984 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı •: K.K.T.D. 18/101-1730/03849 

TÜRKTYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar. Kurulunca 
4.6.1984 tarihinde kararlaştırılan «2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bir Fıkrasının Kal
dırılmasına ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gön
derilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 
Başbakan 

2.9.1971 TARİHLİ VE 1479 SAYILI ESNAF VE SANATKÂRLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞAN
LAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLME
SİNE BİR FIKRASININ KALDIRILMASINA VE BU KANUNA BAZI MADDELER EKLENMESİ
NE DAİR KANUN TASARISI GEREKÇELERİ 

I — GENEL GEREKÇE 
2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku

rumu (Bağ-Kur) (Kanunu 14.9.1971 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve 1.10.1972 tarihinde bütün 
Yurtta kademesiz olarak uygulamaya konulmuştur. 

İBağ-Kur Kanunu, emsal. sosyali güvenlik kanunları gibi; zamanın ihtıiyaçüarınıa mümkün olduğu kadar ce
vap vermek üzere daimi bir değişim ve gelişim içindedir. Sözü edilen Kanunda, gerek uygulama sırasında 
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görülen eksiklik ve aksaklıklarım giderilmesi ve gerekse ülkenin ekonomik durumunda meydana gelen geliş
meler sebebiyle zaman zamıan geneli ücret düzeyinin gerisinde kalan malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarında 
artışlar sağlanması için 4.5.1979 tarih ve 16627 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 2229 sayılı, 8.3.1981 tarih 
ve 17273 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 2423 sayılı, 20.4.1982 tarih ve 17670 sayılı (Resmî Gazetede ya
yınlanan 2654 sayılı ve 20.10.1983 tarih ve 18197 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 2927 sayılı kanunlar ile 
değişiklikler yapılmıştır. 

Kanunun 2654 sayılı Kanunla tadilinden önceki amaç ve kapsamlını belirleyen 24 ve 25 inci maddele
rinde kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanların kanunla kurulu bir meslek kuruluşuna kayıt oldukları 
tarihten itibaren kendiliğinden sigortalı olacakları hüküm altına alınmıştır. 

Bağ-Kur Kanununun uygulanmasınla bütün Türkiye çapında aynı anda başlanmış ve o tarihlerde taşra 
teşkilatı da kurulmamış olduğundan kanunun kapsamına alınacakların tespiti ile Bağ-Kur'a bildirim işlemle
ri kanun gereği meslek kuruluşlarınca yerine getirilmiştir. Bu kuruluşlar tarafından bildirilen kimselerin ku
rumca tescili sırasında gerçekten kanun kapsamında olup olmadıkları ile bMitrimi yapan meslek kuruluşla
rının hukukî statüleri ve kayıtlarının sıhhat derecelerinin anında kontrol ve incelenmesi mümkün olamamış
tır. 

Aradan belli bir müddet geçtikten sonra, sigortalılığa mesnet teşkil etmek üzere gönderilen bilgi ve bel
gelere göre tescilli yapılanlardan bir kısım kimselerin kanun kapsamında olmadıkları gibi, tesbit ve bildirimi 
yapan kuruluşlardan bazılarının da kanunun tarif ettiği anlamda meslek kuruluşu olmadıkları anlaşılmıştır. 

Kurum dışında meydana gelen bu durumiların zamanında gerek sigortalılar gerek Kurumca takip ve 
düzeltilmesi mümkün olamadığından sonuçları sigortalıların sigortalılıklarını olumsuz yönde etkilemiştir. 
Nitekim Kurum, kendisini sigortalı bilen ve primlerini de ödeyen kimselere veya bunların hak sahiplerine, 
sonradan hiçte arzu edilmeyen sigortalılığın veya bağlanan maaşın iptali gibi işlemleri kanun icabı uygula
mak zorunda kalmıştır. 

Belirtilen durumlar sebib'iyle, 1479 sayılı Kanunda bilhassa 2654 sayılı Kanun İlle köklü değişiklikler ya
pılmıştır. Fakat kanunun aradığı şartları taşımadıklarından mağdur olan sigortalıların ve aylık alanların 
mağduriyetlerinin giderilebilmesi için bazı düzenlemelerim daha yapılmasına ihtiyaç olup, tasarı bu ihtiyacı 
giderecek hükümleri ihtiva etmektedir.' 

Ayrıca, konut ve toplu işyeri kredilerine işlerlik kazandırılması ve İsteğe bağlı sigortalılığın sigortalılar ve 
hak sahipleri lehine değiştirilmesi de bu tasarının önemli hükümleri arasında yer almaktadır. 

Tasarı, kanunun 10 yılık uygulaması sonucu ortaya çıkan ve tesbit edilebilen önemli aksaklıkları, özel
likle sigortalılar aleyhine sonuç doğuran hükümleri değiştirmekte, kapsamlı af hükümleri getirmekte, bir 
bakıma Kurum ile sigortalıları uzlaştırmaktadır. 

Kanun kapsamında olsun veya olmasın Kuruma kaydını yaptırmış, kendisini sigortalı bilmiş veya say
mış herkesin sigortalılık hakkı bir bakıma teyit ve çeşitli şekillerde kaybedilmiş sigortalılıkları ihya edilmek 
suretiyle; kendisini Bağ-ıKur bünyesinde sosyal güvenlik şemsiyesi altına almak isteğinde bulunmuş olanların 
arzuları bu tasarı ile gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Ancak, bütün bunlar yapılırken mümkün olan ölçü
ler içerisinde Kurumun afctuaryal dengesi de korunmaya çalışılmıştır. 

II — IMADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile yapılan değişiklikle, Kurum personelinin daha verimli bir şekilde çalışmasının 
teşviki için gayrimenkûllerden bazılarının Yönetim Kurulu kararıyla sosyal amaçlı hizmetlere tahsisine iımkân 
verilmektedir. 

Madde 2, — Bağ-JRur Kanununun 11 İnci maddesinin 4 üncü fıkrasının mevcut hükmüne göre Genel Ku
rul Başkanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanıdır. Başkan vekilleri ise Genel Kurulca seçilmek'tedir. 

Maddenin sözü edilen fıkrası değiştirilerek; bir taraftan Genel Kurulun tabiî başkanı olan Bakanın lü
zumu halinde kendisine vekâleten Genel Kurulu yönetecek .Başkan Vekilini tayin etmesine imkân sağlanmış, 
diğer taraftan da delegelerce fazla adayın göisterilmesi halinde kongrenin daha başlangıcında doğabilecek 
bazı ihtilâflara meydan verilmemiş olmaktadır. 
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Nitekim, Sosyal Sigortalar ıKurumu Kanununun 12 nci maddesi de Genel Kurula «©akanın veya görev
lendireceği kimsenin başkanlık edeceği» hükmünü havi bulmaktadır. 

iBu suretle, Sosyal Sigortalar Kurumu ile de paralellik sağlanmıştır. 
Madde 3. — 1479 sayılı Kanunun 16 nci maddesinde, Kurumun her sigorta kolu için ayıracağı karşılık

lardan kredi fonu için ayrılacak bölümün; 
— Sigortalılara konut ve işyeri yapımı içlin iBakanlar Kurulunca tespit edilecek banka, veya bankalara 

mevduatta 'bulunulmak, 
— Esnaf ve sanatkârlara istetme ve tesis kredisi olarak tahsis edilmek üzere Türkiye Halk Bankasına ya

tırmak, _ 
Suretiyle işleifcileoeği ve her iki konuda yapılacak tevdiatın ayrı ayrı bu karşılıkların % 25 ini geçemeye-

oeği belirtilmekte idi. 
Anılan madde hükmü 19.4.1979 gün ve 2229 sayılı Kanun ile değiştirilerek kredi fonlarının hesaplanma

sında her sigorta kolu için ayrılan karşılıkları toplam olarak nazara almak yerine, fonların hesabında sadece 
ödenmiş primler karşılıklarının ölçü alınması ve ödenmiş primler karşılığından en az % 25 lik bölümünün 
işletme ve tesis kredisi fonuna, en çok % 25*lik bölümünün de konut ve toplu işyeri kredileri fonuna yatırıl
ması esası getirilmiştir. 

2229 sayılı Kanunla getirilen bu düzenleme fevkalade yerindedir. Çünkü, sigortalılara bağlanmış aylıkların 
teminaitı mahiyetinde bulunan ve çok kısa dönemlerde süratle çözülmesi gereken matematik karşılıkların bu 
tür fonlara uzun vadeli olarak bağlanması, söz konusu karşılıkların tesis maksadına aykırı düşmektedir. Bu 
itibarla, bu fonların daha uzun vadeli bir teminat karakterinde olan ödenmiş primler karşılıklarından bes
lenmesi tabiî görülmüş ve matematik karşılıkların kullanılmasında kanunî zorlama ve sınırlamalardan kaçı
nılmıştır. 

Aylık bağlanan sigortalı sayısında meydana gelen ani yükseliş Kurumu önemli ölçüde malî güçlüklerle 
karşı karşıya bırakmıştır. Özellikle son yıllarda sağlanan büyük gelişmeye ve kazanılan nakit potansiyeline 
rağmen, emekli sayısımdakıi hızlı artış yüzünden karşılıkların teknik teşekkülünde önemli bir değişiklik olmamış
tır. Halen, Kurumun nakit varlığı çok büyük ölçüde matematik karşılıklara bağlanmıştır. 

'Bu durum, tahsisi yapılmış kredilerin dondurulması ve yeni taleplerin ise hiç karşılanamaması sonucunu 
doğurmuştur. Oysa krediler, Sigortalının Kuruma olan ilgisinin korunmasında ve Kurumun tanıtılmasında; 
sakatlık, yaşlılık, bölüm gibi psikolojik bakımdan bazen kabul edilmesi güç ve çok uzak sayılan risklere göre 
dana büyük avantajlar taşımaktadır. • • • 

İşletme ve tesis kredileri Merkez Bankası kaynaklarından finanse edilmekte ve Türkiye Halk Bankası ka
nalıyla kullandırılmaktadır. İBağ-Kur i onlarının işletme ve tesis kredileri içinde önemli bir payı da bulunmakta
dır. 

IBelirtilen durumlar muvacehesinde, bu madde ile yapılan değişiklikle; gerek sigortalıların Kurama olan 
ilgilerinin korunması ve gerekse ülkemizde son derece sıkıntısı çekilmesi sebebiyle Devlet politikasına da 
uygun olarak, Kurumun aktuaryal dengesi zorlanmak sızın ve anahizmetlerinin aksatılmasına yol açmaksızın, 
matematik karşılıklardan kaynak ayrılabilmesine imkân sağlamak suretiyle konut ve toplu işyeri kredilerine 
işlerlik kazandırılmakta, ayrıca Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca çıkardan gelir- ortaklığı ve hisse senedine 
yatırılacak fonların işletilmesine imkân sağlamaktadır. 

Madde 4. — Bağ4Kur Kanununun 20 nci maddesi ile getirilmiş olan vergi, resim ve harç muafiyeti konu
sunda maddedeki ifadenin açık olmaması sebebiyle uygulamada güçlüklerle karşılaşılmakta, zaman zaman 
hükmün amacına aykırı, dar bir yorumla Kurumun faydalanma alanı daraltılmaktadır. Kurum ihtiyacına 
binaen kiralanan bilgi işlem makinelerinin ithalinde muhatap ©ağ-Kur olmadığından; gümrük vergisi tahak
kuk ettirilme yoluna gidilmekte ve her ithalde işlem dava konusu olmaktadır. 

Maddede yapılan değişiklikle, metin daha açık bir hale getirilmiş ve Kurum aleyhine yapılan dava ve icra 
takipleri ile taşınır ve taşınmaz malların alım ve. satım- işlemleri ile Kurum ihtiyacı için ithal edilen mallar 
da muafiyete tabi tutulmuştur. Hertürlü vergi, resim ve harçtan muaf olan Kurum, ayrıca, doğrudan doğ-
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rüya hizmetlerinden faydalanmadığı fon ve kuruluşlara karta paylarından da muaf ıtutulimuştur. Böylece, yal 
nız kendi inMnları ile sigortalılara ve hak sahiplerinehizmet götürmeye çalışan Kuruma muafiyet alanında 
kısmî bir rahatlık ve uygulamada kolaylık sağlanmış olmaktadır. Ancak, bu madde hükmü sadece ıBağ-Kur 
ile ilgili olup, Bağ-Kur*un muhatap olduğu tarafın 'öde yeceği vergi, resim ve harçlar i e fon ve katkıları kap
samamaktadır. _ 

Ayrıca, 2926 sayılı Tarımda Kendi Adıma ve Hesabına Çalışanlar Sosyal ISigortalaır Kanununun 39 uncu 
- maddesi ile de paralellik sağlanmıştır. 

Madde 5. — 1479 s/ayılı Kanunun 19.4.1979 tarih ve 2229 sayılı Kanunla değişik 21 inci mıaddesi (Kuru
ma «Tüzelkişiliği haiz müesseseler kurmak ve iştiraklerde bulunmak» yetkisi vermektedir. 

Maddede bu Kanunla yapılan değişiklikle, müessese kurmak ve iştirakte bulunma limkâhı genişletilerek Ku
rum fonlarının daha verimli bir şekilde işiletilmesıi öngörülmektedir. Bu suretle, bık taraftan Kuruma gelir 
kaynağı sağlanmış, diğer taraftan da Memleket ekonomisine katkıda bulunulmuş olacaktır. 

İktisadî ve ticarî gayeyle kurulacak bu müesseselerde çalışan personel ile iştiraklerde Kurum adına çalışan 
personelin özlük hukuk hükümlerine tabi olması sağlanarak işletmelerin personel istihdamında bir dereceye 
kadar serbesti içinde almalarına da imkân verilmiş olmaktadır. 

Madde 6. — Kanunun 78 İnci maddesinin meri birinci fıkrası hükmüne göre ölüm sigortası hakları, hak
kı doğuran otoy tarihinden itibaren beş yıl içinde istenmezse düşmektedir. Hüküm, müteveffanın geride bırak
tığı kimselerin halklarını takip gücünden yoksun olmaları (bilgi yetersizliği, küçük otaa vb.) gibi durumlarda 
sosyal 'güvenlik ilKfeleriyle bağdaşmamaktadır. 

IDiğer taraftan, Kurum alacakları aynı Kanunun 70 inci maddesiine göre 10 yıllık zamanaşımına tabidir. 
Bu durumda müteveffa sigortalının hak sahiplerine yapılacak sigorta yardımları beş sene sonra müruruzama
na uğramakta, fakat müteveffanın şayet varsa prim ve prime ilişkin borçları on sene sonra müruruzamana uğ
radığından bak sahibine hem cenaze yardımı ve toptan ödeme yapılamamakta ve hem de aylık; bağlanama-
maktadır. Bununla beraber, borcu varsa geride bıraktığı kimselerden bu borcun tahsili yoluna gidilmektedir. 

Bu itibarla, 78 inci maddenin mer'i hükümlerinin sakıncalarının giderilmesi için bu Kanunun 13 üncü 
maddesiyle 78 inci maddede değişiklik yapılarak cenaze yardımı ile ölüm toptan ödemesine dair hakların 10 
sene geçmedikçe düşmesi önlenmiş ve bu madde ile de 43 üncü maddeye bir fıkra eklenerek hakkı doğuran 
olay tarihinden itibaren 5 yıl geçtikten sonra istenen ölüm aylıkları talep tarihini takip eden aybaşından 
başlatılmak suretiyle hakkın devamlılığı sağlanmıştır. 

Bu suretle, ölümü takip eden aybaşından itibaren 5 yıl içinde talep halinde birikmiş aylıklar da öde
necektir. Ancak, ,5 yıl geçtikten sonra yapılacak taleplerde, önceki aylıkların ödenmesi mümkün olmayacak
tır-

Madde 7. — Maddenin (b) bendinin çıkarılması suretiyle, Kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak 
kadın sigortalının ölmesi halinde sağ kalan kocasına aylık bağlanması için maluliyet şartı kaldırılmıştır. 

Madde 8. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı Kanunla değişik 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası, diğer 
sosyal güvenlik kanunlarına .tabi bir işte çalıştıktan sonra Bağ - Kür kapsamına girenlerin geldikleri sosyal 
güvenlik kurumundaki prime esas ücretin veya keseneğe esas derecenin en yakın olduğu basamağı seçmiş sa
yılacaklarını hüküm altına almıştır. 

Bu durumda, Bağ - Kur kapsamına girmeden Önce kısa bir süre de olsa diğer sosyal güvenlik kanunla
rına tabi bir işte çalıştıktan sonra (yedek subaylık gibi) Bağ - Kur kapsamına girenler, arzulan hilafına yük
sek basamak seçme durumuyla karşı karşıya kalmakta ve bu da bilhassa genç yaştaki sigortalıların uzun yıl
lar yüksek basamaktan prim ödemek suretiyle mağduriyetlerine sebebiyet vermekteydi. 

Fıkrada 2654 sayüı Kanunla yapılan değişiklikle, bu durumdaki sigortalıların iş Kanununa göre tespit 
edilmiş ve tescil tarihinde geçerli asgarî günlük ücretin 'karşılığı olan basamaktan daha düşük basamak seçe
meyecekleri hükme bağlanarak uygulama yumuşatılmıştır. Ancak, bu defa da asgarî ücretin Bağ - Kur Kanunu 
ile irtibatlı olmaksızın artması sonucu aynı durumdaki sigortalıların tescil tarihine göre farklı basamaklara 
intibak ettirilmesi gibi bir başka sakınca ortaya çıkmıştım 
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Yukarıda belirtilen sakıncaların giderilmesi için Fıkradaki bu değişiklikle de, diğer sosyal güvenlik kanun
larına tabi bir işte çalıştıktan sonra Bağ - Kur Kanunu kapsamına girenler için basamak seçme serbestisinin 
tabanı 6'ya indirilmiştir. 

'Birinci basamaktan itibaren 6 ncı basamağa kadar esasen her yıl mecburî yükseltme yapıldığından, 5 yıl 
sonra bu basamağa gelinmektedir. Bu itibarla, belirtilen kimseler için- 6 ncı basamak en makul basamak ola
rak tespit edilmiş bulunmaktadır. 

Madde 9. — Sigortalıların prim borçlarını zamanında ve tam olarak ödemelerini temin yönünden her ay 
için % 3 olarak alınmakta olan gecikme zammı Amme Alacaklarının Tahsiji Usulü Hakkındaki Kanunda ya
pılması öngörülen değişikliğe paralel olarak % 4 yükseltilmiştir. 

Madde 10. — Bu maddedeki değişiklikle Tasarının 8 inci maddesinde, kadın sigortalının ölümü halinde 
sağ kalan kocasına .aylık bağlanması için maluliyet şartının kaldırılmasına dair hükme paralellik sağlanmıştır. 

Madde 11. — 1479 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi, sigortalıların ölümüne veya maluliyetine neden 
olan üçüncü kişiler aleyhine halefiyet esasına dayanan rücu imkânı vermektedir. Ancak, istihdam eden veya 
araç sahibi aleyhine açılan davalarda tereddütlü durumlar ortaya çıkmakta ve rücu imkânı mevcut olup olma
dığı hususu tartışılmaktadır. Ayrıca maddenin araç sahipleri ve istihdam edenleri kapsamaması sebebiyle ku
surlu kişiler ile bu kimseler aleyhine açılan rücu davaları ayrı mahkemelerde görülmektedir. Mesela; Kuru
mun rücu alacağı için kusurlu üçüncü şahıslar ile mirasçıları aleyhine îş malh'kemelerinde, araç sahibi veya 
istihdam edenler aleyhine ise Asliye veya Sulh Hukuk mahkemelerinde dava açılması mecburiyetinde kalın
maktadır. Bu da zaman, emek ve masraf kaybına sebebiyet vermektedir. 

Maddede yapılan değişiklikle 1479 sayılı Kanunda bahsedilmeyen fakat, Borçlar Kanunu ile Karayolları 
Trafik Kanununa göre sorumlu olan kimselerin bu Kanuna dahil edilmesi suretiyle, «Kurumun rücu alacağı
nın sorumluları» kavramına açıklık getirilmiş ve bu sorumluların tabi olacağı hükümlerde birlik sağlan
mıştır. 

Madde 12. — Kanunun 74 üncü maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile karşılıkların hesaplan
ma şekli yeni bir kanunî tanım yapılarak Kurum aktueryal dengesine esas olan unsurlar yeniden düzenlen
miştir. 

Madde 13. — Bağ - Kur Kanununun 78 inci maddesinin meri birinci fıkrası hükmüne göre, ölüm sigor
tası hakları, hakkı doğuran olay tarihinden itibaren beş yıl içinde istenmezse düşmektedir. Hüküm, mütevef
fanın geride bıraktığı kimselerin haklarını takip gücünden yoksun olmaları (bilgi yetersizliği, küçük olma v.b.) 
gibi durumlarda sosyal güvenlik ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. 

Diğer taraftan, Kurum alacakları aynı Kanunun 70 inci maddesine göre 10 yıllık zamanaşımına tabidir. 
Bu durumda, müteveffa sigortalının hak sahiplerine yapılacak »sigorta yardımları beş sene sonra müruru 
zamana uğramakta, fakat müteveffanın şayet varsa prim ve prime ilişkin borçları on sene sonra müruru zamana 
uğradığından hak sahibine hem cenaze yardımı ve toptan ödeme yapılamamakta ve hem de aylık bağlanama-
maktadır. Bununla beraber, müteveffanın borcu varsa geride bıraktığı kimselerden bu borcun tahsili yoluna 
gidilmektedir. 

Bu itibarla, mer'i hükmün belirtilen sakıncalarının bertaraf edilmesini temin bakımından fıkra hak sahip
leri löhine değiştirilerek, hem cenaze yardımı ve hem de ölüm toptan ödemesine dair hakkın düşmesi 10 
seneye çıkarılmıştır. Ayrıca, 1479 sayılı Kanunun 43 üncü maddesine bu Kanunun 7 nci maddesiyle ekle
nen bir fıkra ile de hakkı doğuran olay tarihinden itibaren 5 yıl geçtikten sonra istenen ölüm aylıkları talep 
tarihini takip eden aybaşından başlatılmak suretiyle bu hakkın devamlılığı sağlanmıştır. Ancak, 5 yıl geçtikten 
sonra talep halinde; talep tarihinden önceki aylıkların ödenmesi söz konusu olmayacaktır. 

Madde 14. — Kanunun isteğe bağlı sigortalılık hükümlerini düzenleyen 79 uncu maddesinde sigortalılığın 
başlaması ve sona erişi belirtilmemiş olup, uygulamada bu husus yönetmelikle düzenlenmiştir. Mevcut uygula
maya göre yazılı taleple başlayan sigortalılığın sona erişi yazılı taleple ve diğer sosyal güvenlik kuruluşla-

. rina tabi olarak çalışma yanında, primlerin belli şekil ve şartlara göre ödenmesi esasına bağlanmıştır. 
Sigortalılığın başlangıç ve bitişi ile sigortalılık süresi gibi Kurum ve sigortalı yönünden önemli olan husus

ların yönetmelikle düzenlenmesinin sakıncaları yanında, uygulamada yönetmelik hükümleri kaza mercileri tara-
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fından farklı yorumlanmaktadır. Ayrıca sigortalılığın devamının belli şe'kil ve şartlara uygun olarak prim 
ödemelerine bağlanmış olması, uygulamada sigortalıların zaman içerisindeki ekonomik durumlarında meyda
na gelen değişiklik ve iradelerine bakılmaksızın muntazam prim ödemeleri mecburiyetini doğurmuştur. 

Bir yandan sigortalılığın başlangıç ve bitişinin tespitinde değişik yorumlara meydan verilmemesi diğer yan
dan isteğe bağlı sigortalılık esprisine uygun olarak sigortalılara ekonomik güçleri oranında ödedikleri prime 
göre sigortalılık süresi kazanmalarını temin etmek amacıyla madde yeniden düzenlenmiştir. 

Yapılan yeni düzenleme dle sigortalılık yazılı taleple ve diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak ça
lışmayla sona ermekte ancak, başlangıç ve bitiş arasında geçen süre 'içerisinde zamanında primi ödenen süre
ler hizmetten sayılmakta, prim ödememe nedeniyle sigortalılığın sona erme durumu bertaraf edilmektedîr. 

Bu düzenleme ile sigortalı ve Kurumun karşılıklı halk ve yükümlülükleri dengelenmektedir, isteğe bağlı 
sigortalılık hükümleri basitleştirilerek kolay uygulanır hale getirilmektedir.. 

Madde 15. — 1479 sayılı Kanunun değişik ek geçici 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının halihazır hük
münde isteğe bağlı sigortalıların geriye doğru borçlanmaları halinde, borçlanma primlerinin üç yıl içinde de
faten veya yıllık eşit taksitler halinde ödemeleri öngörülmektedir. Ancak, taksitlerin eşit halde ödenmemesi 
veya üç yılı geçtikten sonra ödenmesi halinde yapılacak işlemlerde tereddütler ve ihtilaflar bulunmaktadır.. 

Sözü edilen bu maddede yapılan değişiklikle yukarıda belirtilen hususlara açıklık getirilmiş, 10 yıldan 
az sürelerin de borçlanılması imkânı tanınmıştır. 

Sigortalılara sağlanan bu imkânlara karşılık, Kurumun aktuaryal dengesinin kısmen de olsa korunması 
için, borcun ödenmesinden sonra 1 yıl beklemek suretiyle yaşlılık aylığı talebinde bulunmaları şartı getiril
miştir. Ancak, malullük v<; ölüm hallerinde bu süre şartı aranmayacaktır. 

Ayrıca, maddedeki bu değişiklik ile 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Si
gortalar Kanununun geçic" 1 inci maddesi ile paralellik sağlanmıştır. 

Madde 16. — 1479 sayılı Bağ - Kur Kanununun 2654 sayılı Kanunla tadilinden önceki amaç ve kapsa
mını belirleyen 24 ve 25 İnci maddelerinde, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanların kanunla kurulu bir 
meslek kuruluşuna kayıtlı oldukları tarihten itibaren kendiliğinden sigortalı olacakları hüküm altına alın
mıştır. 

Bağ - Kur Kanununun uygulanmasına bütün Türkiye çapında aynı anda başlanılmış ve o tarihlerde taşra 
teşkilatı da" kurulmamış olduğundan kanunun kapsamına alınacakların tespiti ile Bağ - Kur'a bildirim işlemleri 
kanun gereği meslek kuruluşlarınca yerine getirilmiştir. 

Bu kuruluşlar tarafından bildirilen kimselerin, Kurumca tescili sırasında gerçekten kanun kapsamında 
olup olmadıkları anında kontrol edilememiş, ayrıca bu bildirimi yapan meslek kuruluşlarının hukukî statü
leri ile kayıtları da belirtilen sebeplerle zamanında incelenememiştir. 

Aradan belli bir müddet geçtikten sonra, sigortalılığa mesnet teşkil etmek üzere gönderilen bilgi ve bel
gelere göre tescili yapılanlardan bir kısım kimselerin kanun kapsamında olmadıkları gibi, tespit ve bildirimi 
yapan kuruluşlardan bazılarının da kanunun tarif ettiği meslek kuruluşu olmadıkları anlaşılmıştır. 

Kurum dışında meydana gelen bu durumların zamanında sigortalılar ve Kurimca takip ve düzeltilmesi 
mümkün olamadığından sonuçlan sigortalıların sigortalılıklarını olumsuz yönde etkilemiştir. Nitekim, Kurum, 
yukarıda belirtilen hususlardan dolayı kendisini sigortalı bilen ve primlerini de ödeyen kimselere veya bun
ların hak sahiplerine, souradan, hiç de arzu edilmeyen sigortalılığın veya bağlanan maaşın iptali gibi işlem
leri kanun gereği uygulamak zorunda kalmıştır. 

Bu itibarla, Kurumun bir sosyal güvenlik kuruluşu olduğu da göz önüne alınarak, belirtilen durumlar 
yüzünden sigortalıların mağduriyetlerini telafi etmek için bu maddenin tedvinine zaruret görülmüştür. Madde 
ile getirilen hükümlerle; 

1. 1.10.1972 ile 20.4.1982 tarihleri arasında oda, dernek, birlik, vergi dairesi, cemiyet, ticaret sicili ve 
sair teşekküller kanalıyla veya hangi kanalla olduğunun tespihinde güçlük çekilen şekillerle Kuruma kayıt ve 
tescili yapılmış clup da 1479 sayılı Kanun ve aynı Kanunu tadil eden kanunların öngördüğü şartlan taşıma
dıkları için sigortalı sayılmayanlardan; 

a) Tescil edildikten sonra terki yapılmamış bulunanların, tescil belgelerine göre prim ödemeye esas teş
kil eden sürelerinin tamamı, 
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b) Kaydı silinenlerin, yani terkin edilenlerin; tescile ve terkine esas belgelere göre tespit edilen ve terk 
tarihinden önceki prim ödemeye esas teşkil eden sürelerinin tamamı, 

Kendierinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve sürelere ait kesenek, prim, gecikme zammı 
ve faizlerini ödemeleri kaydıyla sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir. Ödenecek prim ve prime iliş
kin, gecikme zammı ve fairderd tescilli bulunulan zamandaki mevzuat hükümlerine göre hesaplanacaktır. 

Belirlenen süreden fay-d&lanmak için başka sosyal güvenlik kanuna kapsamına girme ve aylık bağlanması 
için talepte bulunma gibi sebeplerle istek üzerine terki yapılmış olanlar dışında kalanların talepte bulunma
ları gereklidir. Ayrıca, süreden kısmî değil tam olarak faydalanmak ve hesaplanacak prim ve prime ilişkin 
tutarın tamamının ödenmesi şarttır. Terkin edilenlerden primleri iade edilenlerin kendilerinin veya hak sa
hiplerinin müracaatı ve tescilli bulunulan sürelere ait kesenek, prim, gecikme zammı ve faizlerini ödeme
leri halinde bu süreler de sigortalılıktan sayılacaktır. Fakat, bütün yazılı talepler herhangi bir süreyle sınır-
landırılmamıştır. 

1479 sayılı Kanuna 2229 sayılı Kanunla ilave edilen Ek Geçici 5 inci madde, 30.6.1979 tarihine kadar 
18 yaşını doldurmamış olan kimselerin 2229 sayılı Kanundan önce 24 üncü maddeye göre kazandıkları si
gortalılık haklarını mahfuz tuttuğundan bu durumda olanlar bu madde hükmü dışındadır. 

c) Bu Kanunla değerlendirilen sürelerin, bu Kanundan önceki mevzuat hükümlerine göre geçersizliği 
sebebiyle aylıkları kesilenlerin aylıkları da sigortalının veya hak sahibinin talebi üzerine, aylığa hak kazanıl
dığı tarih dıtibanyle yeniden başlatılacaktır. Bu suretle, aylığın durdurulduğu tarih ile yeniden ödenmeye baş
landığı tarih arasındaki aylıklar topluca ödenerek sigortalı veya hak sahiplerinin aylığı kesintisiz ödenmiş 
olacaktır, 

2. Giriş bildirgesi Kuruma intikal etmediği için tescili yapılmamış fakat Bağ numarası alarak prim öde
miş bulunan kimselerin de prim ödemeye başladığı tarih ile 2654 sayılı Kanunun yayınlanarak yürürlüğe 
girdiği 20.4.1982 tarihi arasındaki süreler sigortalılıktan sayılaoaktır. Ayrıca, tescili yapıldıktan sonra terki 
yapılmış, fakat prim ödemelerine devam etmiş olanların da terkten sonraki ilk prim ödemesi ile 20.4.1982 tari
hinden önceki son prim ödemesi arasındaki süreler kendileri veya hak sahiplerinin talebi ile sigortalılık 
süresi olarak değerlendirilecektir. 

3. 1479 sayılı Kanunun 2654 sayılı Kanunla değişik 24 üncü maddesinde belirtilen sigortalılık şartlarını ta
şımamakla beraber, sigortalılıkları bu madde hükümlerine göre geçerlik kazananların, 20.4.1982 tarihinden 
sonra da prim ödemeye devam etmeleri halinde, prim ödemeleri irade beyanı olarak kabul edilmek suretiyle 
ödedikleri prime tekabül eden süreleri, talebe bakılmaksızın Bağ - Kur tarafından isteğe bağlı sigortalılık sü
resi olarak değerlendirilecektir. 

Madde 17. — Bu maddeyle 1479 sayılı Kanunda geççn Sosyal Güvenlik Bakanlığı deyiminin 184 sayılı 
K.H.K. dikkate alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı şeklinde değiştirilmesi imkânı sağlanmıştır. 

Madde 18. — Bu maddeyle, 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddenin ilave edildiği belirtilmiştir. 
Ek Madde 8. — Kurum adına tahsilat yapan PTT ve bankalardan Kuruma intikal eden makbuzların 

fazla miktarda olması ve gün geçtikçe de artması sonucu saklanması ve arşivlenmesi büyük güçlükler doğur
maktadır. 

Halbuki, Kurumda ileri seviyede bir bilgi işlem merkezi mevcuttur. Sözkonusu merkezde bu makbuzla
rın esasa taalluk eden bilgileri sistemli bir şekilde sigortalı ve ilgili hesaplarına işlenmekte ve makul aralık-
larla sigortalılara gönderilen hesap ekstreleri ile Kurum ve sigortalılar arasında hesap mutabakatı yapıl--
maktadır. Bu bakımdan, makbuzların uzun süre muhafazası suretiyle büyük çapta arşivleme külfetine giril
mesine zaruret bulunmamaktadır. 

Bu itibarla, aynı bilgilerin iki ayrı yerde uzun süre muhafazasının Kuruma getirdiği külfetin hafifletil
mesi için 1479 sayılı Kanuna bu madde eklenerek, prim ödeme makbuzu ve posta çeki gibi belgelerin bir yö
netmelikle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, ödemelerin yapıldığı tarihi takip eden takvim yılı başın
dan itibaren bir yıl geçtikten sonra imha edilebilmesi mümkün kılınmaktadır, imha edilen belgeye istinaden 
bir hakkın ileri sürülmesi halinde, bunun ispatı hakkı ileri sürene ait olacaktır. 
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Madde 19. — Bu madde, 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici maddelerin ilave edildiğine dairdir. 
Ek Geçici Madde 15. — Bu maddeyle; daha önce diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi hizmetleri do

layısıyla 6 ncı basamaktan yukarı basamağa intibak ettirilmiş olanlara, 51 inci maddenin 3 üncü fıkrasının bu 
Kanunun 10 uncu maddesiyle değiştirilen şekline uygun olarak basamak düzeltme dmkânı tanınmak suretiyle 
daha önce mecburî olarak yüksek basamaklara intibak ettirilme sonucu ortaya çıkan mağduriyet önlenmiş 
bulunmaktadır. Ancak; bu hakkın kullanılması, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde müm
kün olabilecektir. 

Ek Geçici Madde 16. — isteğe bağlı sigortalılık yönetmeliği hükümleri gereğince primlerini muntazam 
yatırmayan ve sigortalılıkları sona erenlerin, birikmiş prim borç ve gecikme zamlarını yatırmaları halinde, 
sona eren sigortalılıkları ihya edilmek suretiyle mağduriyetleri giderilmiş olmaktadır. Ayrıca ilk defa sigor
talı oldukları tarihten itibaren ödemeleri gereken giriş keseneği, prim ve gecikme zamlarını altı ay içerisinde 
ödemedikleri için sigortalılıkları başlangıç İtibariyle iptal edilen ve bu yüzden ek geçici 4 üncü madde gereği 
yapmış oldukları on yıllık borçlanmaları geçersiz sayılan sigortalıların borçlanma karşılıklarını bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödemiş ve geri almamış olmak kaydıyla borçlanmaları geçerli hale getirilmek
tedir. 

Ek Geçici Madde 17. — 1479 sayılı Kanuna 2654 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 13 üncü madde ile, 
Kanun kapsamına girdikleri halde 2654 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 20.4.1982 tarihine kadar kayıt ve tes
cillerini yaptırmayanların hak ve mükellefiyetleri belirtilen tarihten itibaren başlatılmıştır. Ancak, 1.10.1972 tari
hinden 2654 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 20 Nisan 1982 tarihine kadar geçen sürenin tamamında veya 
bir bölümünde vergi mükellefi olduğunu 1 yıl içinde tevsik edecek sigortalılara bu süreyi borçlanabilmeleri 
imkânı verilmiştir. 

Verilen bu haktan birçok sigortalı faydalanmış olup, sürenin dolmasına rağmen talepler devam etmektedir. 
Bu itibarla, sigortalıların temayülü istikametinde bu madde ile bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren borç
lanma talebi için bir yıl ve borcun ödenmesıi için de iki yıllık bir süre tanınarak verilen hakkı kullanma süresi 
uzatılmıştır. 

Ek Geçici Madde 18. — 1479 sayılı Kanun ve bu Kanunu tadil eden 2229 sayılı Kanuna göre sigortalı 
sayılmak için bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak şartı aranmaktadır. 

2654 sayılı Kanun ile de sigortalı sayılmak için; kendi adına ve hesabına bağımsız çalışmanın yanında 
gerçek veya götürü usulde Gelir Vergisi mükellefi olma hükmü getirilmiştir. Bu bakımdan; 20.4.1982 tarihinden 
sonra tescilini yaptıranlara, 20.4.1982 tarihinden önce vergi mükellefi oldukları süreleri, 2654 sayılı Kanunun 
ek geçici İS üncü maddesi ile bir yıl içinde talepte bulunmak ve iki yıl içinde de ödemek kaydıyla borçlanma 
imkânı sağlanmış ve bu süre bu Kanunun ek geçici 17 nci maddesiyle uzatılmıştır. 

Bu madde ile de, 20.4.1982 tarihinden önce kayıt ve tescilini yaptıranlara, diğer sosyal güvenlik kuru
luşlarına tabi veya Bağ - Kur'a kayıtlı bulunulan sürelerin dışında vergi mükellefi olarak çalışmalarının bu
lunması halinde, belgelemeleri şartıyla bu süreleri borçlanabilmeleri imkânı verilmiştir. 

Bu suretle, aynı mahiyetteki çalışmaları borçlanabilme hakkı hem 20.4.1982 tarihinden sonra ve hem de 
aynı tarihten önce Kuruma kayıt ve tescilini yaptırmış olanlara tanınmıştır. Böylece, bu iki grup arasında 
eşitlik ve hakkaniyet sağlanmış bulunmaktadır. 

i 

Ancak, 2654 sayılı Kanunun ek geçici 13 üncü maddesi gibi bu madde hükümlerinden faydalanabilmek 
için de hem talepte bulunmak gerekli ve hem de belgelenen süreden kısmî değil tam olarak faydalanmak şart
tır. Diğer bir ifadeyle, hem talepte bulunulması ve Jıem de talepte bulunmakla beraber hesaplanacak prim ve 
prime ilişkin tutarın tamamının ödenmesi hususlarının yerine getirilmesi şarttır. Ayrıca, borçlanmak için bu 
Kanunun yürürlük tarihinden başlayarak bir yıl içinde sigortalının kendisinin veya hak sahiplerinin talepte 
bulunmaları ve tespit edilen sürelerin tamamına ait borçlanma tutarını defaten veya bu Kanunun yürür
lük tarihinden itibaren 2 yıl içinde ödemeleri şartı da bulunmaktadır. Belirtilen müddet zarfında talepte bu
lunulmaması ve borcun tamamının ödenmemesi halinde süreler hizmetten sayılamayacağı gibi, bir yıl sonra ta
lep hakkı da düşmektedir. 
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Ek Geçici Madde 19. — 1479 sayılı Bağ - Kur Kanununun 2654 sayılı Kanunla tadilinden önceki amaç ve 
kapsamını belirleyen 24 ve 25 inci maddelerinde, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanların kanunla kurulu 
bir meslek kuruluşuna kayıt oldukları tarihten itibaren kendiliğinden sigortalı olacakları hüküm altına alm-
mıtşır. 

Bağ - Kur Kanununun uygulanmasına bütün Türkiye çapında aynı anda başlanılmış ve o tarihlerde taşra 
teşkilatı da kurulmamış olduğundan kanunun kapsamına alınacakların tespiti ile Bağ - Kur'a bildirim iş
lemleri kanun gereği meslek kuruluşlarınca yerine getirilmiştir. 

Bu kuruluşlar tarafından bildirilen kimselerin, Kurumca tescili sırasında gerçekten kanun kapsamında olup 
olmadıkları anında kontrol edilememiş, ayrıca bu bildirimi yapan meslek kuruluşlarının hukukî statüleri ile 
kayıtları da belirtilen sebeplerle zamanında inceleneme mistir. 

Aradan belli bir müddet geçtikten sonra, sigortalılığa mesnet teşkil etmek üzere gönderilen bilgi ve belge
lere göre tescili yapılanlardan bir kısım kimselerin kanun kapsamında olmadıkları gibi, tespit ve bildirimi ya
pan kuruluşlardan bazılarının da kanunun tarif ettiği anlamda meslek kuruluşu olmadıkları anlaşılmıştır. 

Kurum dışında meydana gelen bu durumların zamanında sigortalılarca ve Kurumca takip ve düzeltilmesi 
mümkün olamadığından sonuçları sigortalıların sigortalılıklarını olumsuz yönde etkilemiştir. Nitekim Kurum, 
yukarıda belirtilen hususlardan dolayı kendisini sigortalı bilen ve primlerini de ödeyenlere veya bunların 
hak sahiplerine, sonradan arzu edilmeyen sigortalılığın veya bağlanan maaşın iptali gibi işlemleri kanun gereği 
uygulamak zorunda kalmıştır. Bu cümleden olarak, Bağ - Kur Kanununun 2229 sayılı Kanunla değişik ge
çici ikinci maddesi uyarınca verilmiş bulunan eski çalışma sürelerinin tevsikine ilişkin belgeler de izah edilen 
sebeplerle, sigortalıların sigorta yardımlarına dair haklarını büyük ölçüde ortadan kaldıran noksanlıklara ko
nu teşkil etmektedir. 

Bu itibarla, sosyal güvenlik ilkesine ağırlık verilmek suretiyle belirtilen durumlar yüzünden sigortalıların 
mağduriyetlerini telafi etmek için bu maddenin tedvinine zaruret görülmüştür. Madde aşağıda belirtilen du
rumlara müteveccih olarak tedvin edilmiştir. 

1. Sigortalı eski çalışma sürelerine ait 10 yıllık hizmet belgesi vermiş ve en az 5 yıl da prim ödeyerek 
emekli olmuştur. 

Bilahara yapılan kontrolda, belgeyi onaylayan meslek kuruluşunun münfesih olduğu anlaşılmıştır. Buna 
göre elbetteki 10 yıllık belge de geçersizdir. 

Bu durumda sigortalının aylığı kesilecektir. Fakat sigortalı borçlanma tarihindeki basamağı üzerinden ve* 
borçlanma talebinin yapıldığı andaki prim tutarına göre borçlanabilecektir. Emekli olan sigortalı şayet ölmüş 
ise bu hakkı hak sahipleri 4e kullanabileceklerdir. Hak sahiplerinden birisinin talebi üzerine yapılan lişlem 
diğerleri için de yapılmış sayılacaktır. 

2. Sigortalı 10 yıllık hizmet belgesi vermiş fakat belgesindeki hizmeti 7 yıl olarak hesaplanmış, arta 
kalan 3 yılı da 2229 sayılı Kanuna göre borçlanarak 10 yıla tamamlamış ve kendisine aylık bağlanmıştır, 

Yapılan kontrolda verilen belgenin çeşitli sebeplerle geçersiz olduğu tespit edilmiştir. Sigortalının aylığı yine 
kesilecek, fakat bu defa 7 yıllık süreyi yeni prim tutarı üzerinden borçlanarak 10 yıla tamamlayacaktır. 

3. Sigortalı 10 yıllık hizmet belgesini vermiş, aylığa hak kazanmış ve kendisine aylığı bağlanmıştır. 
Belgede gösterilen süre, sigortalı çeşitli meslek kuruluşlarının üyesi olduğu için birden fazla meslek kuru

luşu tarafından belgelenmiştir. 
Yapılan kontrolda belgede gösterilen sürenin tamamının değil de mesela 6 yıllık 'kısmının geçerliliği tes

pit edilmiştir. Bu durumda sigortalının aylığı yine kesilecek fakat borçlanılacak süre 4 yıl olacaktır. 
4. Sigortalının on yıllık eski çalışma süresine ait belgesinin geçersizlği tespit edilmiş fakat aylığı he

nüz bağlanmamıştır. 
Bu durumda aylığın durdurulması gibi bir muamele olmadığından belgede gösterilen süre için hesapla

nacak primin ödenmesiyle işlem tamamlanmış olacaktır. 
5. Sigortalının, ibelgede belirtilen süresinin tamamı geçersiz ise; ibu haktan yararlanabilmesi için bu 

defa yukarıda belirtilen şartlarla tamamına ait süreyi borçlanmak zorundadır. 
6. On yıllık eslki çalışma sürelerinin geçerliliği için 'bu madde hükümlerine göre yapılacak borçlanma-
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lar da; 2229 sayılı Kanuna göre aynı mahiyette yapılan borçlanmalar gibi hiçbir şekilde diğer sosyal gü
venlik kurumlarında geçen hizmetlerle bMeştirilameyecektir. 

7. Geçersizliği tespit edilen belgelerde gösteriln kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmaya ilişkin sü
relerde o kimsenin gerçekten Ikendıi nam ve hesabına herhangi bir işverene bağlı olmaksızın çalıştığının 
sigortalı veya hak sahipleri tarafından vergi daireleri ve diğer umumî, mülhalk veya hususî bütçeli idareler
den, yani, vergi daireleri veya mal müdürlükleri, umumî bütçeye dahi diğer resmî daireler, belediyeler, il 
özel idareleri, İktisadî Devlet Teşebbüsleri, sermayesinin yarıdan fazlası devlete ait kuruluşlar, köy muhtar
lıkları ve benzeri daire ve idarelerden alınacak belgelerle teyit edilmesi halinde, borçlanma söz konusu ol
madan süreler geçerli sayılacaktır. 

1.4.1972 tarihinden önce köy muhtarlığı olduğu halde, belgelenen süre, içinde veya daha sonra belediye 
veya mahalle muhtarlığı haline dönüştürülmüş yerlerde geçen bağımsız çalışmaların !bu madde hükmüne 
göre teyit ve tevsik ettirilmesi, işyeri mıntıkasının dahi olduğu mahalle muhtarlığı kanalıyla mümkün ola
bilecektir. 

8.j Yukarıda verilen örneklerde ve benzer durumlarda süreler geçerlik kazandığı için; aylık durdurula
na kadar yapılan ödemeler sigortalılardan veya hak sahiplerinden istirdat edilmeyecek, ancalk, belgenin 
geçersizliğinin tespit edildiği tarihten sonra ödeme yapılmayacaktır. Fakat sigortalı borçlanma karşılığı pri
min tamamım ödediği veya belgede gösterilen süreyi teyit ve tevsik ettirdiği tarihten itibaren aylık ödeme
lerine yeniden başlanılacak ve aylığın kesildiği tarihten itibaren ödenmeyen paralar da toptan ödenecektir. 
Bu suretle, aylığın -tamamının ödenmesi suretiyle sigortala veya hak sahiplerinin mağduriyetlerine meydan 
verilmemiş olacaktır. Ancak, belge geçerli hale getirilemediği takdirde aylık yeniden ödenmeye baskılama
yacağı gibi, ödenen tutarlar da geri istenecektir. 

9. Bu madde hükmü yeni bir on yıllık eski çalışma süresi belgeleme halkkı vermeyip; tamamen, 1479 ve 
2229 sayılı kanunlar ile 18.5.1974 gün ve mükerrer 14890 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 15.5.1974 ta
rih ve 1803 saydı Af Kanununun tanıdığı süre içinde verilmiş ve kurum kayıtlarına geçmiş belgelerde gös 
terilen sürelerin geçerlik kazanmasının şartlarını belirlemektedir. Ancak, bu sürelere yukarıda izah edildiği 
şekilde borçlanılmak veya teyit ve tevsik ettirilmek suîetiyle geçerlik kazandırılması halkkı belirli bir zaman
la, sınırlandırılmamış olup, bu hak, durum ortaya çıktığında her an kullanılabilecektir. 

Madde 20. — Kanunun yürürlük maddesidir. 
Madde 21. — (Kanunun yürütme maddesidir. 

25 . 12 . 1983 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

2.9.1971 tarih ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununun 19.4.1979 ıtarih ve 2229 sayılı Kanunla Değişik 45 dinci Maddesinin (a) Bendinin Değiştiril
mesine ve (b) Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğini saygıyla arz ederim. 

Bahriye Üçok 
Ordu; 

M. Nuri Üzel 
Eskişehir 

Paşa Sarıoğîu 
Ağrı 

Yılmaz Hastürk 
İstanbul 

Şükrü Yüzbaşıoğlu 
Afyon 

Günseli Özkaya 
İstanbul 

A. Kemal Aydar 
Ankara 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum. 

Halis Soylu 
Kars 

îdris Gürpınar 
Muğla 

Cahit Karakaş 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 260) 
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GEREKÇE 

Emekli Sandığı Kanununa, Sosyal Sigortalar Kanununa ve Bağ - Kur Kanununa 'bağlı kadınlar dul kal
dıkları zaman kocalarının hak ettikleri emekli veya malullük aylıklarının '% 50 sini almaya hak kazanmakta
dırlar. Ancak aynı Kanunlara bağlı erkekler dul kaldıklarında aynı haktan yararlanamamaktadırlar. Halbuki 
kadınlar çalıştıkları zaman erkeklere de ev içinde ve dışında bazı yükümlülükler düşmekte ve aile bütçesi de 
iki yanın çalışmasına göre düzenlenmektedir. Şimdiki durumda kocanın ölümü aile bütçesinde büyük bir yara 
açmadığı halde, kadının ölümü böyle bir ailenin 'bütçesini iyice sarsmaktadır. Anayasamızın 10 uncu madde
si : «Herkes, dil, ırk renk, Cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin Kanun önünde eşittir» hük
münü koymuş olduğu halde, Emekli Sandığı, Sosyal Si gortalar ve Bağ - Kur Kanunlarında cinsiyetten ötürü 
erkekle kadın arasında bir fark gözetildiği görülmektedir. Anayasamıza aykırı olan bu durumun giderilmesi 
ve zaten geçim sıkıntısı çeken ailelerde çalışan kadınların ölümü ile büsbütün artan geçim zorluğunun azal
tılması için adı geçen kanunlarda gerekli değişikliklerin yapılmasını öneriyorum. 

ORDU MlLLETVEKİLl BAHRİYE ÜÇOK VE 10 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

2.9.1971 Tarih ve 1479 Sayıh Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun 19.4.1979 Tarih ve 2229 Saydı Kanunla Değişik 45 felci Maddesinin (a) Bendinin Değiştirilme

sine ve (b) Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına ttişkjı Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2.9.1971 tarih ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanununun 19.4.1979 tarih ve 2229 Sayılı Kanunla Değişik 45 inci Maddesinin (a) ben
di aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. . 

«a) Dul karı veya kocaya i% 50'si, aylık alan çocuğu bulunmayanların dul karı veya kocasına % 751i», 

MADDE 2. — 2.9.1971 Tarih ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kurumu Kanununun 19.4.1979 Tarih ve 
2229 Sayılı Kanunla Değişik 45 inci Maddesinin (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun Bakanlar Kurulu yürütür. 

2 Mart 1984 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsızlar Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununun bir maddesinin değiştirilmesine dair Kanun teklifini, gerekçesi ile birlikte sunuyorum. 

Gereğini arz ederim. 
Talat Sargın 

Tokat Milletvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 260) 
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GEREKÇE 

Yürürlükte bulunan Kanunun 53 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında «Gecikme zammı yalnız prim ala
caklarına uygulanır. Tutarı bu zammın uygulandığı prim miktarını geçemez» denilmektedir. 5 inci fıkrasında 
ise «Gecikme zammının prim miktarının % 100'üne ulaştığı sürenin sonundan itibaren geçen süre için; Dev
let Bankalarınca 1 yıl vadeli mevduata uygulanan cari faiz oranlarının en yükseği uygulanır»' denilmekte
dir. 

Bu suretle prim borçları için ilk ay % 10 müteakip aylar % 3 gecikme zammı uygulanmakta, gecikme 
zammı prim miktarının % 100'üne ulaştığı tarihten itibaren daha yüksek 'bir düzeyde olan mevduat faizi 
uygulanmaktadır. 

Genellikle sigorta prim borcunu sigortalı ödeme güçlüğü çektiği zamanlar ödeyememektedir. Biriken ve 
gittikçe yükselen gecikme zamımı ve faiz uygulaması sonucu, iyi niyetle ödemeye gayret eden sigortalının bi
le ödeyemeyeceği miktarlara yükselmektedir. Ödeme imkânı olduğu halde prim ödemeyerek bunu ucuz kre
di gibi 'kullanmak: isteyen sigortalıyı bu düşüncesinden caydırıcı zam uygulaması yeterli olacaktır ve bu suretle 
iyi niyetli sigortalılarında gereksiz cezalandırılması ön lenecek ve zorunlu olarak girdikleri ve sosyal güvenlik
lerini sağlayacak olan kuruma karşı kanunî vecibelerini yerine getirmeyen mükellef durumundan kurtulacak
lardır. 

Ayrıca uygulamada, gecikıme zammının priım borcu seviyesine kadar ayrı bir işlem, 'bunu müteakip faizin 
değişimine paralel olarak her zaman değişebilir ikinci bir işlem Bilgi işlem Merkezince yapılmaya çalışılsa 
bile güçlükler 'doğurmaktadır. 

Yukarıda arz edilen nedenlerle her iki flkranında çıkarılarak prim borçlarına ilk ay % 10 müteakip ay
lar % 3 gecikme zammı uygulanması, gecikme zammı borç miktarım geçse dahi aynı uygulamaya devam edil
mesini yeterli ve haklı görmekteyim. 

Bu madde ile ilgili diğer teklifim ise; bilindiği üze re Bağ-Kur sigortalılarının bir kısmı kendi nam ve hesa
bına çalıştıkları halde asgarî ücret düzeyinde ve bazen bunun altında ancak gelir elde edebilmektedirler. Özel-, 
İlikle çalışmaları mevsimlerle ilgili sanatkârlar ile sektörlerdeki durgunluktan anında zarar gören bağımsız ça
lışanlarda bulunmaktadır. Bunların çocuklarının okul masrafları ve kış hazırlıkları için yapacakları alımları 
yaptıkları zamanlar prim ödemekte sıkıntı çekmektedirler ve hatta ödeyemez duruma düşmektedirler. Kendi 
kusurlarından doğmayan bu gibi zor dönemleri için prim ödememelerini ve dolayısıyla gecikme zammı uygu
lanmamasını gerekli görmekteyim. Ancak bu süre için sigortalılıklarının askıya alınması ve, ödeme imkânına 
sahip oldukları zaman geçerli basamak ve prim üzerinden ödeme yaptıkları takdirde sigortalılık süresinden 
sayılmasının adil olacağı düşüncesindeyim. Bu nedenle maddeye iki fıkra ilave edilmesini teklif etmekteyim. 
Birinci fıkra ile; götürü usulde gelir vergisine tabi olan veya vergiden muaf küçük esnaf ve zenaat erbabının 
ödeme güçlüğüne düşmeleri halinde kendilerine bir kolaylık getirilmektedir. Bu durumda olanlar kuruma yazılı 
olarak başvurdukları takdirde, bir takvim yılı içinde en çok dört aya kadar prim borçları alınmayacaktır. 
Sosyal güvenlik bir nimet - külfet dengesine dayandığından primi ödenmemiş sürelerde sigortalılıkları süresin
den sayılmayacaktır. 

îlave edilmesini teklif ettiğim 2 nci fıkra ile ödeme güçlüğüne düşen sigortalının haklarının tamamen kay
bolmasını önlemek ve bir telafi imkânı sağlamak bakımından; isteyen sigortalının yazılı talepte bulunmaları ve 
primi ödeyemedikleri aylara ait süreleri, talep tarihinde bulundukları basamak ve geçerli olan prim miktarı 
üzerinden ödemek suretiyle ihya edebilmeleri imkânı sağlanmaktadır. Bu konuda ihmal ve ilgisizliği önlemek 
için, bu suretle ihya edilecek süreler talep tarihinden itibaren beş yıldan fazla geriye götürülemeyeceği öngö
rülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 260) 
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TOKAT MİLLETVEKİLİ TALÂT SARGININ TEKLİFİ 

2.9.1971 Tarih ve 1479 Saydı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanununun 19.4.1979 Tarih ve 2229 Sayıh Kanun ve 6.3.1981 Tarih ve 2423 Saydı Kanunla değişik 

53 üncü maddesinin değiştirilmesine dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1479 sayılı Kanunun 2229 ve 2423 sayılı kanunlarla değişik 53 üncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Primlerin ödenmesi 

Madde 53. — Sigortalı, 49 uncu maddede belirtilen aylık prim borcunu, ilgili ayın sonuna kadar Kuru
ma ödemek zorundadır. 

Primler süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyeni kısmana sürenin bittiği tarihten başlayarak ilk 
ay için % 10 ve bundan sonra geçecek her ay için % 3 gecikme zammı uygulanır. 

Dava veya icra kovuşturması açılmış olsa bile primlerin ödenmemiş kısmı için gecikme zammı tahsil olunur. 
Tabiî af etlerde ve sağlık kurulları raporları ile belgelenen hastalık halterinde, sigortalı tarafından ödenmeyen 

veya en geç altı ay içinde ödenen primler hakkında bu maddedeki ceza hükmü uygulanmaz. 

Götürü usulde gelir vergisine tabi veya gelir vergisinden muaf olan sigortalılar prim borçlarım ödemede 
zor duruma düştükleri takdirde, önceden Kuruma yazılı müracaatta bulunmak şartıyla bir takvim yılında en 
çok dört aylık primlerini ödemeyebilirler. Ancak bu suretle primi ödenmeyen süreler sigortalılık süresi ola
rak nazara alınmaz. 

§u kadar ki yukarıdaki fıkraya göre primi ödenemediği için sdgörtaMııktan sayılmayan süreler; beş yıldan 
fazla geriye gitmemek şartıyla, sigortalaının yazdı müracaatta bulunması ve talep tarihindeki basamağın yü
rürlükteki primi esas alınmak suretiyle hesaplanacak tutarı bir ay içinde ödemesi halinde sigortalılık süresi 
olarak değerlendirilir. 

Primlerin hesaplanması, ödenmesi ve tahsili usulleri bir yönetmelikle düzenlenir. 

MADDE 2. — IBu Kanun yayımı tarihinden yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — ıBu Kanunu Bakamlar Kumlu yürütür. 

TÜRK.IYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

2.9.1971 Tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar veş Diğer Bağımsız Çalışanlar SosyalSigortalar Kuru
mu 'Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde ile Bir Ek Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun'Teklifimiz gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygı ile arz ederiz. 

17.1.1985 

Nadir Pazarbaşı . Mustafa Balcılar Burhan Kara 
Çanakkale Milletvekili Eskişehir Milletvekili Giresun MMletvekil 

Mehmet Özalp 
Aydın Milletvekili -
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GENEL GEREKÇE 

17 . 7 . 1984 tarihli ve 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 62 sayılı KHK ile Esnaf ve Küçük Sanatkârlarının sicilleri
nin sağlıklı ve güvenli bir şekilde tutulması ve yayınlanması amacıyla her il merkezinde ticaret davalarına 
bakan asliye hukuk mahkemeleri nezdinde o ili kapsamak ve il sınırları içinde çalışmak üzere bir Esnaf ve 
sanatkâr Sicili kurulması öngörülmektedir. 

62 sayılı *KHK ile getirilen bu değişiklik çerçevesinde; 
1479 sayılı Kanunun 24, 25 ve 26 ncı maddeleri gözden geçirilerek, uygulamada paralellik sağlamak ve 

kurum kayıtlarının sağlıklı ve geçerliliğinin korunması amacıyla sözü edilen maddelerde bazı düzeltmeler ve 
yeni ilaveler yapılması zarureti doğmuştur. 

Tasarı, kanunla ve kanunların verdiği yetkiye dayanılarak, kurulu sosyal güvenlik kuruluşları dışında ka
lan ve herhangi bir işverene hizmet akti ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanları sos
yal güvenliğe kavuşturmak ve 1479 sayılı Bağ - Kur Kanununun 24 üncü maddesine göre zorunlu sigortalı 
olması gerekenlerden her ne sebeple olursa olsun bugüne kadar Bağ - Kur'a kaydını yaptırmayanların kayıt
larının yapılarak sosyal güvenliklerinin sağlanmasını; 

özellikle, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların; Vergi Dairesine, Ticaret Siciline, Esnaf ve Sa
natkârlar Siciline ve kanunla kurulu meslek kuruluşlarından birisine kayıtlı olduğunu belgelemesi, Bağ-Kur 
sigortalısı olması için yeterli olacağını; 

Amaçlamaktadır. 

Ayrıca kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan küçük esnaf ve saantkârlar ile diğer bağımsız çalışanlar 
işyerlerini açtıklarında, ilgili mevzuata göre vergi dairesine, ticaret siciline, bağlı oldukları derneğe kaydölduk-
ları halde, bir kısım esnaf 1479 sayılı Kanundaki açık hükümlere ve cezaî müeyyideye ve kurumun bütün ça
balarına rağmen, Bağ - Kur'a kaydını yaptırmadıkları geçmiş tecrübelerle sabittir. 

Bilindiği gibi T. C. Anayasasının 60 inci maddesine göre «Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet 
bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar» denilmektedir. Bu amaçla kurulmuş bulunan 
Kurumumuz, küçük esnaf ve sanatkârlar ile diğer bağımsız çalışanların sosyal güvenliğini sağlamak görevini 
üstlenmiş bulunmaktadır. 

Bu sebeplerle, deftere tabi esnafın her yıl sonu itibariyle Ticaret Kanununa göre tutmakla mükellef olduğu 
defterlerin, noterlerce tasdik yapılırken, Bağ - Kur kaydının olup olmadığının noterler tarafından istenmesi ile 
daha az bir masraf ve büyük bir işgücü kaybına sebep olmadan, tüm bağımsız çalışanların kendi yararlarına 
sosyal güvenliğe kavuşturulmuş olacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1, 2, 3 — 17 , 7 . 1984 tarihli ve 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkına 62 sayılı KHK ile Esnaf ve Küçük Sanatkâr
larının sicillerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde tutulması ve yayınlanması amacıyla her il merkezinde Ticaret 
davalarına bakan asliye hukuk mahkemeleri nezdinde o ili kapsamak ve il sınırları içinde çaüşmak üzere bir 
Esnaf ve Sanatkâr sicili kurulması öngörülmektedir. 

62 sayılı KHK ile getirilen bu değişiklik çerçevesinde; 

1479 sayılı Kanunun 24, 25 ve 26 ncı maddeleri gözden geçirilerek, uygulamada paralellik sağlamak ve 
kurum kayıtlarının sağlıklı ve geçerliliğinin korunması amacıyla sözü edilen maddelerde bazı düzeltmeler ve 
yeni ilaveler yapılması zarureti doğmuştur. 

Tasarı, kanunla ve kanunların verdiği yetkiye dayanılarak, kurulu sosyal güvenlik kuruluşları dışında ka
lan ve herhangi bir işverene hizmet akti ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanları 
sosyal güvenliğe kavuşturmak ve 1479 sayılı Bağ - Kur Kanununun 24 üncü maddesine göre zorunlu sigortalı 
olması gerekenleren her ne sebeple olursa olsun bugüne kadar Bağ - Kur'a kaydını yaptırmayanların kayıtla
rının yapılarak sosyal güvenliklerinin sağlanmasını; 
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özellikle, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların; Vergi Dairesine, Ticaret Siciline, Esnaf ve Sanat
kârlar Siciline ve Kanunla Kurulu Meslek kuruluşlarından birisine kayıtlı olduğunu belgelemesi, Bağ-Kur si
gortalısı olması için yeterli olacağını; 

Amaçlamaktadır. 
Ayrıca kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan küçük esnaf ve sanatkârlar ile diğer bağımsız çalışanlar 

işyerlerini açtıklarında, ilgili mevzuata göre vergi dairesine, ticaret siciline, bağlı oldukları derneğe kaydol-
dukları halde, bir kısım esnaf 1479 sayılı Kanundaki açık hükümlere ve cezaî müeyyideye ve kurumun bütün 
çabalarına rağmen, Bağ - Kur'a kaydını yaptırmadıkları geçmiş tecrübelerle sabittir. 

Bilindiği gibi T. C. Anayasasının 60 inci maddesine göre «Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Dev
let bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar» denilmektedir. Bu amaçla kurulmuş bulu
nan kurumumuz, küçük esnaf ve sanatkârlar ile diğer bağımsız çalışanların sosyal güvenliğini sağlamak gö
revini üstlenmiş bulunmaktadır. 

Bu sebeplerle, deftere tabi esnafın her yıl sonu itibariyle Ticaret Kanununa göre tutmakla mükellef ol
duğu defterlerin, noterlerce tasdiki yapılırken, Bağ - Kur kaydının olup olmadığının noterler tarafından isten
mesi ile daha az bir masraf ve büyük bir işgücü kaybına sebep olmadan, tüm bağımsız çalışanların kendi ya
rarlarına sosyal v^üvenliğe kavuşturulmuş olacaktır. . 

Madde 4. — 1479 sayılı Kanunun 35 inci maddesi yaşlılık aylığından yararlanma koşullarını belirtmek
tedir. 55 yaşında emekli olma halinde işyerini kapatma koşulu tasarı ile kaldırılmıştır. Buna sebeplte, zaten 
kendi iş gücü ile işyerinde çalışarak geçimini temin etmeye çalışanların 55 yaşında işyerini kapatması, hem 
ülke ekonomisi hem de kendisi için büyük bir kayıp olacağı muhakkaktır,, 

Ayrıca, diğer Sosyal Güvenlik Kuruluşlarından emekli olanlar ile 60 yaşında olan Bağ-Kur sigortalılarının 
işyeri açmalarına, Kanun imkân tanırken 55 yaşındaki kendi nam ve hesabına çalışanların emeklilik talebinde 
bulunma'larında işyerini kapatma mecburiyeti getirilmesinin iza'hı mümkün değildir. Kaidıki eşitlik ilkelerine de 
aykırıdır. 

Bu sebeple 1479 sayılı Kanunun 35 inci ma'cfdesmin teklif gibi kabul edilmesi ile haksızlıklar giderilmiş 
olacaktır. 

Kaidıki yüksek basamak veya yüksek orandan emekli olmak isteyen sigortalı 55 yaşında emekli mecburiyeti 
olmadığından primini ödemek suretiyle basamağını yükselime imkânına da her zaman sahiptir. 

Madde 5. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 'Kanununun 2422 sayılı Kanunla değişik 60/F maddesi 
hükmü ile, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun değişik 2012 sayılı Kanun ile 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun 1897 sayılı Kanunla değişik. 36 ncı maddesi hükmü ile, askerlikte geçen sürelerin borç
landırılarak, bu sürelerin hizmet değerlendirilmesi yapılmaktadır. Her iki Sosyal Güvenlik Kuruluşlarında as
kerlikte geçen sürelerin borçlandırılarak geçerli hizmet süresi, kapsamlarına tabi sigortalı veya iştirakçilere 
tanındığı halde Bağ-Kur sigortalıları bu halktan faydalanamamalkta, bu durum mağduriyetlere ve şikâyetlere 
sebep olmaktadır. Ancak, 'Bağ-Kur sigortalılarına da bu hakkın verilmesi ile, Sosyal Güvenlik esprisinin sağ-

. lanması mümkün olacaktır. 
Madde 6. — 1479 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1.10.1972 tarihinden bu yana; Bağ-Kur Sigortalıla

rının 'büyük bir çoğunluğu 'hâlâ prim ödeme alışkanlığını kazanmış durumda değildir. Kendi nam ve hesa
bına çalışanlara özelikle küçük kasaba ve kentlerde çalışanlara Sosyal Güvenliğin öneminin duyurulması 
gerekir..: 

•'Bu amaçla; sigortalılara prim ödeme alışkanlığını kazandırmak Bağ-Kur'u tanıtmak için 1479 sayılı Ka
nunun 49 ununu Maddesine kesenek ve primlerin tümünün vergi uygulamasında gider olarak gösterilebi
leceği hükmü konmuştur, 
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Daha sonra 14.4.1982 tarih ve 2654 sayılı Kanunun 13 üncü Maddesi ile getirilen Ek Geçici Madde 14; 
1479 sayılı Kanunun 49 uncu Maddesinin kapsamını daha da genişletmek suretiyle sigortalılarımızla yeni haklar 
sağlamıştır. 

Bu defa, e/k madde ille ödeme güçlüğü içinde bulunan sigortalıların birikmiş prim borçlarının hem taksite 
bağlanması, ayrıca süresi içinde primini ödeyen sigortalı için gecikme zammını belli bir süre dondurmak su
retiyle sigortalılara yeni bir imkân tanımak istenmiştir. Ayrıca sigortalılara prim aslını, tanınan yeni süre için
de ödemeleri halinde, Kurumun prim gelirinin artması amaçlanmıştır. 

Madde 7. —• Yürürlük maddesidir. 
Madde 8. — Yürütme maddesidir. 

ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ NADİR PAZARBAŞI VE 3 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde Eklen

mesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1479 sayılı Kanunun 2229 ve 2654 sayılı Kanunla değişik 24 üncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Kanunun amacı, sigortalı sayılanlar ve sayılmayanlar 

Madde 24. — Aşağıda sayılan sigortalılar hakkında malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde bu Kanunda 
yazılı şartlarla sosyal sigorta yardımları sağlanır. 

I - Sigortalı sayılanlar 
Kanunla ve kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında ka

lan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan; 
a) Esnaf ve Sanatkârlar, tüccar, sanayici ve borsa ajan ve acenteleri, mimar ve mühendisler, sigorta pro

düktörleri ve eksperleri, eczacılar, tabipler, veterinerler, gümrük komisyoncuları gibi ticarî kazanç veya ser
best meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya götürü usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, Elsnaf ve Sanatkâr 
siciline kayıtlı bulunanlar veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarına usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar, 

b) Kolektif şirketlerin ortakları, 
c) Adi Komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları, 
d) Limited şirketlerin ortaklan, 
e) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, 

* f) Donatma iştirakleri ortaklan, 
g) Anonim şirketlerin kurucu ortakları ile yönetim kuruikı üyesi olan ortalkları, 
Bu Kanuna göre sigortalı sayılırlar, 
II -- Sigortalı sayılmayanlar 
Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) 18 yaşını doldurmamış olanlar, 
to) Yabancı uyruklular, 

c) Kanunla veya Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına prim veya 
kesenek ödeyenlerle bu tür kuruluşlardan malullük veya yaşlılık aylığı Me daimî tam işgöremezlik geliri al
makta olanlar, aylıık veya gelir bağlanması için talepte bulunmuş olanlar (Dul ve yetim aylığı veya Sosyal 
Sigortalar Kurumundan geçici veya sürekli. kısmî işgöremezlik geliri alanlar hariç), 

d) Tarım işi yapanlar '(Tanım sanatlarına ait işleri yapanlar hariç), 
Sigortalı .sayılmazlar. 
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MADDE 2. — 1479 sayılı Kanunun 2229 ve 2654 sayılı Kanunla değişik 25 inci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Sigortalılığın başlangıç ve bitiş tarihi 

'MADDE 25. — 24 üncü maddeye göre sigortalı sayılanlardan gelir vergisi mükellefi olanlar, mükelle
fiyetin başlangıç tarihlinden, gelir vergisinden muaf olanlar, ile vergi İkaydı Ibulunmayanlar da Esnaf ve Sa
natkâr siciline veya • kanunlia kurulu ımeslek kuruluşlarına kayıtlı oldukları ıtarihten itibaren kendiliğinden 
bu Kanuna göre sigortalı sayılırlar. 

Bu suretle sigortalı olanların hak ve yükümlülükleri sigortalı sayıldıkları tarihte başlar. 
24 üncü maddeye göre sigortalı sayılanlardan; 
a) Gelir vergisi mükellefi olanların, mükellefiyetlerini gerektiren faaliyetlerine son verdikleri, 
b) Gelir vergisinden mulf olanlar ile vergi kaydı bulunmayanlar, Esnaf ve Sanatök'âr sicilinden veya ka

nunla kurulu meslek kuruluşlarındaki üye kayıtlarının silindiği, 
c) T.C. Emekli 'Sandığına tabi olarak çalışmaya başlayanların, emekli keseneği kesilmeye başladığı, 
d) Şirketlerle ilgisi kalmayaniarin, çalışmalarına1 son verdikleri veya IgEerinin kesildiği, 
e) İflasına karar verilmiş olan tasfiye halindeki özel işletmeler He şirket ortakliarımın, özel işletmenin 

veya şirketin mahkemece tasfiyesine karar veriMtği, 
. Tarihten itibarensigortalılıkları sona erer. 

Bu Kanuna göre sigortalı sayılanlardan; bu sigortalılıklarının devamı süresince, aynı zamanda hizmet akdi 
ile çalışanların Bağ^Kur sigortalılıkları devam eder. Bunlar kanunla ve kanunların verdiği yetkiye dıayanılaratk 
kurulu diğer sosyal güvenlik kuruluşları kapsamına giremezler. 

MADDE 3. — 1479 sayılı Kanunun 2229 ve 2654 sayılı kanunla değişik 26 ncı maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Yazılma 
Madde 26. — Sigortalı olmak hak ve yükümlülüğünden vazgeçilemez ve kaçınılamaz. Bu Kanuna gö

re sigortalı sayılanlar, sigortalı sayıldıkları tarihten itibaren en geç 3 ay içinde Kuruma başvurarak kayıt ve 
tescillerini yaptırmak zorundadırlar. 

I — 'Vergi daireleri, Esnaf ve Sanatkâr sicil memurluğu ve Kanunla kurulu meslek kuruluşları; 
a) Sigorta kapsamına giren mükellefleri veya üyelerini bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten, 
b) Sonradan mükellefiyeti tescil' edilenleri veya üye kaydolunanları tescil ve kayıt tarihinden, 
c) 'Mükellefiyeti terkin edilen veya üyelik kaydı silinenleri ise bu tarihten, 
İtibaren 3 ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler. Ayrıca Belediye, özel idare ve diğer kamu 

kuruluşları sigortalılığa esas olacak bilgileri Bağ-Kur'un isteği üzerine vermek zorundadırlar. 
Bu Kanuna göre sigortalı sayılanlardan, sigortalılıklarının başladığı tarihten itibaren 3 ay içinde Kuruma 

kayıt ve tescillerini yaptırmayanlar hakkında Kurumca resen tescil işlemi yapılır. 
II — Sigortalıların kayıt ve tescil veya resen işlemlerinde; 
a) Gelir vergisi mükellefi olanlar için vergi dairesi kayıtları, 
b) Gelir vergisinden muaf olanlar ile vergi kaydı bulunmayanlar için Esnaf ve Sanatkâr sicili1 veya 

Kanunla kurulu meslek kuruluşu kayıtları, 
c) Belediye, özel idare ve diğer kamu kuruluşlarını Bağ-Kur'un isteği üzerine vermek zorunda oldukları 

bilgiler, 
Esas alınır, 
III — Noterler; 
Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan esnaf ve sanatkârlar ile diğer bağımsız çalışanların tutmakla 

mükellef oldukları defterlerin tasdiki sırasında, Bağ-Kur'a kayıtlı olduklarını gösterir belgeyi istemek zo
rundadırlar. Belge, ibraz etmeyenlerin defterleri tasdik edilmez. 

Sözleşmelere, sosyal sigorta yardım ve yükümlerini azaltmak veya başkasına devretmek yolunda. hüküm
ler konulamaz. 
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Sigortalıların başvurma usulleri ile uymak zorunda oldukları esaslar ve tescille ilgili işlemler yönetme
likle düzenlenir. Bu yönetmeliğin bildirim ve giriş bildirgelerinin onaylanmasına ilişkin bükümleri hakkında 
İçişleri, Maliye ve Gümrük, Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarının da görüşleri alınır. 

MADDE 4. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı Kanunla değişik 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Yaşlılık aylığından yararlanma koşulları 

Madde 35. — Yaşlılık aylığından yararlanabimek için; 
a) Sigortalının Kurumdan yazılı talepte bulunması, 
b) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 25 yıl sigorta primi ödemiş bulunması 

şarttır. 
c) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmakla beraber en az 15 tam yıl sigorta primi ödemiş olan

lara da kısmî aylık bağlanır. 

MADDE 5. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
EK.MADDE 9. — 1479 sayılı Kanun ve aynı Kanunda değişiklik yapan kanunlara göre sigortalı olan

lar, askerlikte er olarak geçen (hizmet süreleri ile yedek subay okulunda geçen sürelerinin tamamını borç
lanabilirler. ölümü faalinde sigortalı olanların ıhafcsanipleri de borçlanma talebinde bulunabilirler. 

Borçlanma primleri sigortalının talep tarihinde bulunduğu basamak üzerinden yürürlükteki prim tutar
larına göre 'hesaplanır. 

Bu kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma ha
linde sigortalılığın başlangıç tarihi borçlandırılan süre kadar geriye götürülür. 

Hesaplanan borçlanma tutarları tebliğ tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde ödenir. 2 yıl içerisinde öden
meyen borçlanma süreleri hizmetten sayılmaz. 

MADDE 6. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir. 

EK GEÇtCI MADDE 20. — Prim, gecikme zammı ve faiz borcu bulunan sigortalılar bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren prim aslını 4 ay içinde ödemeleri halinde; gecikme zammı ve faizden doğan 
borçları, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 2 yıl sonra tahsil edilmek üzere ertelenmiştir. 

Kesenek ve prim borçları için cebrî icra yoluna müracaat edilen sigortalılar 4 ay içinde prim aslını icraya 
veya Kuruma ödedikleri takdirde yukarıdaki fıkra hükmüden istifade ederler. 

MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 21 . 2 . 1985 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K K. Gn. Md. 
181.101-1874101764 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 18.2.1985 tarihinde kararlaştırılan «1479 Saydı Esnaf ve Sanatkârlar 
ve Diğer Bağunsız Çabşanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 58 inci Maddesinin Değiştirilmesine ve 
Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Tasarının, İçtüzük hükümlerine göre Komisyonda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ederim. 

Turgut ÖZAL 
Başbakan 

G E R E K Ç E 

Ülkemizin genelinde üçüncü bir Sosyal Güvenlik Kuruluşu niteliğini taşıyan ve kendi nam ve hesabına ça
lışmakta olan bağımsız esnaf ve sanatkârların, mesleklerini icra edemeyecek duruma geldiklerinde kendileri
ne aylık bağlanmakla görevli bulunan BAĞ - KUR Genel Müdürlüğünün üyeleri (iştirakçileri) çalışma şartla
rı itibariyle her gün gelir sağlayan kimselerdir. 

Bu serbest meslek mensuplarının, mesleklerini icra edemeyecek duruma gelmeleri halinde kendilerine bağ
lanacak emekli (ihtiyarlık) aylıklarının üç ayda bir ödenmesi sebebiyle, çeşitli yönleri itibariyle ilgililerin bü
yük ölçüde maddî ve manevî sıkıntılarla karşılaştıkları görülmektedir. 

Bu Tasarı, emekli aylıklarının ayda bir ödenmesini ve ödemenin ayın hangi gününde yapılacağının Bakan
lar Kurulu Kararı ile belirlenerek, ilgililerin emeklilik döneminde karşılaştıkları sıkıntıları bir ölçüde gider
mek maksadı ile hazırlanmıştır. 
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HÜKÜMETIN TEKLIF ETTIÖ! METIN 

1479 S&jplı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 58 inci 
Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — 1479 sayılı Kanunun 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Aylıkların ödenmesi 

Madde 58. — Sigortalıya veya hak sahibi olan kimselere bu Kanun gereğince bağlanan aylıklar, ayda bir 
peşin olarak verilir. 

Peşin ödenen aylık;, durum değişikliği veya ölüm halinde geri alınmaz. 
Aylıkların ödeme tarihleri Bakanlar Kurulu Kararı ile belir4^nir.» 

MADDE 2. — 1479 sayık Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

«EK MAPPE — Bu Kanunda geçen dönem tabiri bir aylık dönemi ifade eder.» 

GEÇİCİ MADDE —, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, ödenecek ilk aylık ödeme, bir defaya mahsus 
olmak üzere bir aydan fazla müddeti kapsayabilir. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

18 . 2 . 1985 

Başbakan . 
T. özal 

Devlet Bakanı • Başbakan Yardımcısı 
/. Ki Erdem 

Devlet Bakanı 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakanı 
A. Karaevli 

Devlet Bakam V. 
A. K Alptemoçin 

Devlet Bakanı 
A, Tenekeci 

Adalet Bakanı 
M, İV. Eldem 

Devlet Bakanı 
A, M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
M, T, Titiz 

Millî Savunma Bakanı V. 
M. N. Eldem 

içişleri Bakanı 
Y, Akbulut 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık ve iskân Bakanı 
/. S. Giray 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Tarım Orman ve Köy işleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı V. 
t S. Giray 

M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 
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Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal İsler Komisyonu 
Esas No.: 1/542, 2/4,2/47,2/198 14 , 2 , 1985 

Karar No: : 20 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Yüksek Başkanlıkça 13.7*1984 tarihinde Komisyonumuza havale edilen 1/542 sayılı «2.9.1971 tarihli ve 
1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Bir Fıkrasının Kaldırılmasına ve Bü Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı» ile 30.12.1983 tarihinde havale edilen 2/4 Esas sayılı «Ordu Milletvekili Bahriye 
Üçok ve 10 Arkadaşının, 2.9.1971 tarih ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kurumu KanUritıriun 19.4.1979 tarih ve 2229 sayılı Kanunla Değişik 45 inci Maddesinin 
(a) Bendinin Değiştirilmesine ve '(b) Bendinin Yürürlükten Kaldırâmasına lişkin Kanun Teklifi»; 2^4.1984 
tarihinde havale edilen 2/47 Esas sayılı «Tokat Milletvekili Talât Sargın'ın 2.9.1971 tarih ve 1479 sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun İ9.4.1979 tarih ve 
2229 sayılı Kanun ve 6.3.1981 tarih ve 2423 sayılı Kanunla Değişik 53 üncü Maddesinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi»; 18.1,1985 tarihinde havale edilen 2/198 Esas sayılı «Çanakkale Milletvekili Nadir Pa
zarbaşı ve 3 Arkadaşının; 2.9.1971 tarihli, ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kamuna Bir Ek Madde ile 
Bir Et Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi» İçtüzüğün 36 ncı maddesine göre birleştirilmek 
ve 1/542 Esas sayılı Kanun Tasarısı esas alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, teklif sahipleri, 
Bağ - Kur ve meslek kuruluşu temsilcilerinin de katılmasıyla incelenip görüşüldü. 

Anayasamızın 60 inci maddesiinde herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu belirtilmiş ve Devlete 
bü güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alip bu konuidâ leşMat kurmak bir görev olarak verilmiştir. Ça
lışanlarımızın bir bölümü Sosyal Sigortalar ve Emekli Sandığı kanunları ile daha önceden sosyal güvenlik 
hakkına kavuşmuş olmalarına rağmen bir hizmet akdine dayanmadan kendi nam ve hesabına çalışan va
tandaşlarımız da 1479 sayılı Kanunun 1.10.1972 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesiyle bu hakka kavuş
muşlardır. Ancak, tasarı gerekçesinde de açMaridiğı üzere ne vatandaşa ve ne de Kuruma izafe edileme
yecek bazı nedenlerden dolayı bu zamana kadar kendisini Bağ - Kür'lu 'bilip Kuruma prim ödemiş, hatta 
kendilerine Kanuna göre aylık bağlanmış vatandaşlarımızın sonradan Kurumla lilişMefi kesilmiş, ödenmiş 
olan emekli aylıklarının ıgeri alınma cihetine dahi gidilmiştir. Bu konuda gerek Yüksek Başkanlığa gerekse 
Komisyonumuza birçok şikâyet dilekçeleri gelmiş; Hükümet de geçmiş uygulamaları, ıgelen şikâyetleri, mes
lek kuruluşları temsioilerinin görüşlerimi de alarak tasarıyı Yüksek Meclise sevk etmiştir. Diğer teklif sa
hibi mlldtvekillerimizin kendilerine ulaştırılan görüşler doğrultusunda hazırladıkları tekliflerde yine Yüksek 
Başkanlıkça Komisyonumuza havale edilimliştir. 

Birçok vatandaşımızın mağduriyetini ortadan kaldıracak, kendilerine yeni haklar sağlayacak tasarı ve tek
lifleri Komisyonumuzca d'a uygun bulunarak gerekçelerinde de belirtildiği gibi bazı maddeler aynen, bazı 
maddeler de değiştirilerek kıbul edilmiştir. 

Maddelerde yapılan değişikliklerin gerekçeleri aşağıda sırasıyla gö^erilırniştir. 

Madde 1. — Yönetim Kurulunun' görev ve ^©tkilefini sayan Kanunun 10 tfncu maddesinin (f) bendini 
değiştiren tasarının 1 inci maddesine «huzurevi» kelimesi ilave edilerek Kurumun emeklileri için huzurev
leri açabilmtesii imkân dah^ine sokulmuş ve bü suretle diğer soısyal güvenlik kuruluşları ile bu konuda para
lellik sağlanmıştır. 

M:âd!de 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aylfteii kabul edilmiştir. 
Madde 3. — Kanunun 16 ncı maddesini değiştiren tasarının 3 üncü maddesinin (d) bendi, Kurumun bu 

zamana kadar uyguladığı konut veya toplu (işyeri kredilerinin yetersiz kaldığı; halen esnaf ve sanatkârlar 
için Devletçe küçük sanay; sitelerinin yapımının sürdürüldüğü, konut konusunda da Toplu Konut ve Kamu 
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Ortaklığı Fonu ite konut sorununun çözümünün bütün vatandaşlar için ülke çapında genel olarak ele alındığı 
gerekçeleri ile tasarı metninden çıkarılmış; yürürlükteki madde metninde bulunmasına rağmen madde deği
şikliğinde yer almayan (e) bendi faiz haddi yüzde 6'dan 10'a yükseltilmek suretiyle yeni (d) bendi olarak dü
zenlenmiş ve madde değişik bu şekliyle kabul edilmiştir. Tasarının (2) numaralı bendindeki «konut ve top
lu işyeri» hakkındaki hükümler metinden çıkarılmış ve madde bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Tasarı metninin son fıkrasındaki «kuruluş kanunu yazılı olması dahi» ibaresi «kuruluş ka
nununda yazılı olmasa dahi» şeklinde düzeltilerek madde bu redaksiyonla kabul ediknişıtir. 

Madde 5, — Konut ile ilgili 19.10.1983 tarih ve 2929 sayılı Kanunda «müessese», «bağlı ortaklık», «iş
tirak» ibareleri kullanılmıştır. Bu Kanundaki ibarelere uygunluk sağlamak için gerekli düzenlemeler yapılmış; 
ikinci fıkradaki hüküm de birinci fıkraya dahil edilmiştir. 

Madde 6. — 2/198 Esas Sayılı Kanun Teklifimin 1 inci maddesi tasarıya 6 ne i madde olarak ilave edilmiş 
(l/c) bendindeki «komanditler» kelimesi Türk Ticaret Kanunundaki yazılışa uygun olarak «komanditer» 
olarak düzeltilmiş ve madde değişik bu şekliyle kabul edilmiştir. 

Madde 7. — 2/198 Esas Sayılı Kanun Teklifinin 2 nci maddesinin başlığı kanun tekniğine uygun olarak 
yazılarak Komisyonumuzca 7 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 8. — 2/198 Esas Sayılı Kanun Teklifinin 3 üncü maddesindeki «sözleşmelere, sosyal sigorta yar
dım ve yükümlerini azaltmak veya başkasına devretmek yolunda hükümler konulamaz» hükmü maddenin 
birinci fıkrasına dahil edilmek ve madde redaksiyona tabi tutularak tasarıya 8 inci madde olarak eklenerek 
kabul edilmiştir. 

Madde 9. — 2/198 Esas Sayılı Kanun Teklifinin 4 üncü maddesi sadece, sigortalılara yaşlılıik aylığı bağ
landıktan sonra da bu Kanuna bağlı işten ayrılmayı mecburî kılan hükmün kaldırılmasını taşımaktadır. 
Oysa maddenin yazılış biçiminden maddede daha başka değişiklikler teklif edildiği intibaı uyanmaktadu*i 

Hem yürürlükteki maddenin 35 inci maddesinin yazılış şekline uymak ve sadece (a) bendi amacı sağlayacak 
şekilde yeniden yazılarak madde tasarıya değişik bu şekliyle 9 uncu madde olarak eklenerek kabul edil
miştir. 

Madde 10. — 2/198 Esas Saydı Kanun Teklifinin dört maddesinin tasarıya eklenmesi sonucu tasarının 
6 ncı maddesi Komisyoni)muzca 10 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir, 

Madde 11. — 2/4 Esas Numaralı Kanun Teklifinin 1 inci maddesi ile değiştirilmek istenen Kanunun yü
rürlükteki 45 inci maddesinin (a) bendi esasen 2229 sayılı Kanunla teklif doğrultusunda değiştirilmiş oldu
ğundan tasarının 7 nci maddesi de teklifin 2 nci maddesini kapsadığından teklifin 2 nci maddesi ile tasarı
nın 7 nci maddesi 11 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 12.; — Tasarının 8 inci maddesi Komisyonumuzca 12 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 13. — 2/47 Esas Sayılı Kanun Teklifi ile tasarının 9 uncu maddesi birlikte ele alınmış, teklifin 
1 inci maddesinin ikinci fıkrası ile tasarının süresinde ödenmeyen primlere uygulanacak gecikme zamları ile 
Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun arasında irtibat kurulmuş, teklifle değiştirilmesi amaç
lanan Kanunun 53 üncü maddesinin beşinci fıkrasının uygulamada sevfcediliş amacını gerçekleştirmediği, 
prim tahsilatını hızlandırmadığı müşahade' edildiği ifade edildiğinden tasarının 9 uncu maddesi yapılan bu 
değişikliklerle 13 üncü m?.dde olarak kabul edilmiştir. Teklifin diğer hükümleri Komisyonumuzca kabul edil
memiştir. 

Madde 14. — Tasarının 10 uncu madesi Komisyonumuzca 14 üncü madde olarak aynen kabul edilmiş
tir.' 

Madde 15. — Tasarının 11 inci maddesi Komisyonumuzca 15 inci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Madde 16. — Tasarının İ2 nci maddesi Komisyonumuzca 16 ncı madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Madde 17a — Tasarının 13 üncü maddesi Komisyonumuzca 17 ndi madde olarak aynen kabul edil
miştir. 
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Madde 18. — Tasarının 14 üncü maddesi Komisyonumuzca 18 inci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Madde 19. — Tasarının 17 nci maddesi Kanunun sistematiği gereği 19 uncu madde olarak.aynen kabul 
edilmiştir. . 

Madde 20. — Kanuna bir ek madde ekleyen tasarının 18 inci maddesi, 2/198 Esas Sayılı Teklifle eklenen 
maddeyi de kapsayacak şekilde çerçeve 20 nci madde olarak düzenlenmiştir. 

Ek Madde 8. — Tasarının 18 inci maddesi l e Kanuna eklenen ek madde 8 Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir.. 

Ek Madde 9. — 2/198 Esas Sayılı Teklifin 5 İnci maddesi ek madde 9 olarak ve «borçlandırılan süre
min karşılığı sigortalının prim ödeme süresine katılır» hükmü eklenerek kabul edilmiştir. 

Madde 21. — Tasarının 15 inci maddesi Komisyonumuzca 21.' inci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Madde 22. — Tasarının 16 nci maddesi Komisyonumuzca 22 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Madde 23. — Tasarının çerçeve 19 uncu maddesi Komisyonumuzca 2/198 Esas Sayılı Teklifin 6 nci 
maddesini de kapsayacak şekilde 23 üncü madde olarak düzenlenmiş ve ek geçici madde 15, 16, 17, 19 uncu 
maddeler aynen, 18 ve 20 nci maddeler de kanun tekniği bakımından yeniden düzenlenerek, yürürlük, ve 
yürütme maddeleri de aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Mustafa Balcılar 

Eskişehir Milletvekilli 

Başkanvekili 
Burhan Kara 

Giresun Milletvekili 
(İmzada bulunamadı.) 

Sözcü 
Mahmut Orhon 

Yozgat Milletvekilli 

Kâtip 
Hamdi Özsoy 

Afyon Milletvekili 

Üye 
Ahmet Şevket Gedik 
Adana Milletvekili 

Üye 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 

Amasya Milletvekili 

Üye 
Nevzat Bıyıklı 

Artvin Milletvekili 

Üye 
Mehmet Özalp 

Aydın Milletvekilli 

Üye 
Nadir Pazarbaşı 

Çanakkale Milletvekili 

Üye 
Günseli Özkaya 

istanbul Milletvekilli 

Üye 
Bilâl Şişman 

istanbul Milletvekili 
(İmzada bulunamadı.) 

Üye 
İmren Aykut 

İstanbul Milletvekili 

Üye 
Mehmet Sedat Turan 
Kayseri Milletvekili 

Üye 
Osman Nuri Akyol 
Kocaeli Milletvekili 

Üye 
Mustafa Kılıçaslan 
Sakarya Milletvekili 

Üye 
Talât Sargın 

Tokat Milletvekili 
53 üncü maddeye muhalifihı. 

(Son toplantıya katılmadı.) 

Üye 
Ali Rıdvan Yıldırım 
Tunceli Miletvekii 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 7.3.1985 
Esas No. : 1/542, 1/650, 

(2/4, 2/47, 2/198) 
Karar No. : 99 

TÜRKİYE BÜYÜR MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazjrîanan- ve Bakanlar Kurulunca 4.6.1984 tarihinde ' Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan «2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Bir Fıkrasının 
Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» Ordu Milletvekili Bahriye 
Üçofc ve 10 Arkadaşının «2.9.1971 Tarih ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 19.4.1979 Tarih ve 2229 ıSayılı Kanunla Değişik 45 inci Maddesinin (a) 
Bendinin Değiştirilmesine ve (b) Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi» Tokat Milletve
killi Talât Sargın'ın «2.9.1971 Tarih ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sos
yal Sigortalar Kurumu Kanununun 19.4.1979 Tarih ve 2229 Sayılı Kanun ve 6.3.1981 Tarih ve 2423 Sayılı 
Kanunla Değişik 53 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi» Çanakkale Milletvekili Nadir Pa
zarbaşı ve 3 Arkadaşının «2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde ile 
Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi» ile ön havalesi gereği Sağlık ve Sosyal Yardım Komis
yonunca hazırlanan rapor Komisyonumuzun 20.2.1985 - 27.2.1985 - 28.2.1985 - 6.3.1985 tarihlerindeki 47, 48, 
49 ve 50 nci 'birleşimlerinde Hükümet temsilcileri ve teklif sahiplerinin de katılmalarıyla incelendi ve görüşüldü. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler sırasında verilen bir önergenin benimsenmesi ile 22.2.1985 tarihin
de Komisyonumuza havale edilen «1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununun 58 inci Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenme
sine Dair Kanun Tasarısı» nın görüşülen tasarı 'ile doğrudan ilgisi nedeniyle gündeme dahil edilmesi ve her 
iki tasarının deştirilerek görüşülmiesi kabul edilmiştir. 

Bilindiği gibi, 2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kurumu (BAĞ - KUR) Kanunu 14.9.1971 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve 1.10.1972 
tarihinde bütün yurtta kademesiz olarak uygulamaya konulmuştur. 

Ancak, BAĞ - KUR Kanununda, gerek uygulama sırasında görülen eksiklik ve aksaklıkların giderilme
si ve gerekse ülkenin ekonomik durumunda meydana gelen gelişmeler nedeni ile zaman zaman genel ücret 
düzeyinin gerisinde kalan malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarında artışlar ısağlanması için birçoik Kanunlar 
ile değişiklikler yapılmıştır. 

BAĞ - KUR Kanunun uygulanmasına bütün Türkiye çapında aynı anda haşlanmış, ancak taşra teşkilat
larının kurulmasının gecikmesii ve kanun gereği BAĞ - KUR'a bildirim işlemlerinin meslök kuruluşlarınca ya
pılması nedeni ile, birçok aksaklıklar meydana gelmiş,' kendisini sigortalı bilen ve muntazaman pirimlerini 
ödeyen kimseler ve-bunların hak sahipleri Kanundaki aksaklıklar nedeni ile mağdur edilmişlerdir. 

Tasan ile, bütün bu aksaklıkların giderilmesi, mağduriyete uğrayanların haklarının iadesi, özellikle si
gortalılar aleyhine sonuç doğuran hükümlerin değiştirilerek kurum ile sigortalıların uzlaştırılması amaçlan
mıştır. Ayrıca tasarı BAĞ - KUR sigortalılarına yeni sosyal haklar da getirmektedir. 

Yapılan görüşmelerde söz alan üyeler tasarıyı genellikle olumlu bulmakla 'birlikte, hükümet temsilcilerine 
çeşitli sorular sorarak tasarı ile ilgili açıklayıcı bilgiler istemişlerdir. Hüfkümet adına yapılan açıklamalar ve 
sorulan sorulara verilen cevaplar dinlendikten sonra, sağlık vş sosyal yardım komisyonu mötni esas alınmak 
suretiyle maddelerinin mcelenrnesine geçilmiştir. 

(Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu metninin 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 13 üncü maddeleri aynen, 
Yeni bir metnin çerçeve 14 üncü madde olarak eklenmesi nedeniyle yalnız madde numarası değişikliği 

olarak 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 ve 22 nci maddeler 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 ve 23üncü maddeler olarak aynen, 
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Çerçeve 2 nci madde ile değişik aynı Kanunun 11 inci maddesinin 4 üncü fıkrası «Genel Kurula, Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı veya görevlendireceği kimse, Başkanvekili olarak başkanlık eder.» şeklinde 
değiştirilerek, 

Çerçeve 5 inci madde ile değişik aynı Kanunun 21 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan «... tüzelkişi
liğe sahip müesseseler ve bağlı ortaklıklar kurabilir....» ibaresindeki «ve bağlı ortaklıklar» çıkarılarak «...tü
zelkişiliğe sahip müesseseler kurabilir...» sökünde ve aynı maddenin 2 nci fıkrasındaki «Bu müessese ve bağ
lı ortaklıklarda istihdam edilecek...» ibaresindeki «ve bağlı ortaklıklarda» ibaresi çıkarılarak «bu müesseseler
de istihdam edilecek...» seklinde yeniden düzenlenerek, 

Çerçeve 12 nci madde ile değişik aynı Kanunun 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası, verilen 'bir önerge 
ışığında diğer güvenlik kanunlarına tabi olupta BAĞ - KUR'a geçenlerin haklarının korunması amacıyla, fık
ranın sonunda yer alan «... 6 ncı basamaktan aşağısını seçemezler.» ibaresi «... diğer güvenlik kanunlarında 
geçindiği süre intibak ettirilmek suretiyle en yakın basamaktan aşağısını seçemezler.» şeklinde yeniden düzen
lenerek, 

Tasarı ile ilgisi nedeniyle birlikte görüşülmesine karar verilen «1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 58 inci Maddesinin 'Değiştirilmesine ve Bu Ka
nuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» nın 1 inci maddesi verilen 'bir önergenin ka'bulü ile 
çerçeve 14 üncü madde olarak metne eklenmek suretiyle, 

Çerçeve 20 nci madde ile aynı Kanuna eklenen ek madde 8 in birinci fıkrasında açıklık kazandırılması 
amacıyla fıkrada yer alan «...'Kurumun bilgi işlem kayıtlarına intikal ettirikriiş 'bulunan makbuz ve posta 
çdki gi'bi 'belgeler...» ifadesindeki «Ibulunan» ibaresinden sonra «hatalı olmayan» ibaresinin eklenmesi ile Ek 
Madde 8 yeniden düzenlenerek, 

Ek Madde 9 aynen, 
Metne yeni eklenen çerçeve 14 üncü maddenin paralelinde 'bir hükmün yeni bir Ek Madde 10 olarak 

düzenlenmesi ve Çerçeve 20 nci maddeninde 21 olarak düzeltilmesi suretiyle, 
Çerçeve 23 üncü madde ile aynı Kanuna eklenmesi öngörülen ek geçici madde 15'in çerçeve 12 nci mad

dede yapılan değişiklik nedeni ile gereği kalmadığından metinden çıkarılması ve Ek Geçici Madde 17, 18 ve 
19 uncu maddelerin Ek Geçici 16, 17 ve 18 inci maddeler olarak madde numaralarının değiştirilmesi suretiyle, 
Ek Geçici 20 nci maddenin Ek Geçici 19 uncu madde olarak ve verilen bir önergenin ışığında bu maddenin 
1 ve 2 nci fıkralarında yer alan «dört ay» ibaresinin «altı ay» olarak değiştirilmesi ve «... iki yıl sonra...» 
ibaresinin «... iki yıl içerisinde...» şeklinde düzeltilmesi ve 1 inci fıkranın sonuna «Emeklilik talebi halinde bu 
miktarlar defaten ödenebilir» ibaresinin eklenmesiyle, ayrıca bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, değişik 58 
inci madde gereği ödenecek ilk aylık ödemenin 'bir defaya mahsus olmak üzere bir aydan fazla müddeti kapsa-
ya'büleceği şeklindeki bir hükmün ek geçici madde 20 olarak metne eklenmesi suretiyle ve madde numarası
nın 24 şeklinde düzeltilmesiyle, 

Yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen Çerçeve 24 ve 25 inci maddeler ise 25 ve 26 ncı maddeler olarak ay
nen kabul edilmiştir 

Ayrıca metnin başlığı yapılan değişikliklere paralel olarak «2.9.1981 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine ve Bu Kanuna İki Ek Madde ile Altı Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» şeklinde 
yeniden düzenlenmiştir. 
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Genel Kurulun onayına sunullmıaık üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Metin Emiroğlu 

Malatya 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Sururi Baykal 
Anlkıam 

Ahmet Şamil Kazokoğlu 
BoDu 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanalkikale 

Ahm&t Sarp 
IDiyaıfbakır 

İlhan Araş 
Eırzoırum 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
iGazlianitep 

Fikret Ertan 
iizmir 

Muhalefet şerhim eklidir 

Cengiz Tuncer 
Kayseri 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

Başikaravekili 
» Ayçan Çakıroğulları 

Denizli 

Ahmet Akgün Albayrak 
Adana 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

N. Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 

Ünal Akkaya 
Çorum 

İsmail Dayı 
Balıkesir 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

Özdemir Pehlivanoğlu 
İzmir 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Madde 12 üte değiştirilen 51 inci 
Maddeye (karşıyım 

H. Barış Can 
Sün/op 

Madde 3'e muhalifim 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

A. Sırrı Özbek 
Adıyaman 

M. Fenni İslimyei 
Balıkesir 

İmzada bulunamadı 

İlhan Askın 
'Bursa 

İsmail Şengün 
Denizli 

İmzada bulunamadı 

Metin Yaman 
Erzincan 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

Tüliay Öney 
îslfcanbul 

tmtzada bulunaımiadı 

İbrahim Özbıyık 
Kayseri 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Haydar Özalp 
Niğde . 

Enver Özcan 
Tokat 

Muhalifim şerhim eklidir 

Fahrettin Kurt Ferit Melen 
Trabzon Van 

Tümüne muhalifim 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 260) 
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MUHALEFET ŞBRHt 

Mevcut BAĞ - KUR Yasasına yer yer düzeltmeler ve dyileştıirmeler getiren bu tasarı, öteki Sosyal Gü
venlik Kurumlarıyla BAĞ - KUR arasında bir bütünlük, ilke ve kıstas birliği sağlanmadııkça dengesizlikler 
ve çarpıklıklar giderilmiş olmayacak, yeni dengesizlikler ve adaletsizlikler ortaya çıkacaktır. 

Sosyal güvenlik konusu bir bütün halinde ele alınmadığı sürece sorunlar çözüme kavuşmayacaktır. 
Tüm yurttaşlarımızı kapsayacak genel, çağdaş, adil ve alkılcı bir sosyal güvenlik sistemi oluşturulması 

gerektiği inancı ve bekleyişi içinde, kendi dar çerçevesinde 'bazı olumlu yönleri bulunsa bile bu tasarımn 
tümüne karşıyım^ 

A.: Sırrı Özbek Enver Özcan Fikret Er tan 
Adıyaıman Tokat İzmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 260) 
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HÜKÜMETİN TEKLÎF ETTİĞİ METİN 

2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanakârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanunumun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Bir Fıkrasının Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Bazı Maddeler 

Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1479 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«f) Kurum adına taşınmaz mal edinilmesi, inşası, idaresi ve bunların satılması veya Kuruma ait bina

ların; hizmet ıbinası, lojman, misafirhane, kreş, eğitim tesisi ve benzeri hizmet ve sosyal amaçlara tahsisi hak
kındaki önerileri.» 

MADDE 2. — 1479 sayılı Kanunun 2654 sayılı Kanunla değişik 11 inci maddesinin dördüncü fıkra
sı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Genel Kurula, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı veya görevlendireceği (kimse başkanlık eder.» 

MADDE 3i — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı Kanunla değişik 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir, 

Karşılıkların isletilmesi 

Madde 16. — 1479 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine göre Kurumu ayıracağı karşılıklar aşağıda be
lirtildiği şekilde işletilir. 

1. Ödenmiş primler karşılığı; 
a) Faiz haddi yürürlükteki hükümlere göre en yüksek düzeyde olmak üzere Devldt bankalarına yatırıl

mak, . . 
b) Devletin çıkardığı veya kefil olduğu tahviller ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca çıkarılan gelir or-

taJklığı ve hisse senetlerine yatıniimak, „ 
c) Taşınmaz mallara yatırılmak, 

d) Sigortalılara Ikonut veya toplu (işyeri yapımı için, bu yapıların birinci derece ipoteği karşılığında ta
şınmazın değerinin ;% 80'ine kadar, 2 yılı ödemesiz olmak üzere fonun tesis edildiğf ıbanlka tarafından 6'şar 
aylık eşit taksitler halinde Kuruma 10 yılda iade edilmek, % lO'dan aşağı olmamak üzere fak yürütülmek 
ve aynı sigortalının ancak 'kredinin birinden yararlanması kaydıyla yönetmelik hükümlerine, Kurumca tah
sisi uygun görülen kredilerin kullandırılmasım ve tahsilatını temin gayesiyle Bakanlar Kurulunca bu konuda 
görevlendirilen ihtisas sahibi Devlet bankalarında tesis edilecek fonlara veya bu hizmetlerin Kurumca fiilen 
yapılması halinde bu konuda kurulacak şirketlere veya 21 inci maddede belirtilen kuruluşlara yatırılmak, 

Suretiyle işletilir. v 
ödenmiş primler karşılığının en çdk % 40'ı (l/b) ve % 25'i de (l/d) bentlerinde yazılı olan konulara ya

tırılır, 
2. Yukarıdaki hükümlere göre işletilmesi bakımlıdan ödenmiş primler karşılığının yeterli olmaması ha

linde, Kurumun bir önceki yıl hesap sonuçlarına göre tespit edilen prim gelirleri ile yaptığı malullük, yaş
lılık ve ölüm sigortası yardımları arasmdaki müspet farkın en çok \% 15'i, Kurumun akıtuaryal durumu 
göz önüne alınmak suretiyle Yönetim Kurulu Ikararı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Balkanının onayı ile 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 260) . 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

2.9.1971 Tarifeli ve 1479 Sayın Esnaf ve Sanatkârlar 
ve, Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İki 
Fıkcainun Kaldınlmasıaa ve Bu Kanuna Bazı Mad

deler Eklenmesine Dair Kanun. Tasarısı 

MADDE 1. — 1479 sayılı Kanunun 10 uncu Mad
desinin ı(f) bendi aşağıdaki şekilde -değiştirilmiştir. 

f) Kurum adına taşınmaz mal edinilmesi, inşaası, 
idaresi ve bunların saitılması veya Kuruma ait bi
naların, hizmet binası, lojman, misafirhane, eğitim 
tesisi, kreş, huzurevi ve benzeri hizmet ve sosyal 
amaçlara «tahsisi hakkındaki önerileri, 

MADDE 2. — Tasarının 2 iıci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — .1479 saydı Kanunun 2229 sayılı 
Kanunla değişik 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Karşılıkların işletilmesi 

Madde 16. — 1479 sayılı Kanunun 74 üncü mad
desine ıgöre Kurumun ayıracağı karşılıklar aşağıda 
belirtildiği şekilde işletilir. 

1. ödenmiş primler karşılığı; 
a) Faiz haddi yürürlükteki hükümlere ıgöre en 

yüksek düzeyde olmak üzere Devlet bankalarına ya
tırılmak, 

b) Devletin çıkardığı veya kefil olduğu tahvil
ler ile Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresince 
çıkarılan gelir ortaklığı ve hisse senetlerine yatırıl
mak, 

c) Taşınmaz mallara yatırılmak, 
d) 'Bağ - Kur üyelerine İşletme ve Tesis Kredisi 

olarak tahsis edilmek üzere '% 10'dan az olmamak 
ve Merkez 'Bankasından Esnaf ve Sanatkârların fi
nansmanı için açılan reeskont kredilerine uygulanan 
faiz oranlarından bir puan düşük faiz getirmek şartıyla 
yönetmelik hükümlerine göre Türkiye Halk Bankası
na yatırılmak, 

Suretiyle işletilir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar 
ve Diğer Baçunsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
ruma Kauununuft Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi
ne ve Bu Kanuna Üç Ek Madde ile Altı Ek Geçici 

Madde Ektenmesine Dair Kanun Tasarısı 

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

MADDE 2. — 1479 sayılı Kanunun 2654 sayılı 
Kanunla değişik 11 inci maddesinin dördüncü fıkra
sı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Genel Kurula, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kam veya görevlendireceği kimse Başkanvekili olarak 
başkanlık eder.» 

MADDE 3. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
metninin 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ' (S. Sayısı : 260) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

bu maddenin l/d bendi hükümlerinde belirtilen şarÜaıla konut ve toplu işyeri kredisi fonuna veya hizmuetle-
rin Kurumca fiilen yapılması halinde bu konuda kurulacak şirketlere veya 21 inci madde gereğince kuru
lacak kuruluşlara yatırılmak suretiyle işletilebilir. 

3. Kurumun sair sebeplerle ayrılan karşılıkları günüm iktisadî şartlarına, Kurumun malî ve aktuaryal 
durumuna göre Kurumun bütçesi plasmanı ye yatırım programları çerçevesinde işletilir̂  

MADDE 4. — 1479 sayılı Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişttirilmiştir. 

Vergi, resim ve harç muafiyeti 

Madde 20. — a) 'Bu Kanunun 15 ve 16 ncı maddelerinde yazılı kaynaklardan elde olunan gelirler ile 
21 inci maddesi uyarınca kurulan müessese veya iştiraklerden elde olunan hak ve gelirler, 

b) Kurumca sigortalılara ve bu Kanuna göre hak sahibi sayılan kimselere verilen aylıklar ve yapılan 
yardımlar, 

c) Kuruma ait taşınır ve taşınmaz mallar, bunların alım ve satım işlemleri ile Kurumun hizmet gereği 
ihtiyaç duyduğu Türkiye'de temini mümkün olmayan malların ithali, kiralanması1, 

ç) Kurumun taraf olduğu dava ve icra takipleri ile ilanları, 
d) Kurumca yapılan bütün işlemler ve bu işlemler için ilgililere verilmesi veya bunlardan alınması 

gereken yazı ve belgeler ve bunların suretleri, 
İlgili kanunlarda Kurumun adı ve Kuruluş Kanunu yazılı olması dahi ithalde alınan vergi ve resimler 

dahil her türlü vergi, resim ve harçlar ile Kurumun doğrudan doğruya hizmetlerinden faydalanmadığı fon 
ve kuruluşlara katkı paylarından muaftır̂  

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 260) 



31 — 

l(SağüK vq SosyaH İşlen Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

ödenmiş primler karşılığının en çok % 40'ı "(l/b) 
ve % 25'i de (l/d) bentlerinde yazılı olan konulara 
•yatırılır.. 

2, Yukarıdaki hükümlere göre işletilmesi bakı
mından ödenmiş primler karşılığının yeterli olmama
sı halinde, ıKurumun bir önceki yıl hesap sonuçlarına 
göre tespit ©dilen prim gelirleri ile yaptığı malullük, 
yaşlılık ve ölüm sigortası yardımları arasındaki müs
pet farkın en çok % 15'i, Kurumun aktüaryal duru
mu göz önüne alınmak suretiyle Yönetim Kurulu ka
rarı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının onayı 
ile bu maddenin l/d bendi hükümlerinde belirtilen 
şartlarla İşletme ve Tesis kredisi fonuna yatırılmak 
suretiyle işletilebilir. 

3. Kurumun sair sebeplerle ayrılan karşılıkları 
günün'iktisadî şartlarına, Kurumun malî ve aktüarya! 
durumuna göre Kurumun bütçesi plasman ve yatırım 
programları çerçevesinde işletilir. 

MADDE 4. — 1479 sayılı Kanunun 20 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Vergi, resim ve harç muafiyeti 

Madde 20. — a) Bu Kanunun 15 ve 16 ncı 
maddelerinde yazılı kaynaklardan elde olunan gelir
ler ile 21 inci maddesi uyarınca kurulan müessese 
veya iştiraklerden elde olunan hak ve gelirler, 

b) Kurumca sigortalılara ve bu Kanuna göre hak 
sahibi sayılan kimselere verilen aylıklar ve yapılan 
yardımlar, 

c) Kuruma ait taşınır ve taşınmaz mallar, bun
ların alım ve satım işlemleri ile Kurumun hizmet gereği 
ihtiyaç duyduğu Türkiye'de temini mümkün olmayan 
malların ithali, kiralanması, 

ç) Kurumun taraf olduğu dava ve İcra takipleri 
ile ilanları, 

d) Kurumca yapılan bütün işlemler ve bu işlem
ler için ilgililere verilmesi veya bunlardan alınması 
gereken yazı ve belgeler ve bunların suretleri, 

İlgili kanunlarda Kurumun adı ve kuruluş (kanu
nunda yazdı olmasa dahi ithalde alınan vergi ve 
resimler dahil her türlü vergi, nesini ve harçlar ile 
Kurumun doğrudan doğruya hizmetlerinden fayda
lanmadığı fon ve kuruluşlara katkı paylarından muaf
tır* 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu 
metninin 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 260) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 5. — 1479 sayılı Kanulnun 2229 sayılı Kanunla değişik 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. . 

Tüzelkişiliği olan kuruluşlar kurmak ve iştiraklerde bulunmak yetkisi 

Madde 21. — Kurum; kuruluşları, çalışma konuları, organları, görev ve ydtkileri ile denetim usulleri yö
netmeliklerle belirlenmek suretiyle tüzelkişiliği haiz müesseseler ile ortaklılklar veya şirketler kurabilir ve
ya kurulmuş bulunanların hisse senetlerini veya ortaklık paylarını satın alabilir. 

Bu maddede belirtilen kuruluş ve dştirakler 'Bakamlar Kurulu kararı ile Ikurulur. 
'Bu kuruluş ve iştiraklerin personeli hakkında Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanmaz. 
Bu Kanunun 17, 18 ve 20 nci maddeleri Kurumun kuracağı ıbu kuruluş ve iştirakler hakkında da uygu

lanır. Kurum görevlileri bu kuruluşlarda özlük hakları saklı kalmak şartıyla çalıştırılabilirler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 260) 
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KJSağhk ve Sosyali! îşler Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

MADDE 5, — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı 
Kanunla değişik 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Tüzelkişiliği olan kuruluşlar kurmak ve iştirak
lerde bulunmak yetkisi 

Madde 21. — Kurum; Kurumun teklifi ve Ba
kanlar Kurulu kararı ile; çalışma konuları, organları, 
görev ve yetkileri ile denetim usulleri yönetmeliklerde 
belirtilmek suretiyle tüzelkişiliğe sahip müesseseler ve 
bağlı ortaklıklar kurabilir veya kurulmuş bulunanların 
hisse senetlerini satın alabilir veya iştiraklerde bulu
nabilir. 

!Bu müessese ve bağlı ortaklıklarda istihdam edi
lecek personel hakkında 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanunu hükümleri uygulanmaz. 

Bu Kanunun 17, 1-8 ve 20 nci maddeleri Kurum
ca kurulacak müessese ve bağlı ortaklıklar hakkında 
da uygulanır. Kurum görevlileri bu müessese ve bağlı 
ortaklıklarda özlük hakları saklı kalmak' şartıyla ça
lıştırılabilir. 

MADDE 6, — 1479 saydı Kanunun 2229 ve 2654 
sayılı kanunlarla değişik 24 üncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Kanunun amacı, sigortalı sayılanlar ve sayılmayan
lar 

Madde 24. — Aşağıda sayılan sigortalılar hak
kında malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde bu Ka
nunda yazılı şartlarla sosyal sigorta yardımları sağ
lanır. 

I. — Sigortalı sayılanlar: 
Kanunla ve Kanunların verdiği yetkiye dayanıla

rak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dı
şında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile 
bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız 
çalışanlardan; 

a) Esnaf ve Sanatkârlar, tüccar, sanayici ve 
borsa ajan ve acenteleri, mimar ve mühendisler, si
gorta prodüktörleri ve eksperleri, eczacılar, tabipler, 
veterinerler, gümrük komisyoncuları gibi ticarî ka
zanç, veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçök 
veya götürü usulde gelir vergisi mükellefi, olanlar, Es-
naf ve Sanatkâr siciline kayıtlı bulunanlar veya ka
munla kurulu meslek kuruluşlarına usulüne uygun ola
rak kayıtlı olanlar, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 5. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı 
Kanunla değişik 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Tüzelkişiliği olan kuruluşlar kurmak ve iştirakler
de bulunmak yetkisi 

Madde 21. — Kurum; Kurumun teklifi ve Ba
kanlar Kurulu kararı ile; çalışma konuları, organları, 
görev ve yetkileri ile denetim usulleri yönetmelikler
de belirtilmek suretiyle tüzelkişiliğe sahip müessese
ler kurabilir veya kurulmuş bulunanların hisse senet
lerini satın alabilir veya iştiraklerde bulunabilir. 

Bu müesseselerde istihdam edilecek personel hak
kında 657 sayilı Devlet. Memurları Kanunu hüküm
leri uygulanmaz. 

Bu Kanunun 17, 18 ve 20 nci maddeleri Kurum
ca kurulacak müessese ve bağlı ortaklıklar hakkında 
da uygulanır. Kurum görevlileri bu müessese ve bağ-
U ortaklıklarda özlük hakları saklı kalmak şartıyla 
çalıştırılabilir.» 

MADDE 6. — Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonu 
metninin 6 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 260) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 260) 
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ıÇSağhk ve Sosyali İşler Komisyonunun Kabul' Ettiği (Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 
Metin) 

lb) Kollektif şirketlerin ortakları, 
c) Adi Komandit şirketlerin komandite ve ko

manditer ortakları, 
d) Limited şirketlerin ortakları, 
e) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket

lerin komandite ortakları, 
f) Donatma iştirakleri ortakları, 
ig) Anonim şirketlerin ıkurucu ortakları Be yöne

tim kurulu üyesi olan ortakları, 
Bu Kanuna göre sigortalı sayılırlar. 
II - Sigortalı sayılmayanlar 
Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) 18 yaşını ddlduııtoamış olanlar, 
b) Yalbancı uyruklular, 
c) Kanunla veya kanunun verdiği yetkiye daya

nılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ve
ya kesenek ödeyenlerle bu tür kuruluşlardan malul
lük veya yaşlılık aylığı ile daimî tam işıgöremezûk 
geliri almakta olanlar, aylık veya gelir bağlanması 
için talepte bulunmuş olanlar (Dul ve ydti'm aylığı 
veya Sosyal Sigortalar Kurumundan geçici veya sü
rekli kısmî işgöremezllik geliri alanlar hariç), 

d) Tarım işi yapanlar (Tarım sanatlarına ait iş
leri yapanlar hariç), 

Sigortalı sayılmazlar. 

ıMADDEi 7. — 1479 sayılı Kanunun 2229 ve 2654 MADDE 7. — Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu 
sayılı kanunlarla değişik 25 inci maddesi aşağıdaki metninin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
şekilde değiştirilmiştir. 

Sigortalılığın başlangıç ve bitiş tarihi 

(Madde 25. — 24 üncü maddeye göre sigortalı Ba
yılanlardan gelir vergisi mükellefi olanlar, mükellefi
yetin başianıgıç tarihinden, gelir vergisinden muaf 
olanlar ile vergi kaydı bulunmayanlar da Esnaf ve 
Sanatkâr siciline veya kanunla kurulu meslek kuru
luşlarına kayıtlı 'oldukları tarihten itibaren kendiliğin
den bu Kanuna göre sigortalı sayılırlar,! 

Bu suretle sigortalı olanların hak ve yükümlülük
leri sigortalı sayıldıkları tarihte başlar. 

24 üncü maddeye göre sigortalı sayılanlardan; 
la) Gelir vergisi mükellefi olanların, mükellefiyet

lerini gerektiren faaliyetlerine sion verdikleri, 
b) Gelir vergisinden muaf olanlar ile vergi kaydı 

bulunmıayanlar, Esnaf ve Sanatkâr sicilinden veya ka
nunla kurulu meslök kuruluşlarındaki üye kayıtlarının 
silindiği, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 260) 
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c) T.C. Emekli Sandığına tabi olarak çalışmaya I 
'başlayanların emekli keseneği kesilmeye başladığı, I 

d) Şirketlerle ilgisi kalmayanların, çalışmalarına 
son verdikleri veya ilgilerinin kesildiği, 

e) iflasına karaır verilmiş olan tasfiye halindeki 
özel işletmeler ile şirket ortaklarının, özel işletmenin I 
veya şirketin mahkemece tasfiyesine karar verildiği, -

Tarihten itibaren sigortalılıkları sona erer. 
Bu Kanuna göre sigortalı sayılanlardan; bu si- I 

gortalılıklarraın devamı süresince, aynı zamanda hiz- I 
met akdi ile çalışanların Bağ-Kur sigortalılıkları devam 
eder, Bunlar kanunla ve Ikanunların verdiği yetkiye 
dayanılarak kurulu diğer sosyal güvenlik kuruluş- * 
lan kapsamına giremezler. I 

MADDE 8. — 1479 sayılı Kanunun 2229 ve 2654 MADDE 8. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
sayılı kanunlarla değişik 26 ncı maddesi aşağıdaki metninin 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
şekilde değiştirilmiştir. I 

Yazılma I 

(Madde 26. — Sigortalı olmak hak ve yükümlü
lüğünden vazgeçilemez ve kaçınüamaz. Sözleşmelere, 
sosyal sigorta yardım ve yükümlerini azaltmak ve- j 
ya başkasına devretmek yolunda hükümler konula- I 
maz. Bu Kanuna göre sigortalı sayılanlar, sigortalı I 
sayıldıkları tarihten itibaren en geç 3 ay içinde Ku
rumla başvurarak kayıt ve tescillerini yaptırmak zo
rundadırlar. I 

I - Vergi daireleri, Esnaf ve Sanatkâr Sicil Me- I 
ımurluğu ve kanunla kurulu meslek kuruluşları I 

a) Sigorta kapsamına giren mükellefleri veya I 
üyelerini bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten, I 

h) Sonradan mükellefiyeti tescil edilenleri veya I 
üye kaydolulanları tescil ve kayıt tarihinden, I 

c) Mükellefiyeti terkin edilen veya üyelik kaydı I 
silinenleri ise hu tarihten, I 

'İtibaren 3 ay içinde Kuruma bildirmekle yüküm- I 
lüdürler. Ayrıca Belediye, özel İdare ve diğer kamu I 
kuruluşları, sigortalılığa esas olacak 'bilgileri Bağ-Kur' I 
un isteği üzerine vermek zorundadırlar. I 

Bu Kanuna «öre sigortalı sayılanlardan, sigortalı- I 
lıklarının (başladığı tarihten itibaren 3 ay içinde Ku- I 
ruma kayıt ve tescillerini yaptırmayanlar hakkında I 
Kurumca resen tescil işlemi yapılır. I 

II - Sigortalıların kayıt ve tescil veya resen işlem- I 
terinde? I 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 260) 
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MADDE 6, — 1479 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
Hakkı doğuran olay tarihinden 5 yıl geçtikten sonra talepte bulunanların ölüm aylıkları, talep tarihini 

takip eden aybaşından itibaren başlar. 

MADDE 7. — 1479 sayılı Kanunun 2229 ve 2423 sayılı kanunlarla değişik 45 imci maddesinin fb) 'ben
di yürürlükten kaldırılmışlar. 

MADDE 8. — 1479 sayılı Kanunun 2229 ve 2654 sayılı kanunlarla değişik 51 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştira 

«Ancak, diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi bir işte çalıştıktan sonra BAĞ - KUR kapsamına giren
ler, bu Kanunun 50 nci maddesinde belirtilen aylık gelir basamaklarından 6 ncı basamaktan aşağısını seçe
mezler.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 260) 
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a) Gelir vergisi mükellefi olanlar için vergi daire
si kavutları, 

ib) Gelir vergisinden muaf olanlar ile vergi kaydı 
bulunmayanlar için Esnaf ve Sanatkâr sicili veya 
'kanunla ikurulu meslek kuruluşu kayıtları, 

c) Belediye, özel idare ve diğer kamu kuruluş
larının Bağ • Kur'un (isteği üzerine vermek zorunda 
oldukları bilgiler, 

Esas alınır. 
III - Noterler; 
(Kendi adına ve hesaibına bağımsız çalışan Esnaf 

ve Sanatkârlar ile diğer bağımsız çalışanların tut
makla mükellef oldukları defterlerin tasdiki sırasın
da, Bağ-Kur'a kayıtlı olduklarım gösterir belgeyi is
temek zorundadırlar. Belge İbraz etmeyenlerin def
terleri tasdik edilmez, 

(Sigortalıların başvurma usulleri ile uymak zorun
da oldukları esaslar ve tescille ilgili işlemler yönet
melikle düzenlenir. Bu yönetmeliğin bildirim ve gi
riş (bildirgelerinin onaylanmasına ilişkin hükümleri 
ha'klkında İçişleri, Maliye ve Gümrülk, Sanayi ve 
Ticaret bakanlıklarının da görüşleri alınır. 

MADDE 9, — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı 
Kanunla değişik 35 inci maddesinin başlığı ile (a) 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, son fıkrası yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

Yaşlılık aylığından yararlanma şartları 

a) Sigortalının Kurumdan yazılı talepte bulun
ması 

MADDE 10. — Tasarının 6 ncı maddesi Komis
yonumuzca 10 uncu madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 11. — Tasarının 7 nci maddesi Komis
yonumuzca 11 inci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 12. — Tasarının 8 inci maddesi Komis
yonumuzca 12 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

— 39 — 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 9. — Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonu 
metninin 9 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu 
metninin 10 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Sağlık ve Sosyal işler Komisyo
nu metninin 11 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — 1479 sayılı Kanunun 2229 ve 
2654 sayılı Kanunlarla değişik 51 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ancak, diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi 
bir işte çalıştıktan sonra Bağ-Kur kapsamına giren
ler, bu Kanunun 50 nci maddesinde belirtilen aylık 
gelir basamaklarından, diğer güvenlik kanunlarında 
geçirdiği süre intibak ettirilmek suretiyle en yakın 
basamaktan aşağısını seçemezler.» 
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. MADDE 9. — 1479 sayılı Kanunun 2229 ve 2423 sayılı kanunlarla değişik 53 üncü maddesinin ikinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Primler süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmına sürenin bittiği .tarihten başlayarak 
ilk ay için % 10 ve bundan sonra gelecek her ay için % 4 gecikme zammı uygulanır.» 

MADDE 10. — 1479 sayılı Kanunun 60 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Çocukların kontrol muayeneleri 

Madde 60. — Bu Kanuna göre aylık bağlanan çalışamayacak durumda malul çocuklar, Kurumca kont
rol muayenesine tabi tutulabilir. 

Kabul edilir bir özrü olmadığı halde kontrol muayenesi, Kurumun yazılı bildiriminde ıbelirtilen tarihten 
sonraki aybaşma kadar yaptırılmadığı talkdirde, çocukların çalışamayacak durumda malul sayılmalan sebe
biyle bağlanmış veya artırılmış bulunan aylıklar, kontrol muayenesi için Ibelirtilen tarihten sonraki aybaşın
dan başlanarak kesilir. 

Muayene neticesinde malullük halinin devam ettiği anlaşılırsa, anlaşıldığı Itarihi takip eden aybaşından iti
baren aylığın ödenmesine yeniden başlanır^ 

MADDE 11. — 1479 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Üçüncü kişinin sorumluluğu 

Madde 63. — Üçüncü bir kimsenin suç sayılır hareketi ile bu Kanunda sayılan yardımların yapılmasını 
gerektiren bir halin doğmasında, Kurum sigortalı veya hak sahiplerine gerekli bütün yardımları yapar. 

Ancak, Kurum, yapılan ve yapılacak yardımların tutarı için üçüncü kişilere, istihdam edenlere, araç sa
hiplerine ve diğer sorumlulara rücu eder. 

MADDE 12. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı Kanunla değişik 74 üncü maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Her hesap yılı sonunda o yılın gelirlerinden o yıl içinde ödenen; yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları ile 
yönetim giderleri, sigorta giderleri ve ayrılması gereken diğer karşılıklar tenzil edildikten sonra kalan miktar, 
matematik, ödenmiş primler ve olağanüstü karşılıklar olarak ayrılır. 
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MADDE 13. — 1479 sayılı Kanunun 2229 ve 
2423 sayılı kanunlarla değişik 53 üncü maddesinin 
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci 
fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

«Primler süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, 
ödenmeyen kısmına sürenin bittiği tarihten başlaya
rak Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki 
Kanunda belirtilen gecikme zammı oranları uygula
nır.» 

MADDE 14. — Tasarının 10 uncu addesı Komis
yonumuzca 14 üncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 15. — Tasarının 11 inci maddesi Ko
misyonumuzca 15 inci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 16. — Tasarının 12 nci maddesi Komis
yonumuzca 16 ncı madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 13. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nu metninin 13 üncü maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 14. — 1479 sayılı Kanunun 58 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Aylıkların ödenmesi 

Madde 58. — Sigortalıya veya hak sahibi olan 
kimselere bu Kanun gereğince bağlanan aylıklar, ay
da bir peşin olarak verilir. 

Peşin ödenen aylık, durum değişikliği veya ölüm 
halinde geri alınmaz. 

Aylıkların ödeme tarihleri Bakanlar Kurulu Ka
rarı ile belirlenir.» 

MADDE 15. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nu metninin 14 üncü maddesi 15 inci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nu metninin 15 inci maddesi 16 ncı madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nu metninin 16 ncı maddesi 17 nci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 
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MADDE 13. — 1479 sayılı Kanunun 78 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Bu Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, cenaze^ yardımı ve ölüm toptan ödeme hakları, hakkı doğu

ran olay tarihinden başlanarak 10 yıl içinde istenmezse düşer. 

MADDE 14. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı Kanunla değişik 79 uncu maddesinin dördüncü fıkrasın
dan sonra aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir. 

tsteğe bağlı sigortalılık, sigortalının tescil talebinin Kuruma intikal ettiği tarih itibariyle başlar, terk tale
binin Kuruma intikal ettiği tarihe veya dıiğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi olarak çalışmaya başlama ile 
sona erer. Ancak ayı içinde primi yatırılmış süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. 

MADDE 15. — 1479 sayılı Kanuna, 2229 sayılı Kanunla ilave edilen ve 2654 sayılı Kanunla değiştirilen 
ek geçici 4 üncü madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ek Geçici Madde 4. — Bu Kanuna göre, isteğe bağlı sigortalı olanlardan, 4.5.1979 tarihinde, kadın ise
ler 40, erkek iseler 45 yaşını geçenler, sigortalı oldukları tarihten geriye doğru 10 yıllık sürenin tamamını, sigor
talılığın tescilinden itibaren bir yıl içinde talepte bulunmak kaydıyla borçlanabilir. 

Şu kadar ki, bu Kanun ile diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi hizmeti bulunanlar ancak 10 yıla ta
mamlayacak süreyi borçlanabilirler. 

Borçlanılan süreler, yaşlılık aylığı bağlanmasında ancak borcun bittiği tarihten itibaren bir yıl geçtikten 
sonra, prim ödeme süresi olarak, değerlendirilir. 

Borçlanma primleri talep tarihindeki basamak ve prim tutarları üzerinden hesaplanır ve sigortalılığın baş
langıç tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde ödenir. Belirtilen süre içerisinde borçların tamamen ödenmemesi ha
linde, borçlanma talepleri geçersiz sayılır. 

Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce borçlanmış ve bu kanuna göre borçlanılacak süreler, diğer Sosyal 
Güvenlik kanunlarına tabi bir işe girerek o kanuna tabi kurum veya kuruluşlardan aylığa hak kazananla
rın, 24.5.1983 tarih ve 2829 sayılı Kanun hükümlerine göre, birleştirilecek hizmetlerine dahil edilemez. Bu su
retle, dikkate alınmayan sürelere ait borçlanma primleri, talep halinde sigortalıya veya mirasçılarına geri ve
rilir. 

MADDE 16. — 1479 sayılı Kanuna 2654 sayılı Kanunla ilave edilen ek geçici 12 nci madde aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Sigortalılık niteliğini kaybedenler hakkında yapılacak işlemler 

Ek Geçici Madde 12. — 1479 sayılı Kanunun değişik 24 üncü maddesinin (II nci) bendinde sayılan
lar dışında kalan kimselerden Kuruma kayıt ve tescili yapılmakla birlikte Kanunun öngördüğü şartları taşı
madıkları için sigortalı sayılmayanların, 1.10.1972 ile 20.4.1982 tarihleri arasında kayıt ve tescilli bulunduk
ları sürelerinin tamamı, kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve bu sürelere ait prim, 
gecikme zammı ve faizleri ödemeleri şartıyla sigortalılık süresıi olarak değerlendirilir. Şu kadar ki, kendi iste
ği üzerine sigortalılığı sona erenlerin kayıt ve tescili bulundukları süreler talebe bakılmaksızın geçerli sayılır. 

Sigortalılığı tescil edilmemiş olmakla birlikte, prim ödemesinde bulunmuş olanların, ilk prim ödeme tarihi 
ile 20.4.1982 tarihi arasında kalan süreleri de birinci fıkradaki şartlarla sigortalılık süresi olarak kabul edilir. 

Yukarıdaki bir ve ikinci fıkra hükümleri uyarınca sigortalılığı geçerlilik kazananlar, 1479 sayılı Kanunun 
değişik 24 üncü maddesinde belirtilen sigortalılık şartlarını taşımamakla beraber 20.4.1982 tarihinden bu Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar prim ödeyenlerin ödedikleri prime tekabül eden süreleri, sigortalılık sü
resi olarak değerlendirilir. 

Bu madde hükmünden yararlanmak suretiyle sigortalılığı geçerli sayılanların aylıkları da aylığa hak kaza
nılan tarih itibariyle geçerli sayılır. Ancak, kesilmiş bulunan aylıkların yeniden ödenmeye başlanabilmesi için 
sigortalı veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları şarttır. 
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MADDE 17. — Tasarının 13 üncü maddesi Ko
misyonumuzca 17 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 18. — Tasarının 14 üncü maddesi Ko
misyonumuzca 18 inci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 18. — Sağlık ve Sosyal işler Komisyo
nu metninin 17 nci maddesi 18 inci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nu metninin 18 inci maddesi 19 uncu madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

Türidye Büyük Mület 'Mecüsd (S, Sayısı : 260) 
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MADDE 17. — 1479 sayılı 2229 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle eklenen ek madde 1 aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Deyim değişikliği 

Ek Madde 1. — 1479 sayılı Kanunda geçen «Sosyal Güvenlik Bakanlığı» deyimi «Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığı» olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 18. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 8 inci madde ilave edilmiştir. 

Prim ve tahsis ödemeleri ile ilgili makbuzların imhası 

EK MADDE 8. — Sigortalıların prim ve prime ilişkin ödemeleri ile sigortalılara veya hak sahiplerine Ku
rumca yapılan sigorta yardımları, prim iadeleri ve benzeri her türlü ödemeleri ihtiva eden ve Kurumun bilgi 
işlem kayıtlarına intikal ettirilmiş bulunan makbuz ve posta çeki gibi belgeler, bu tür ödemelerin yapıldığı ta
rihi takip eden takvim yılı başından başlayarak bir yıl süre ile muhafaza edilir. 

Muhafaza süresi geçtikten sonra bu tür ödemelerin tespit ve tevsikinde Kurumun bilgi işlem kayıtları esas 
alınır. Kurumun bilgi işlem kayıtlarına itiraz edilmesi halinde, itiraz eden aksini ispatla mükelleftir. 

Bu maddeye göre imha edilecek belgelerin imha usulleri bir yönetmelikle düzenlenir. 

Türkiye ıBüyüfe IMfflötj İMecisli ' (İS, ISayısı : 260} 



— 45 — 

((Sağlık ve Sosyal İşfetf Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

MADDE 19. — Tasarının 17 nci maddesi Ko
misyonumuzca 19 uncu madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 20. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 
maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 8. — Kanuna tasarının 18 inci mad
desi ile eklenen ek madde 8, Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Askerlik borçlanması 

EK MADDE 9. — 1479 sayılı Kanun ve aynı Ka
nunda değişiklik yapan kanunlara göre sigortalı olan
lar, askerlikte er olarak geçen hizmet süreleri ile yedek 
subay okulunda geçen sürelerinin tamamını borçlana
bilirler. ölümü halinde sigortalı planların hak sahip
leri de borçlanma talebinde bulunabilirler. 

Borçlanma primleri sigortalının talep tarihinde 
bulunduğu basamak üzerinden yürürlükteki prim tu
tarlarına göre hesaplanır. 

Borçlandırılan sürenin karşılığı sigortalının prim 
ödeme süresine katılır. 

Bu Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlan
gıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma ha
linde sigortalılığın başlangıç tarihi borçlandırılan süre 
kadar geriye götürülür. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 20. — Sağlık ve Sosyal îşler Komisyo
nu metninin 19 uncu maddesi 20 inci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 
maddeler eklenmiştir. 

Prim ve tahsis ödemeleri ile ilgili makbuzların im
hası 

EK MADDE 8. — Sigortalıların prim ve prime 
ilişkin ödemeleri ile sigortalılara veya hak sahipleri
ne kurumca yapılan sigorta yardımları, prim iadeleri 
ve benzeri her türlü ödemeleri ihtiva eden ve Kuru
mun bilgi işlem kayıtlarına intikal ettirilmiş bulunan 
ve hatalı olmayan makbuz ve posta çeki gibi belge
ler, bu tür ödemelerin yapıldığı tarihi takip eden tak
vim yılı başından başlayarak bir yıl süre ile muhafa
za edilir. 

Muhafaza süresi geçtikten sonra bu tür ödemele
rin tespit ve tevsikinde Kurumun bilgi işlem kayıtları 
esas alınır. Kurumun bilgi işlem kayıtlarına itiraz 
edilmesi halinde, itiraz eden aksini ispatla mükellef
tir. • 

Bu maddeye göre imha edilecek belgelerin imha 
usulleri bir yönetmelikle düzenlenir. 

Askerlik borçlanması 

EK MADDE 9. — Sağlık ve Sosyal işler Komis
yonu metninin Ek 9 uncu maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet (Meclisi {IS. Sayısı : 260) 
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Metin) 

Hesaplanan borçlanma tutarları tebliğ tarihinden 
itibaren iki yıl içerisinde ödenir. Belirtilen süre içeri
sinde borçların tamamen ödenmemesi halinde borç
lanma talepleri geçersiz sayılır. 

MADDE 21: — 1479 sayılı Kanuna, 2229 sayılı 
Kanunla ilave edilen ve 2654 sayılı Kanunla değişti
rilen ek geçici 4 üncü madde aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Ek Geçici Madde 4. — Bu Kanuna göre, is
teğe bağlı sigortalı olanlardan, 4.5.1979 tarihinde, ka
dın iseler 40, erkek iseler 45 yaşını geçenler, sigortalı 
oldukları tarihten geriye doğru 10 yıllık sürenin tama
mını, sigortalılığın tescilinden itibaren bir yıl içinde 
talepte bulunmak kaydıyla borçlanabilir. 

Şu kadar ki, bu Kanun ile diğer sosyal güvenlik 
kanunlarına tabii hizmeti bulunanlar ancak 10 yıla 
tamamlayacak süreyi borçlanabilirler. 

Borçlanılan süreler, yaşlılık aylığı bağlanmasında 
ancak borcun bittiği tarihten itibaren bir yıl geçtik
ten sonra, prim ödeme süresi olarak, değerlendirilir. 

Borçlanma primleri talep tarihindeki basamak ve 
prim tutarları üzerinden hesaplanır ve sigortalılığın 
başlangıç tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde ödenir. 
Belirtilen süre içerisinde borçların tamamen ödenme
mesi halinde, borçlanma talepleri geçersiz sayılır. 

Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce borçlan
mış ve bu Kanuna göre borçlanılacak süreler, diğer 
Sosyal Güvenlik kanunlarına tabi bir işe girerek o 
kanuna tabi kurum veya kuruluşlardan aylığa hak ka
zananların, 24.5.1983 tarih ve 2829 sayılı Kanun hü
kümlerine göre, birleştirilecek hizmetlerine dahil edi
lemez. Bu suretle, dikkate alınmayan sürelere ait borç
lanma primleri, talep halinde sigortalıya veya miras
çılarına geri verilir. 

MADDE 22. — 1479 sayılı Kanuna 2654 sayılı 
Kanunla ilave edilen ek geçici 12 nci madde aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Sigortalılık niteliğini kaybedenler hakkında yapıla
cak işlemler 

Ek Geçici Madde 12. — 1479 sayılı Kanunun 
değişik 24 üncü maddesinin (II nci) bendinde sa
yılanlar dışında kalan kimselerden Kuruma kayıt ve 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

EK MADDE 10. — Bu Kanunda geçen dönem 
tabiri bir aylık dönemi ifade eder. 

MADDE 22. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nu metninin 21 inci maddesi 22 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nu metninin 22 nci maddesi 23 üncü madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye ıBüyüki (Milleti IMecliisıi (S., Sayısı : 260) 
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MADDE 19. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici maddeler ilave edilmiştir. 

Daha önce diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi bir işte çalışmış olanların basamak düzeltmeleri 

EK GEÇİCİ MADDE 15. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce diğer sosyal güvenlik kanun
larına tabi hizmeti dolayısıyla 51 inci maddenin üçüncü fıkrası gereğince 6 ncı basamaktan daha yüksek basa
mağa intibak ettirilenler, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içerisinde yazılı talepte bulunmak şar
tıyla giriş tarihi itibariyle 6 ncı basamaktan aşağı olmamak üzere basamak düzeltebilirler. 

Bu şekilde basamak düzeltenlerin ödedikleri fazla primler iade edilmeyip, ileride ödemeleri gereken prim
lere mahsup edilir. 

İsteğe bağlı sigortalılık talebinde bulunmuş olanların tabi olacağı hükümler 

EK GEÇİCİ MADDE 16. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 79 uncu maddeye göre isteğe 
bağlı sigortalılık talebinde bulunanlara da bu Kanun hükümleri uygulanır. Bunlardan keseneklerini, prim, ge
cikme, zammı ve borçlarını kısmen veya tamamen süresinde ödemedikleri için sigortalılığı sona erenler; bu 
Kanunun yürürlük tarihine kadar geçen sürelere ait ödemeleri gereken borçlarını gecikme zammı ve faiziyle 
birlikte bir yıl içinde tamamen ödedikleri takdirde bütün süreleri sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Be
lirtilen süre içerisinde, prim ve gecikme zamlarını tamamen ödemeyen sigortalıların bu Kanunun yürürlük ta-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 260) 



— 49 — 

ıflSağhık ve Sosyafli işler Komisyonunun IKaıbul Ettiği 
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tescili yapılmakla birlikte Kanunun öngördüğü şart
ları. taşımadıkları için sigortalı sayılmayanların, 
1.10.1972 ile 20.4.1982 tarihleri arasında kayıt ve tes
cilli bulundukları sürelerinin tamamı, kendilerinin ve
ya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve bu 
sürelere ait prim, gecikme zammı ve faizleri ödeme
leri şartıyla sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Şu 
kadar kıi, kendi isteği üzerine sigortalılığı sona erenle
rin kayıt ve tesciin bulundukları süreler talebe bakıl
maksızın geçerli sayılır. 

Sigortalılığı tescil edilmemiş olmakla birlikte, prim 
ödemesinde bulunmuş olanların, ilk prim ödeme tari
hi ile 20.4.1982 tarihi arasında kalan süreleri de bi
ninci fıkradaki şartlarla sigortalılık süresi olarak ka
bul edilir. 

Yukarıdaki bir ve ikinci fıkra hükümleri uyarınca 
sigortalılığı geçerlilik kazananlar, 1479 sayılı Kanu
nun değişik 24 üncü, maddesinde belirtilen sigortalı
lık şartlarını taşımamakla beraber 20.4.1982 tarihinden 
hu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar prim öde
yenlerin ödedikleri prime tekabül eden süreleri, sigor
talılık süresi olarak değerlendirilir. 

Bu madde hükmünden yararlanmak suretiyle si
gortalılığı geçerli sayılanların aylıkları da aylığa hak 
kazanılan tarih itibariyle geçerli sayılır. Ancak, kesil
miş bulunan aylıkların yeniden ödenmeye başlanabil
mesi için sigortalı veya hak sahiplerinin yazılı talepte 
bulunmaları şarttır. 

MADDE 23. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 
geçici maddeler eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 15. — Tasarının 19 uncu 
maddesi ile Kanuna eklenen ek geçici 15 inci madde 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

EK GEÇICL MADDE 16. — Tasarının 19 uncu 
maddesi ile Kanuna eklenen ek geçici 16 ncı madde 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 24. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 
geçici maddeler eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 15. — Sağlık ve Sosyal 
işler Komisyonu metninin Ek Geçici 16 ncı maddesi 
Ek Geçici 15 inci madde olarak aynen kabul edilmiş
tir. 

EK GEÇİCİ MADDE 16. — Sağlık ve Sosyal 
işler Komisyonu metninin Ek Geçici 17 nci maddesi 
Ek Geçici 16 ncı madde olarak aynen kabul'edilmiş-
tir. 

Türkiye ıBüyük! İ M « | Meclisi : 260) 
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rihinden önce ödemiş oldukları primlere tekabül eden süreleri 53 üncü madde uyarınca yapılacak hesapla
maya göre, sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. 

Sigortalılardan daha önce borçlanma talebinde bulunmuş ve borçlanma tutarını tamamen ödemiş olmak
la beraber, kesenek veya primlerini ödemedikleri için sigortalılığı, sigortalılığın başlangıç tarihi itibariyle 
sayılmayanların, borçlanma karşılığını geri almamış, olmak kaydıyla bu borçlanmaları geçerli sayılır. 

20 . 4 . 1982 tarihinden önce tescilini yaptırmayanlar hakkında yapılacak işlemler 

EK GEÇİCİ MADDE 17. — 1479 sayılı Kanuna 2654 sayılı Kanunla ilave edilen ek geçici 13 üncü 
maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen iki yıllık süre ile dördüncü fıkrasında belirtilen bir yıllık süre, bu Ka
nunun yürürlük tarihinden itibaren yeniden işlemeye başlar. 

20 .4 . 1982 tarihinden önce vergi dairelerine kayıtlı bulunulan sürelerin borçlanılması 

EK GEÇİCİ MADDE 18. — 20.4.1982 tarihinden. önce her ne suretle olursa olsun kuruma kayıt ve tes
cili yapılan ve talep tarihinde sigortalılık niteliğini taşıyanlar, 1.10.1972 ile 20.4.1982 tarihleri arasında, kuru
ma veya diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına kayıtlı bulundukları süreler dışında vergi dairelerine kayıtlı ola
rak kendi nam ve hesaplarına bağımsız çalıştıkları sürelerinin tamamını belgelemek şartıyla borçlanabilirler. 

Borçlanma primleri sigortalının bulunduğu son basamak üzerinden yürürlükteki prim tutarlarına göre he
saplanarak defaten veya bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde ödenir. Bu süre içinde 
primi ödenmeyen borçlanma süreleri sigortalılıktan sayılmaz. 

Borçlanma talebi bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde kuruma yazılı olarak yapılır ve 
bu süre içinde vergi dairelerince verilecek belgelerle tevsik edilir. 

Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde, gerek sigortalılar ve gerekse belgeyi düzen
leyenler hakkında genel hükümlere göre ceza kovuşturması yapılır. Ayrıca, Kurumun bu yüzden uğrayaca
ğı zararlar % 50 fazlası ve kanunî faizi ile birlikte bunlardan tahsil edilir. 

Geçersiz sayılan 10 yıllık hizmet belgelerinin tabiî olacağı hükümler 

EK GEÇİCİ MADDE 19. — 1479 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi ile 'bu maddede 2229 sayılı Ka
nunla yapılan değişiklik hükümlerinden yararlanmak suretiyle, kanunî süreler içinde verilmiş ve Kurum ka
yıtlarına geçinilmiş bulunaneski çalışma sürelerinin tevsikine ilişkin belgelerin Kanunun öngördüğü şartları ta
şımadıklarının sonradan tespit edilmesi sebebiyle geçerli sayılmamaları halinde; belgelerde gösterilen bağımsız 

Türfciye ıBüytikj iMÜetı IMecOaai >tfS, (Sayısi ; 260) 



(Sağlık ve Sosyal İşler (Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

— 51 — 
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EK GEÇİCİ MADDE 17. — Tasarının 19 uncu 
maddesi, ile Kanuna eklenen ek geçici 17 nci madde 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

20.4.1982 tarihinden önce vergi dairelerine kayıtlı 
bulunulan sürelerin borçlanılması 

EK GEÇİCİ MADDE 18. — -20.4.1982 tarihinden 
önce her ne suretle olursa olsun Kuruma kayıt ve 
tescili yapılan ve talep tarihinde sigortalılık niteliği
ni taşıyanlar, 1.10.1972 ile 20.4.1982 tarihleri arasın
da, Kuruma veya diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına, 
kayıtlı bulundukları süreler dışında vergi dairelerine 
kayıtlı olarak kendi nam ve hesaplarına bağımsız ça
lıştıkları sürelerinin tamamını belgelemek şartıyla borç
lanabilirler. Sigortalının ölümü halinde bu haktan, 
hak sahipleri de faydalanabilir. 

Borçlanma primleri sigortalının bulunduğu son ba
samak üzerinden yürürlükteki prim tutarlarına göre 
hesaplanarak defaten veya bu Kanunun yürürlük 
tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde ödenir. Bu sü
re içinde primi ödenmeyen borçlanma süreleri sigor
talılıktan sayılmaz. 

Borçlanma talebi bu Kanunun yürürlük tarihin
den itibaren bir yıl içinde Kuruma yazılı olarak ya
pılır ve bu süre içinde vergi dairelerince verilecek bel
gelerle. tevsik edilir. 

Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı tespit edil
diği takdirde, gerek sigortalılar ye gerekse belgeyi dü
zenleyenler hakkında Türk Ceza Kanununun hükümle
rine göre ceza kovuşturması yapılır. Ayrıca, Kurumun 
bu yüzden uğrayacağı zararlar {% 50 fazlası ve kanunî 
faizi (ile birlikte bunlardan tahsil edilir. 

EK GEÇİCİ MADDE 19. — Tasarının 19 uncu 
maddesi ile Kanuna eklenen ek geçici madde 19 Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 17. — Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu metninin Ek Geçici 18 inci madde
si Ek Geçici 17 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 18. — Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu metninin Ek Geçici 19 uncu mad
desi Ek Geçici 18 inci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 19. — Prim, gecikme zam
mı ve faiz borcu bulunan sigortalılar bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren prim aslını en geç 
altı ay içinde ödemeleri halinde; gecikme zammı ve 
faizden doğan borçları, bu Kanunun yürürlük tari-

Türîyye ıBüytökl IM'iltetı IMecfci itfS., İŞaytti : 260) 
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çalışma sünelerinin, sigortalı veya hak sahipleri -tarafından vergi daireleri ve diğer genel, katma veya özel büt
çeli idarelerden alınacak belgelerle teyit ettirilmesi şartıyla, teyit ettirilen süre kadarı geçerlilik kazanır. 

Bu suretle teyit ve tevsik edilen sürelerini ilk belgede gösterilen sürelerden eksik olması halinde, eksik ka
lan kısmı, hiç teyit ve tevsik edimemesi hallinde ise tamamı, borçlanılabilir. 

'Borçlanma primleri sigortalının borçlanma tarihinde bulunduğu basamağı üzerinden ve bu madde hükmüne 
göre yapılacak talep tarihinde yürürlükte olan prim tutarları esas alınarak hesaplanır ve iki yıl içinde öde
nir. Borcun tamamı ödenmedikçe aylık bağlanmaz. 

Yukarıdaki hükümlere göre geçerlik kazanan belgelere istinaden önceden ödenmiş bulunan aylıklar geri 
alınmaz. Ancak, belgenin geçersizliğinin tespit edildiği tarih itibariyle aylığını ödenmesi durdurulur. Belgenin 
geçerliliği için aranan şartlarım ikmali ile aylık durdurulduğu tarih itibariyle yeniden başlatılır. 

Bu madde hükümlerinden yararlanmak suretiyle i k idefa aylığa hak kazananlarım aylıkları talep tarihini 
takip eden aybaşından itibaren başlatılır. 

Çalışma sürelerinin teyidine ilişkin belgelerin gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde gerek sigortalı veya 
hak sahipleri ve gerekse belgeyi düzenleyenler hakkında Türk Ceza Kanununun hükümlerine göre kovuşturma 
yapılır. Bunlar; Kurumun bu yüzden uğrayacağı zararları % 50 fazlası ve Devlet bankalarımın asgarî bir yıl
lık vadeli mevduata ödedikleri faizi ile birlikte Kuruma ayrıca öderler. 

TjÜrMyfi: ıBttyü^ İMillei! Meclisi >($, Sayısı : 260) 
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EK GEÇİCİ MADDE 20. — Prim, gecikme zam
mı ve faiz borcu bulunan sigortalılar bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren prim aslını en geç 
dört ay içinde ödemeleri halinde; gecikme zammı ve 
faizden doğan borçları, bu Kanunun yürürlük tari
hinden itibaren 2 yıl sonra tahsil edilmek üzere erte
lenir, 

Kesenek ve prim borçları için cebrî icra yoluna 
müracaat edilen sigortalılar dört ay içinde prim as
lım icra dairelerine veya Kuruma ödedikleri takdir
de yukarıdaki fıkra hükmünden istifade ederler. 

'(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

hinVien itibaren 2 yıl içinde tahsil edilmek üzere er
telenir. Emeklilik talebi halinde bu miktarlar defa
ten ödenebilir. 

Kesenek ve prim borçları için cebri icra yoluna 
müracaat edilen sigortalılar altı ay içinde prim aslını 
icra dairelerine veya Kuruma ödedikleri takdirde yu
karıdaki fıkra hükmünden istifade ederler. 

EK GEÇİCİ MADDE 20. — Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte, değişik 58 inci madde gereği öde
necek ilk aylık ödeme, bir defaya mahsus olmak 
üzere bir aydan fazla müddeti kapsayabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı -':- 260) 
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Yürürlük 

MADDE 20. — Bu Kanun yayımı (tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 21. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Baş/bakan 
T. Özai 

Devlet Bakanı - Baştoakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı 
A. K, Alptemoçin 

İçişleri Bakanı 
A. Tanrıyar 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Ulaştırma Bakanı V. 
/ S. Giray 

Sanayi ve Ticaret Bakanı V. 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci , 

Adalet Bakanı 
Mt N, Eldem 

Dışişleri 'Bakanı V. 
A. Mı Ydmaz 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
L S. Giray 

Tarım Orman ve Köy fileri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve TaMî Kaynaklar Bakanı 
C. Büyükbaş 

4.6.1984 

Devlet Bakam 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
/. özdağlar 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
V. Arıkan 

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 
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ıflSağTik ve Sosyali işler Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

Yürürlük 

MADDE 24. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 25. — Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Ka'bul Ettiği Metin) 

Yürürlük 

MADDE 25. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nu metninin 24 üncü maddesi 25 inci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 26. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nu metninin 25 inci maddesi 26 ncı madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

)>m<i ,..<.. 
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