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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II —'--ÖĞLEN KÂĞITLAR 

III.—YOKLAMA 294 

IV, — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU
LA SUNUŞLARI ' 294 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 294 

İ. — Amasya Milletvekili Arsan Savaş Ar-
pacıoğlu'nun, eczacılık -sorunları konusunda 
gündem dışı konuşması 294:295 

2. — Sivas Milletvekili Ruşari Işın'ın, An< 
talya'da evleri yıkılan gecekondu sahiplerinin 
sorunları konusunda gündem dışı konuşması 295:297 

B) Tezkereler ve önergeler 297 

1. — Federal Almanya'ya gidecek olan 
Ulaştırma Balkanı Veysel Atasoy'un dönüşü
ne kadar Ulaştırma Bakanlığına, Maliye ve 
Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemo-
çin'in vökilli'k: etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/786) 297 

2. — Belçika, Federal Almanya ve Hollan
da'ya gidecek olan Devlet Bakanı Kâzım Ok< 

Sayfa 

297 

297 

say'ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Ahmet Karaevli'nin vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/785) 

3.] — Tanıtma Fonu Teşkili Hakkında Ka. 
nun Tasarısının geri verilmesine dair Başba
kanlık tezkeresi (1/685, 3/787) 

4. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Ka
nunu ile Bu Kanuna Ek 1101, 1239, 1425 sa
yılı Kanunların Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine, Bu Kanunlara Ek ve Geçici Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının geri ve
rilmesine dair Başbakanlık tezkeresi (1/691, 
3/788) 

C) Çeşitli İşler 

1. — Başbakan Turgut özal'ın, Japonya 
Başbakanının daveti üzerine adı geçen ülke
ye yapacağı resmî ziyarete katılacak milletve
killerine ait Başbakanlık tezkeresi ve eki liste 
(5/48) 297:298 

2. — Pariste yapılacak Batı Avrupa Birliği 
Asamblesi toplantısına TBMM'ni temsilen 
Bitlis Milletvekili Kâmran İnan'ın aday gös
terildiğine dair Başkanlık tezkeresi (5/47) 298 

297 

297 
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Sayfa 
V. — SORULAR VE CEVAPLAR 298 

A) Sözlü Sorular ve Cevapları 298 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-. 

oğlu'nun, bakanlıkların dış ülkelerdeki teşkila
tına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/357) 298 

2. — Erzurum Milletvekili HMmi Nalbant-
oğlu'nun, Türkiye Kömür İşletmelerinin kö
mür üretim ve satışlarına ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/358) '298 

3. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
Öğünç'ün, işsizlik sorununa ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/308) 298 

4. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
öğünç'ün, memur ve işçi emeklilerinin maaş
larına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/309) 298 

5. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
öğünû'ün, asgarî ücrete ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Balkanından sözlü soru öner-̂  
gesi (6/3(12) 298 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, Türkiye Kömür İşletmelerine İlişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/359) 298:299 

7. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
Öğünç'ün, çarşı ve "mahalle bekçilerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/317) 299 

8. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, 
Malatya İlinin bazı köylerinde vatandaşlara iş
kence yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü sorusu ve İçişleri Balkanı Yıldırım Akbu-
lut'un cevabı (6/318) 299:301 

9. — İçel Milletvekili AH İhsan Elgin'in, 
tasfiye halindeki bazı bankaların eski yönetim 
kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/325) 301 

10. — Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın, 
sıkıyönetimce işlerine son verilen kamu per
soneline ilişkin (Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/326) 301 

ili. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, 
Türkiye'de F - 16 uçaklarının yapılması proje
sine ortak olan bir firmaya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/328) 301 

Sayfa 
,12. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-

lar'ın, 'Bakanlıkta zorunlu nakil yapıldığı iddi
alarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/331) 301 

13. — Konya Milletvekili Salim Ererin, 
üst düzey yöneticilerinin ek görevlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3'36) 301 

14. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, Çukurova Elektrik Anonim Şirketine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/340) 301:302 

15. — Bursa Milletvekili Ahmet Sabahattin 
Özbek'in, soğuk nedeniyle zarara uğrayan çift
çilerin zararlarının tespitline ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/341) 302 

16. — Adana Millet vekili Cüneyt Canver' 
in, cezaevlerinde bulunan fikir suçlularına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/342) 302 

17. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı 
Özbek'in, Atatürk Barajı göl alanında kalacak 
olan Samsat İlçesine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/344) 302 

18. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı 
Özbek'in, Adıyaman İli Gölbaşı İlçesinde ku
rulacağı iddia edilen termik santrala ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/345) 302 

19. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu' 
nun, kalkınmada öncelikli yörelere uygutlana-
cak teşvik tedbirlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in cevabı 
(6/346) 302:304 

20. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, yeminli özel teknik bürolara ilişkin 
sözlü sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı 
İsmail Safa Giray'ın cevabı (6/348) 304:306 

21. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nallbant-
oğlu'nun, prefabrik öğrenGi yurtları ihalesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/349) 306 

22. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum' 
un, Anavatan Partisi büyük kongresinde bazı 
Devlet memurlarının parti çalışmalarına alet 
edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/350) 306 
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Sayfa 
23. — Çanakkale Milletvekili Onural Şeref 

Bozkıurt'un, Katma Değer Vergisinden elde 
edilen gelirlere ilişkin Maliye ve Gümrük Ba-
kamndan sözlü soru önergesi (6/351) 306 

24. — Konya Milletvekili Sabri Irmak* 
in, ermeni soykırımı iddialarına karşı alınacak 
tedbirlere ilişkin sözlü sorusu ve Dışişleri Ba
kanı Vahit Halefoğlu'nun cevabı (6/352) 307:3Q8 

25. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf YüceMo, (Türkiye Sakatları Koruma 
Millî Koordinasyon Kuruluna ait paramın 
amaç dışı kullanıldığı iddiasına ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/353) 308 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 308 

1. — 1'8 Kasım 1960 tarihli ve 132 sayılı 
Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanu
numun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair 
Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 
(İ/Sİ?) (S, Sayısı: 311) 308 

Sayfa 
2. — 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 82'ye 1 inci ek) 308 

3. — 17.74964 Tari'h ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun Bazı Hükümlerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı, istanbul 
Milletvekili Bilâl Şişman ve 2 Arkadaşının 506 
Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 80 inci 
Maddesinin 3 ve 4 üncü Fıkralarının Değiştiril 
mesi ve 5 inci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırıl
ması Hakkında ve Aynı Kanunun 140 inci 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kamın 
Teklifleri ve Sağlik ve Sosyal İşler, Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/1656, 2/134, 
2/135) (S. Sayısı : 308) 308:313 

4. — Muş Milletvekili Atilla Sın'in, 2828 
sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Kanununa Bir Geçici Madde Ek
lenmesine Dair Kanun (Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/217) (S. Sayısı : 313) 313:315 

I. —.• ıGEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Dışişleri Bakanı Valhıit Halefoğlu, Romanya'ya 

yaptığı resmî ziyaret hakkında Genel Kurula bilgi 
verdi. 

Çanakkale Milletvekili Cafer Tayyar Sadıklar, 
Türkiye'nin dış itibarını zedeleyen son hadiseler hak
kında gündem dışı bir konuşma yaptı; Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem, de bu 
konuşmaya cevap verdi. 

Adana Milletvekili Coşkun Bayram, Ortadoğu ül
kelerine sefer yapan kamyoncu ve şoför esnafının so
runları, 

İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder de, işkence 
iddiaları, 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptı
lar. 

İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in (3/76İ1) 
(S. Sayısı: 296), 

Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in (3/760) (S. 
Sayısı: 297), 

İsparta Milletvekili Metin Ataman'ın (3/759) (S. 
Sayısı : 298), 

Kırşehir Milletvekili Tevfiik Güneş'tin (3/75S) (S. 
Sayısı: 299), 

Gümüşhane Milletvekilli Mahmut Oltan Sungurlu' 
nun (3/734) (S. Sayısı.: 300), 

Mardin Milletvekili Abdülkerim Yılmaz Erdem' 
in (3/709) (S. Sayısı: 301), 

Mardin Milletvekili Abdülkerim Yılmaz Erdem' 
in (3/708) (S. Sayısı : 302), 

Adana Milletvekili Metil ÜstüneFin (3/694) (S, 
Sayısı: 303), 

Ağrı Milletvekilli Mehmet Yaşar'ın (3/693) (S. Sa
yısı 1304) ve 

İzmir Milletvekili özdemir Pehliıvanoğlu'nuh 
(3/686) (S. Sayısı : 305); 
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Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ge
rek bulunmadığına dair Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon ra
porları okundu; 10 güı içerisinde itiraz edilmediği 
takdirde raporların kesinleşeceği bildirildi. 

Uşak Milletvekili Mehmet Topaç ve iki arkadaşı-
. nın «765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 2 noi Madde

sinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi» ni 
(2/168) geri aldığına dair önergesi okundu; Adalet 
Komisyonunda bulunan teklifin, İçtüzüğün 76 ncı 
maddesi gereğince, geri verildiği bildirildi. 

içel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in (6/325), 
Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un (6/350), 
Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yücel'in 

(6/353) ve 

İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç'ün 
(6/308), (6/309), (6/312), (6/317), 

Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri izinli olduk
larından; 

Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın (6/3)18) sözlü 
soru önergesi, mehil verildiğinden; 

Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in (6/328) ve 
İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağiar'ın (6/331), 
Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri görevli ol

duklarından; 
Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın (6/326), 
Bursa Milletvekili Ahmet Sabahattin Özbek'in 

(6/341), 
Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun (6/346), 
Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek'in 

(6/344), (6/345) ve 

Tasan 

İ. — Serbest Bölgeler Kanunu Tasarısı (1/694) 
(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve Bütçe ko
misyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.5 i 985) 

Raporlar 
1. — 18 Kasım 1960 Tarihli ve 132 Sayılı Türk 

Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanununun Bazı Hü
kümlerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararna-
me ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (1/517) (S. Sayısı : 311) (Dağıtma tarihi : 
10.5.1985) (GÜNDEME) 

Î4 , 5 , 1985 O : 1 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nallbantoğlu'nun 
(6/348), (6/349), 

Sözlü soru önergeleri, ilgili bakanlar Genel Ku
rulda hazır bulunmadıklarından; 

Konya 'Milletvekili Salim Erel'in (6/336), 

Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Bozkurt'un 
(6/351) ve 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/340), 
(6/342), 

Sözlü soru önergeleri soru sahipleri ve ilgili ba
kanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

Konıya Milletvekili Sa'bri Irmak'ın (6/352) sözlü 
soru önergesi de, soru sahibi Genel Kurulda hazır 
bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere; 

Ertelendiler. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kaaun Hükmünde Kararname
nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Tasarısının 
(1 /528) (S. Sayısı : 287) maddeleri kabul edilerek tü
mü açık oya sunuldu; oyların ayrımı sonucunda ka
bul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 

14 Mayıs 1985 Salı günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere birleşime saat 19.15'te son verildi. 

Başkan 
ıBaşkamvekili 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Adana Çankırı 

Cüneyt Canver Saffet Sakarya 

2. — Muş Milletvekili Atilla Sın'ın, 2828 Sayılı 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanu
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/217) (S. Sa
yısı : 3113) (Dağıtma tarihi : 10.5.19185) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, muhtarların birikmiş ödemeklerine ilişkin 
Maliye ve Gümrük ve İçişleri bakanlarından sözlü 
soru önergesi (6/355) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.5,1985) 

I. — GELEN KÂĞITLAR 

10 . 5 . 1985 Cuma 
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2. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, Kü
tahya İli eski Gediz İlçesinin belediye hizmetlerinden 
faydalanabilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru" önergesi (6/356) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.5.1985) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Diyarbakır Milletvekilli Şeyhmus Bahçeci' 
nin, Dicl'e Nehri üzerine kurulacak olan köprü ve 
baraja ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/538) (Başkanlığa geliş tarihi : 
7.5,1985) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, yazışmalarda «Turkey» yerime Türkiye kelime
sinin kullanılmasının sağlanmasına ilişkin Dışişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/539) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 7.5.1985) 

3. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Sosyal Sigortalar Kurumu kadrolarına ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/540) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 7.5.1985) 

Tasarı 
1. — 2977 Sayılı İdarî Usul ve İşlemlerin Yeni

den Düzenlenmesi ile İlgili Yetki Kanununun Süre
sinin Uzatılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/695) 
{Anayasa Komisyonuna) Başkanlığa geliş tarihi : 
10.5.1985) 

Rapor 
1. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan ve 39 

Arkadaşının, Balkanlığı Zamanında Nüfuzunu Kötü
ye Kullanarak Şahsî Menfaat Sağladığı ve Devleti 
Zarara Uğrattığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Manisa 
Milletvekili ve Devlet Eski Bakanı İsmail Özdağlar 
Hakkında Anayasanın 100 ünoü Maddesi Uyarınca 
Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve 
{9/328) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komis
yonu Raporu (S. Sayısı : 314) (Dağıtma tarihi : 
13.5.1985) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, «İslâm 

Mimarî Mirasını Koruma Konferansı» nda inkılap 
kanunlarına aykırı hareket edildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/360) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 9.5.1985) 

4. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Er
zincan İli Tercan İlçesi Altunkaya Köyüne ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/541) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.5.1985) 

5. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Er
zincan İli Kemah İlçesi Çiğdemli Köyüne ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/542) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.5.1985) 

6. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, ilko
kul öğretmenlerinin yaz tatillerine ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önerge
si (7/543) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.5.1985) 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum ve Kars illerinde deprem konutları ya
pan bazı müteahhitlere ödenen hakedişlere ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakamımdan yazılı soru önerge
si (7/544) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.5.1985) 

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum ve Kars deprem bölgesinde yeniden 
hasar tespiti yaptırılmasına ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından yazılı soru önergesi (7/545) (Başkan
lığa geliş tarihi : 8.5.1985) 

2. — Konya Milletvekili Salim Ererin, Konya İli 
Cihanbeyli İlçesi entegre süt mamulleri ve soğuk ha
va deposuna ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/361) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 9.5.1985) 

3. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya İli 
Beyşehir İlçesinin iç ve dış turizme açılmasına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/362) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.5.1985) 

4. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya 
İlindeki telefon santral sistemine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/363) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 9.5.1985) 

5. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya İli 
Beyşehir İlçesi linyit kömürü rezervlerine ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önerge
si (6/364) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.5.1985) 

6. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya İli 
Beyşehir İlçesindeki spor tesislerine ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/365) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.5.1985) 

7. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya İli 
Cihanbeyli İlçesi Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/366) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.5.1985) 

13 . 5 . 1985 Pazartesi 
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8. — Adana Milletvekili Cüneyt Ganıver'in, işken
ce yaptıkları iddiası ile yargılanan resmî görevlilere 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/367) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 9.5:1985) 

Yazılı Soru Önergesi 
1. — Istanlbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan

bul - Şişli İlçesi Maslak mevkiindeki gecekondulara 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/546) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 9.5.1985) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekiii Turgut Halt Kıınter 
KÂTİP ÜYELER : Muzaffer Yıldı im (Kayseri), Saffet Sakarya (Çankırı) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 98 inci Birleşimini açıyorum. 

ffl. — YOKLAMA 

IBÂŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır,. 

(Yoklama yapıldı) 
'BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı ye

tersayımız vardır. 

Sonradan salona girmiş olan sayın milletvekilleri, 
birer imzalı kâğıtlarım tekrar buraya lütfen gönder
sinler. 

Görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğ-

lu'nun, eczacılık sorunları konusunda gündem dışı 
konuşması 

IBAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel 2 sayın 
arkadaşımıza gündem dışı söz vereceğim efendim. 

Sayın Arsan Savaş Arpacıoğlu, eczacılık sorunları 
hakkında gündem dışı konuşmak için söz istemişler
idir 

IBuyurun Sayın Af san Savaş Arpacıoğlu; süreniz 
5 dakikadır efendim. 

ARSAN SAVAŞ ARIFACJOÖLU (Amasya) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 14 Mayıs Ecza
cılar Bayramını kutlamakta olduğumuz bugün, mes
leki camianın sorunları ile çağımıza damgasını vuran 
olguların başında 'ıbilim'sel ve teknolojik devrim adı 
verilen ve yaşamın her alanında kendisini hissettiren 
bir olaydır. 

Ülkemizde ilaç endüstrisinin sağlıksız, çarpık bir 
yapıya sahip olduğu ve özellikle ilaç hammaddeleri 
açısından dışa bağımlılık arz ettiği, bilinen bir ger
çektir. Dışa bağımlılık olgusu, ilaç üretimi teknoloji
lerinin bazı istisnalar dışında geri olması, endüstri
nin giderek az sayıda firmanın egemenliği altına gi
ren bir yapı arz etmesi, ilaç kalitesi ve üretim ma
liyetleri üzerinde son derece olumsuz bir rol oyna
maktadır. . 

özetle belirtirsek, ilaçta üretici fiyatları, ileri ül
kelerdeki emsalleriyle karşılaştırıldığında aşırı yüksek' 
olmaktadır. Devletin, özellikle son zamanlarda alı
nan bazı kararlarla denetim işlevini yerine getirmek
ten âdeta vazgeçmiş olması ise olumsuzluğu pekiştir
mektedir. 

Türkiye'deki ilaç sorunu üretim yapısındaki bu 
çarpıklıktan, yani ilacın tamamıyla 'kâr amacıyla ve. 
sıradan bir meta gibi üretilmesinden kaynaklanmak-
ta'dır. ilaç üretimi bir kâr nesnesi olmaktan çıkarıl-
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jnadıkça sorunun tsnıeiinrien Çözülmesi mümkün de
ğildir. 

İkinci sorun ise, dağıtım sürecinde orataya çıkan 
sorunlardır, kanımızca, bu süreçte halen görülmekte 
olan sağlılksız işleyişi ortadan kaldırarak bir düzene 
kavuşturmanın en iyi yolu, üretici ile nihaî tüketici 
arasındaki mesafeyi mümkün olan en kısa hale ge
tirmekten geçmektedir. Bu ise ülkemiz koşullarında 
en iyi olarak kooperatifleşme ile mümkün olabilir. 
'Eczacı kooperatiflerinin ilaç dağıtımını üstlenmesi 
(halinde, dağıtımda görülen olumsuzlukltarın pek çoğu 
ortadan kalkacak ve çok yönlü yarar sağlanacaktır. 

Sayın milletvekilleri, halen mevcut sistemde, ilaç
la uzaktan yakından ilgisi olmayan az sayıda ticaret 
erbabını el koyduğu aşırı ticarî kârlılıklar ortadan 
kalkacaktır. Bu ise ilaç tüketici fiyatlarında ciddî bir 
ferahlamaya yol açabileceği gibi, üretici ve tüketici 
arasında uygun bir tampon örgütlenmesi olarak da ec
zacı kooperatifleri ve ilaç dağıtımındaki aşırı kâr
ların dizginlenmesi ve ilacın bir kâr nesnesi olmak
tan çıkarılması en iyi örgütlenme şekli olaralk görül
mektedir. 

Eczacılarımızın bizzat kendi gayretleri ve hiçbir 
devlet yardımı ıgörmeksizin kurdukları eczacı koope
ratiflerinin özellikle son yıllarda giderek yaygınlaş
ması ve güç kazanması görüşümüzün doğruluğunun 
en büyük kanıtıdır. Şimdiye kadar kendi yağı ile kav
rulan ve devletten hiçbir malî ve idarî yardım gör
memiş olan bu kooperatifler, hiç de küçümsenmeye
cek ciddî ve başarılı adımlar atmışlardır. 

IBu yerel kooperatifler demokratik yapıları mu
hafaza edilmek koşulu ile birleştirilerek önce bölge
sel birliklerin çatısı altında ve daha sonra da ulusal 

. düzeyde bir birlik altında toplanmalıdır.; Kooperatif 
örgütlenmesinin ilk amacı, ülke ilaç dağıtım ve pazar
lamasını üstlenmeye yönelik olmalıdır. İkinci aşamada 
ise ilaç dış ticaretine el atılmalı, halen özel ellerde 
olan hammadde ithalatını yapmaya çalışmalıdır. 

Kuşkusuz bu hedef, üretim falaiyetleriyle birlik
te düşünülmek; zorundadır. Eğer yeterince büyük fon 
oluşturulabilinirse ve en basitinden başlayarak kar
maşığa doğru ilaç üretimine geçilmelidir. Kuşkusuz 
bu son aşama nihaî hedeftir ve hatta orta vadede 
gerçekleşmesi de beklenmemelidir. İşte devletin işlevi 
tam bu noktada önem kazanmaktadır. Devlet bilim
sel ve teknolojik gelişmelerden toplumun, bütün ke
simlerinin ve özellikle de çalışanların adilane pay al
masını sağlamayı vazgeçilmez bir görev olarak sayma
lıdır. Sosyal devlet anlayışının bu boyutu, kanımızca, 
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21 inci yüzyılda çok büyük önem kazanacaktır. Dev
let bu işlevini yerine getirmediği veya geciktirdiği tak
dirde, gelişmenin nimetlerini az sayıda tekel, aşırı 
kârlar sağlamak suretiyle kendi aralarında paylaşa
caklar; nüfusun ezici, çoğunluğu, halen olduğu gibi, 
gelişmenin sağlayacağı olanaklardan ancak minimum 
düzeyde yararlanabileceklerdir. 

însan sağlığını dolaysız olarak ve çok yakından 
ilgilendiren ve tedavinin en vazgeçilmez unsuru olan 
ilaç ve eczacılık konusunda yukarıda belirtilen işlev 
iyice belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. Her şeyden 
önce devletin araştırma, geliştirme faaliyetlerinde ön
cülüğü üstlenmesi gerekecektir. Aksi takdirde yalnız
ca kâr motifi ile üretim yapmaya yönelik olan özel 
girişimciliğin kendi yetersiz olanaklarıyla bu faali
yetleri hızlandırarak Batı ile aramızdaki uçurumu ka
patmasını beklemek bir hayal olarak kalacaktır. 

Sayın milletvekilleri, devlet aynı şekilde tıp ve ec
zacılık bilimindeki gelişmelerin nimetlerinden bütün 
toplumun yararlanması için önemli bir işlev üstlene
cektir. Bu konuda devletin en aslî görevi demokrasi
yi ve demokrasi ilkelerini hayatın her alanına ve top
lumsal örgütlenmenin en küçükten en büyüğüne kadar 
bütün kurumlarına yayması; toplumsal, siyasal ve 
kültürel yaşamın ayrılmaz bir parçası haline getir
mesinden geçer. Bu konuda eczacılık mesleği men
suplarına da önemli bir sorumluluk düştüğü kanısın
dayım. 

2000 yılında, yaşamın her alanında olduğu gibi, 
eczacılık alanında da bilimsel ve teknolojik devrim 
çağına ayak uydurmuş, bu devrimin nimetlerini top
lumun bütün kesimlerine yayabilmiş bir toplumsal 
örgütlenme biçimine kavuşmuş bir Türkiye diliyo
rum. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (HP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arpacıoğlu. 
2. — Sivas Milletvekili Ruşan Işın'm, Antalya'da 

evleri yıkılan gecekondu sahiplerinin sorunları konu
sunda gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — ikinci gündem dışı konuşmayı yapa
cak arkadaşımız Sayın Ruşan Işın'dır. 

Ruşan Işın, Antalya'da evleri yıkılan gecekondu 
sahiplerinin sorunlarıyla; ilgili olarak gündem dışı ko
nuşma yapacaktır. 

Buyurun Sayın Ruşan Işın. (HP sıralarından al-. 
kışlar) 

RUŞAN IŞIN (Sivas) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; bundan aylarca önce hükümetin gece-
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kondu bölgelerinde yapılmış bulunan ruhsatsız inşaat
lara tapu verme amacıyla Parlamentoya getirerek çı
kardığı 2981 sayılı Kanuna göre yapılması gerekli mua
meleler bazı bölgelerde yeterince uygulanmamakta ve. 
kırk yıllık gecekondular, hisseli tapu sahipleri tarafın
dan izalei şüyu yapılmak suretiyle yıkımına göz yu
mulmaktadır. Bunlardan Antalya'nın Kışla Mahalle
sinde bulunan ve mülkiyeti daha eskiden Murat Paşa 
Vakfına ait olan gayrimenkuller üzerine 30 - 40 yıl
dan bugüne kadar yapılmış bulunan binlerce gecekon
du, kamu yönetiminde bulunan bazı kişilerin kurduk
ları Yeşil Antalya Müftü Arazisi Kooperatifi tarafın
dan bu gayrimenkuller üzerinde vakıflar kanalıyla sa
tın aldıkları bir parseli değerlendirmek suretiyle ilgili 
yerde bulunan tüm gecekonduları, hisseli tapularına 
dayanarak,, izalei şüyu davası açmak suretiyle gaspet-
meye çalışmaktadır. Nitekim, yüzlerce gecekondunun 
yerini bu yolla ellerine geçirdikten sonra da, 269 ada 
üzerinde bulunan tüm parselleri de tapuda yapılan bir 
yolsuzlukla kendi adlarına tapu çıkarmak suretiyle üze
rine gökdelenler dikmeye başlamışlardır. 

Bakın elimde bulunan Tapu Sicil Muhafızlığının 
23.1.1985 tarih ve 203/B sayılı yazılarında da ilgili 
gayrimenkullerin hem vakıflar adına tescilli olduğu ve 
hem de ilgili kooperatifin adına tescilli olduğu belirti
lerek mükerrer kaydın nereden geldiğinin bilinmedi
ğini, ancak tarafların 1515 sayılı Yasanın 2 noi mad
desine göre karşılıklı tapu iptal davası açmak sure
tiyle mahkemenin kararına göre taraflardan birinin 
tapusunun iptal edilerek diğerine işlem yapılabilece
ğini belirtmiştir. 

Değerli milletvekilleri, ilgili gayrimenkullerin şe
hir imar planındaki durumunu tetkik ettiğimizde, il
gili yerin 1 No. lu gecekondu önleme bölgesi olarak 
imara işlenmiş olduğunu görürüz. Yine gecekondu ile 
ilgili İmar Yasasına göre, İmar ve İskân Bakanlığınca 
1970 yılında bu yerin kamulaştırılarak, içerisinde mes
keni bulunanlara tahsis edilmesi hususunda Antalya 
Belediyesine 1 milyon 300 bin lira yardım yapılmıştır. 
Keza, bu kooperatifin bu yerin gecekondu bölgesin
den çıkartılması için yaptığı müracaatı Antalya Bele
diyesince olumlu karşılanmış olmasına rağmen, Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığınca reddedilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, gecekondu bölgesinde yaşa
yan fakir vatandaşlarımız, imar planında da gecekon
du bölgesi olarak belirtilmiş bulunan bu yere 30-40 
yıldan beri inşaatlarını yaparak oturmuşlar; ancak 
kamu yönetiminin üst düzeylerinde çalışan birtakım 
kişiler, makam ve mevkilerinden istifade ederek kur-
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duklan öir kooperatifle, kimsenin gözünün yaşına ba
kılmadan bu yerleri ellerine geçirerek, yerlerine gök
delen dikmektedirler. 

Bakın, Antalya Belediyesi İmar Müdürlüğünün 20 
Ocak 1984 tarih ve 13-08/84-276 sayılı yazılarında da, 
evleri yıkılan vatandaşların belediyeye yaptıkları şi
kâyet ve bu bölgeye yapılan gökdelenlerle ilgili nasıl 
ruhsat verildiğine dair itirazlarına verilen cevap şu 
şekilde sonuçlandırılmıştır : «Konuyla ilgili olarak yet
kili mahkemeler açıktır; gidin, dava açın, teşkilatımızı 
bir daha rahatsız etmeyin» anlamını taşımaktadır. 

Konuyla ilgili olarak Antalya'da yerinde yaptığım 
bir incelemede, İki gözü âmâ olan yaşlı bir kadının o 
sokaklarda beddua ederek dilendiğini gördüm ve bu 
kadının da evi yıkılmak suretiyle yerine 9 katlı gök
delen yapılmış. İki gözü görmeyen âmâ bir kadının 
evini başına yıkarak, onu sokaklarda dilenmeye mah
kûm edenler, onun yerine gökdelen dikerek refah içe
risinde yaşayacaklarını zannediyorlarsa aldanıyorlar. 
Çünkü bir gün bunlardan hesap soranlar çıkacaktır. 
Nitekim Antalya'da son mahkemede bir hâkim çıkı
yor, bu gasp edilen yerlerin bu kooperatife ait olma
dığını ortaya koyuyor ve kooperatifin eline geçirdiği 
yerlerin tapularını iptal ediyor.- Tapuları iptal edilen 
bu kişiler, şimdi temyizde davayı bozdurabilmek için 
Antalya ile Ankara arasında mekik dokumaktadırlar. 
Bizim, Türk yargıçlarına her zaman güven ve saygı
mız vardır. Adalet ergeç yerini bulacaktır. Ancak bu 
kooperatifin üyelerine şöyle bir baktığımızda, bunların 
ağır ceza hâkiminden sulh ceza hâkimine kadar hâ
kimlerin ortak olduğunu, belediye avukatından baro
ya kayıtlı birçok avukatların üye olduğunu, kadastro 
müdürünün eşinden tapu müdürüne ve müdür mua
vinlerine kadar üye olduğunu, belediye imar müdü
ründen belediye başkan yardımcısının akrabalarına 
kadar üye olduğunu, defterdarın üye olduğunu, banka 
müdürünün üye olduğunu, eski parlamenterlerin üye 
olduğunu görüyoruz, işte bu kişilerin makamlarını kö
tüye kullanacaklarından endişe duyuyoruz. 

Değerli milletvekilleri, hükümetin bu konuyla cid
dî olarak ilgilenmesini, bu fakir vatandaşların mağdu
riyetlerinin önlenmesini, gecekondu önleme bölgesin
de ruhsatsız ve tapusuz gökdelen yapılmasına göz yu
manlardan hesap sorulmasını ve yıkılan gecekondu
nun abone numarasıyla gökdelenlere elektrik verenler
den hesap sorulmasını istiyoruz. Hükümetin olayla 
ciddî olarak ilgileneceği inancı içindeyim. 

Kooperatif üyelerinden, yukarıda saydığım meslek
lere ait kişilerin isim listeleri de elimdedir. Şayet il
gili sayın bakanlarımız, olaya alaka duyar ve elimde 
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bulunan kayıtların birer suretini talep ederlerse, bu 
dosyaların birer suretlerini de derhal kendilerine tak
dim edeceğim. 

İmar ve iskân Bakanlığı müfettişleri olayla ilgili 
yaptıkları incelemede, kooperatif yöneticilerinin gö
revi kötüye kullandıklarını tespit etmiş ve 1982 yılın
da Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulun
muş olmalarına rağmen hiçbir sonuç alınmamıştır. 

Parlamentonun, yasalara saygısı olmayanlardan 
hesap soracağına ve bu mağdur vatandaşlarımızı koru
yacağına inanıyor, hepinize saygılar sunuyorum. (HP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN•—r Teşekkür ederim Sayın Işın. 
Sayın milletvekilleri, gündem dışı konuşmalar so

nuçlanmıştır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Federal Almanya'ya gidecek olan Ulaş
tırma Bakanı Veysel Atasoy'un dönüsüne kadar Ulaş
tırma Bakanlığına, Maliye ve Gümrük Bakanı Ah
met Kurtcebe Alptemopin'in vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (31786) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemimizin, «Başkanlığın Genel Kurula Su

nuşları» kısmında, Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri 
vardır; okutup ayrı ayrı bilgilerinize sunacağım. 

1 inci tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Avrupa Ulaştırma Bakanları Konferansı 10 un
cu Uluslararası Sempozyumuna katılmak üzere 12-
18 Mayıs 1985 tarihleri arasında Federal Almanya' 
ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'un 
dönüştme kadar, Ulaştırma Bakanlığına Maliye ve 
Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemöcin'in 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2.."'— Belçika, Federal Almanya ve Hollanda'ya 

gidecek olan Devlet Bakanı Kâzım Okşayın dönü
şüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ah
met Karaevli'nin vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/785) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okuıtuyoruım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisli (Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 10-17 Mayıs 1985 

tarihleri arasında, Belçika, Federal Almanya ve Hollan
da'ya gidecek plan Devlet Bakam Kâzım Oksay'ın 

dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Ahmet Karaveli'nin vekillik etmesinin Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım, 

Keman (Eviren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN —• ©Mglerinize sunulmuştur. 
3. — Tanıtma Fonu Teşkili Hakkında Kanun 

Tasarısının geri verilmesine dair Başbakanlık tez
keresi (1/685,31787) 

BAŞKAN — IBaşbatoanılığıın içtüzüğün 76 ncı 
[maddesine göre verilmiş 2 tezkeresi varıdır, sırasıyla 
okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (Başkanlığına 
İlgi : .6.5.1985 tarihli ve 101-1897/03754 sayılı ya

zımız. 
İlgi yazıtmızla Başkanlığınıza sunulan «Tanıtma 

Fonu Teşkili Hakkımda Kanun Tasarısının», yeniden 
incelenmek üzere 'İçtüzüğün 76 ncı maddesince geri 
gönderilmesini ara ederim. 

Turgut Özai 
(Başbakan 

BAŞKAN '— Plan ve Bütçe Komisyonunda bu
lunan tasarı hükümete geri veriHmıişitir, 

4. — 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile 
Bu Kanuna Ek 1101,1239,1425 Sayılı Kanunların 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Kanunlara 
Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarıstnm geri verilmesine dair Başbakanlık tez
keresi (1/691), 3/788) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 
itlgi : 6.5.1985 tarihli ve 101-1898/03 763 sayılı ya

zımız. 
İlgi yazımızla Başkanlığınıza sunlan «5434 sayılı 

T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Bu Kanuna Ek 
1101, 1239, 1425 Sayılı Kanunların Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine, Bu Kanunlara Kik ve Geçici 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarlısının», 
'yeniden Jnoetenımek üzere içtüzüğün 7 ncı maddesi 
uyarınca geri gönderilmesini arz ederim, 

Turgut özal 
Başbakan 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonunda bulunan 
liasarı hükümete geri verilmiştir. 

C) ÇEŞÎTLÎ İŞLER 
1. — Başbakan Turgut özatın, Japonya Başba

kanının daveti üzerine adı geçen ülkeye yapacağı res
mî ziyarete katılacak milletvekillerine ait Başbakan
lıktezkeresi ve eki liste (5/ 48) 
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BAŞKAN — Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci 
maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır, okutup 
onayınıza arz edeceğim: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Japonya Başbakanının daveti üzerine 18-24 Ma

yıs 1985 tarihleri arasında adı geçen ülkeye yapacağım 
resmî ziyarete, ekli listede adları yazılı parlamenter
lerimizin de katılması düşünülmektedir. 

Uygun görüldüğü takdirde, Anayasamızın 82 nci 
ve 31.10.1984 tarihli ve 3069 sayılı Kanunun 2 nci 
maddelerine göre alınacak kararın gönderilmesini arz 
ederim. 

Turgut özal 
Başbakan 

LİSTE : 

M. Arif Atalay Adıyaman Milletvekili 
Mehmet Kafkaslıgil İstanbul Milletvekili 
Metin Emiroğlu Malatya Milletvekili 
Birsel Sönmez Niğde Milletvekili 
Arif Şevket Bilgin Rize Milletvekili 
BAŞKAN — Okunan tezkereyi ve ekli olan listeyi 

onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

V. — SORULAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Erzurum Milletvekili' HUmi Nalbantoğlu' 

nun, bakanlıkların dış ülkelerdeki teşkilatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/357) 

İBAŞKAN — Gündemin «Sözlü Somlar» kısanına 
geçiyorum. 

1 linçi sırada, Erzurum 'Milletvekili Hitaıi Nalbant-
oğlu'nun, bakanlıkların dış ülkelerdeki teşkilatına iliş
kin Başbakandan ısözlü soru 'önergesi vardır. 

Sayın Hilmi Nalbantoğlu buradalar mı? Yok. 
Cevap vereoek iilgilıi balkan buradalar mı? Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
2. — Erzurum Milletvekili Hilmi ıNallbanitogUu' 

nun, Türkiye Kömür İşletmelerinin kömür üretim ve 
satışlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü isoırıı önergesi (6/358) 

BAŞKAN — 2 inci sırada, Erzurum Milletvekili 
(Hilmi Nalbantoğlu'nun, Türkiye (Kömür İşletmeleri
nin kömür üretim ve satışlarınla .ilişkin Enerjıi ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından ısiözılü soru önergesi vardır. 

Sayın Hilmi Nalbantoğlu buradalar mı? Yok. 
Cevap vereoek iilgili bakan buradalar mı? Yok. 
ıBu sözlü soru önergesi de ertelenmiştir. 
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2. — Pariste yapılacak Batı Avrupa Birliği Asamb
lesi toplantısında TBMM'ni temsilen Bitlis Milletve
kili Kâmran İnan'ın aday gösterildiğine dair Baş
kanlık tezkeresi (5/47) 

BAŞKAN — Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığının bir tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize 
sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
20-23 Mayıs 1985 tarihleri arasında Paris'te ya

pılacak olan Batı Avrupa Birliği Asamblesi toplan
tısına, vaki davet üzerine Türkiye Büyük Millet Mec
lisini temsilen bir milletvekilinin gözlemci olarak gön
derilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Di
vanının 7 Mayıs 1985 tarihli toplantısında uygun gö
rülmüştür. 

378 sayılı Kanunun 1599 sayılı Kanunla deği
şik 5 ve l inci maddeleri gereğince Milliyetçi Demok
rasi Partisinden Bitlis Milletvekili Sayın Kâmran 
İnan aday olarak gösterilmiştir. 

Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 
'Necmettin Karaduman 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur efendim. 

VE CEVAPLAR 

3. — İstanbul Milletvekili "Feridun Şdklr Öğünç' 
ün, işsizlik sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

4. •— İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, memur ve işçi emeklilerinin maaşlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/309) 

5. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, asgarî ücrete ilişkin Çalışma ve Sosyal Gevenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

BAŞKAN — 3 üncü, 4 üncü ve 5 imci sıralarda
ki İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç'ün Ça
lışıma ve Sosyal Güvenlik Balkanından sözlü soru 
önergeleri, Sayın Feridun Şakir öğünç'ün lizinlıi ol
ması sebebiyle ertelanımıiştıir. 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Türkiye Kömür İşletmelerine İlişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/359) 

BAŞKAN — 6 nci sırada, Erzurum Milletvekili 
Hfeıi Nalbantoğlu'nun, Türkiye Kömür Işıletaıele-
rine ilişkim Enerjıi ve Tabiî Kaynaklar Balkanından 
sözlü soru önergesi vardır. 
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Sayın Hilmi Naİbamtoğiu buradalar mı? Yok. 
Cevap verecek ilgili bakan buradalar mı? Yok. 
Sözlü soru önergesi ertdenımıişıfcir. 
7. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Ögünç' 

ün, çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6 / 317) 

BAŞKAN- — 7 nei sunda, istanbul Milletvekilli 
Feridun Şakir öğünç'ün, çarşı ve mahalle bekçilerine 

_ ilişkin İçişleri (Bakanından sözlü soru önergesi vardır. 
Sayın Feridun Şakir öğünç, izinli olduğundan bu 

- soru da ertelenmiş bulunmaktadır. 
8. — Malatya Milletvekili Ayhan Ftraftn, Ma

latya İlinin bazı köylerinde vatandaşlara işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve 
İçişleri Bakam Yıldırım Akbulut'un cevabı (6/318) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, MaÜattya Milletvekilli 
Sayın Ayhan Fırat'ın, Malaıtya liinıin 'bazı köylerin
de vatandaşlara işkence yapıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Ayhan Fırat buradalar mı efendim? Bura
dalar. 

Cevaplayacak sayın bakan buradalar mı efendim? 
Buradalar. 

Soru önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Malatya Vilayetinin bazı yerleşim birimlerinde 

bazı vatandaşlara karda yarı çıplak yaptırılan talim 
uygulamaları hakkında aşağıdaki suallerimin Sayın 
Başbakan tarafından sözlü olarak cevaplandırılması
na müsaadelerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Ayhan Fırat 

Malatya Milletvekili 

1. a) 3.1.1985 günü Narmikan Muhtarı Meh
met ile Yusuf Sarı ve Fadıl Işık'a, bir kilotla köy mey
danında 2,5 saat talim yaptırıldığı bilinmekte midir? 

b) İçlerinde 8Ö'lik ve 60'lık ihtiyarlarında bu
lunduğu diğer 26 kişinin de giyinik olarak aynı işle
me tabi tutuldukları doğru mudur? 

c) Gerek Malatya Jandarma Alay Komutanına 
yapılan şifahî ve gerekse örfî idare makamlarına ve
rilmiş bulunan yazılı şikâyet dilekçesi neticesi ne iş
lem yapılmış veya yapılacaktır? 

d) Bu işkenceyi yapanlar halen görevleri başın
da mıdırlar? 

2. a) 26.2.1985 günü görevli bir yüzbaşı ya
nında bir komiser ile Uğrak Köyüne giderek aranan 
bir kişinin muhtarca bulunarak getirilmesini istediği, 
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muhtar ve ihtiyar heyetinin ertesi gün Jandarma Mer
kez Komutanlığına giderek arananı bulamadıklarını 
söylediklerinde, yüzbaşının nöbetçiyi çağırarak muh
tar ve ihtiyar heyeti üyelerini nezarete attırdığı ve 
yine aynı yüzbaşının ertesi gün saat 8'de başçavuş 
Fahri'ye emir vererek «Bunların hesabını gör» dediği, 
o gece saat 23 te başçavuşun, bu insanları bir askerî 
araca bindirerek şehrin diğer istikametindeki Çolaklı 
Karakoluna götürdükleri ve orada sıfırın altında 10 
derecede 2 saat çıplak, karın içerisinde beklettikleri 
doğru mudur? 

b) Muhtar ve ihtiyar heyetini sonra tekrar Mer
kez Karakoluna getirerek açık balkonda, dışarıda 
sabaha kadar beklettiği varit midir? 

c) Bu durumla ilgili gerek muhtar ve gerekse 
ihtiyar heyeti üyelerinin, Sıkıyönetim Komutanlığına 
vaki müracaatları (1.3.1985 tarihli) hakkında bir işlem 
yapılmış mıdır? 

d) Bu yüzbaşı ve başçavuş halen görevlerinde 
midirler? 

e) Can güvenliklerinin sağlanmasını isteyen bu 
vatandaşların, can güvenliklerinin sağlanabilmesi için 
bir tedbir alınmış mıdır? 

\BAŞİKAN — Sayın İçişleri Bakanı, buyurun efen-. 
dinv 

İÇİŞLERİ BAKANI - YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Malatya Milletvekili Sayın Ayhan Fırat'ın, Sayın 
Başbakana yönelttiği bazı iddialara jiişkin sözlü soru 
önergesine, Sayın Başbakan adına cevap vermek üze
re söz almış bulunuyorum. 

'Anılan önerge ile ilgili olarak Genelkurmay Baş
kanlığınca yaptırılan inceleme sonucunda : 

<1. Malatya Milletvekili Sayın Ayihan Fırat'a ait 
sözlü soru önergesinde bahsi geçen konular hakkında 
ikinci Ordu Komutanlığınca yapılan gerekli incele
me sonucunda önergede iddia eddildiği gibi bir olay 
meydana gelmemiş ve bu hususta herhangi bir şikâ
yet dilekçesi de komutanlığa intikal etmemiştir. 

U. Diğer konularda ise, Malatya ve ilçelerinde çeşit
li târihlerde polis memurunun öldürülmesi ve He
kimhan İlçesinde jandarma ile silahlı müsademe olayı 
larının failleri olduğu tespit edilen yasa dışı Dev-Yol 
örgütü üyesi Muharrem Düzova ve arkadaşlarının Di
lek Kasabası Uğrak Mahallesinde ikâmet etmekte 
olan Yakup İzci isimli şahsın evinde bir müddet kal
dıkları tespit edildiğinden, bu şahsın yakalanması için 
26.2.1985 günü yapılan operasyonda Uğrak Mahallesi 
Muhtarının, aranan şahsı bir süre sonra kendilerine 
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temsil edeceklerini bildirmesi üzerine, muhtar ve aza
lar serbest bırakılmışlar; daha sonra da aranan Yakup 
Izci'yi muhtar ve azalar Malatya Emniyet Müdürlü
ğüne teslim etmişlerdir. 

Yüce heyete laygıyla arz olunur. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Ayhan Fırat, Sayın içişleri Bakanının ver

miş olduğu izahat sizi tatmin etti mi? 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Etmedi; müsaade 
ederseniz söz istiyorum. 

(BAŞKAN — Buyurun efendim; söz süreniz 5 da
kikadır. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, say
gı değer milletvekilleri; Anayasanın 17 nci madde
sinin üçüncü fıkrası, Türkiye'de işkencenin ve eziye
tin yasak olduğu ve aynı zamanda hiç kimsenin, in
san haysiyetiyle bağdaşmayacak bir muameleye tabi 
tutulmayacağını amirdir. 

Sayın bakana bana cevap verdiği için teşekkür edi
yorum; yalnız muhterem arkadaşlarım, bu hadisele
rin olmadığı söylendi. Bundan son derece üzüntü duy
dum. Neden üzüntü duyduğumu da arz etmek isti
yorum. Bizim köylümüz yalan söylemez, bu hadise
leri bilmeyen yok. 

Muhterem arkadaşlarım ben Malatya'dan bu ha
diseleri getirdiğim zaman *mart ayının başıydı. Size 
yemin ediyorum, ikibuçulk aydır resmî müracaatları 
çantamda dolaştırıyordum, maalesef kaybettim. 
3.1.1985 tarihli müracaat vardır. Narmikân muhtarının 
da müracaatı vardır, hadise şudur muhterem arkadaş
larım; Ben samimî olarak söylüyorum. Eğer bu hadi
seye ydk diyorlarsa derhal bugün telefon edeceğim 
ve bastırıp 400 milletvekiline bunu dağıtacağım. Ne
den dağıtacağım? «Hadise yok» dediler, ben soru 
önergemde şunu söyledim : «Bu görevliler halen ye
rinde midir?» dedim; cevap yok. Bu görevliler ne
den görevden alındı o halde? Niye görevden aldı hü
kümet bunları? 

Muhterem arkadaşlarım bakın hadise şudur; Nar
mikân muhtarı ve 4 üye çırılçıplak soyuluyor, bir kü
lotla karın içinde ikibuçuk saat bekletiliyor, 24 tane 
de 60-80 yaşında ihtiyarlar olmak üzere, onlar da el
biseli bekletiliyor. Bütün kadın, çoluk çocuğa da sey
rettiriliyor ., Şimdi bu Anayasanın 17 nci maddesine 
aykırı mı değil mi? Bu hadise oldu mu olmadı mı? 
Narmikân köyü Malatya'dadır. Muhtarı Malatya'da, 
ihtiyar heyeti üyeleri de Malatya'da. Ben gözümle 
gördüm, bendedir, bulup takdim edeceğim, müracaat
ları da var. Lütfen istirham ediyorum, bu tahkikat yap

tırılsın. Köylüye sorulsun, eğer böyle bir şey yoksa 
çıksınlar bu kürsüden desinler ki «Ayhan Fırat yalan 
söyledi.» Benim köylüm yalan söylemez. Beni Malat
ya'ya çağırdılar, alelacele gittim, durumu gördüm. 

(Muhterem arkadaşlarını ikinci köydeki hadiseyi 
söyleyeyim. Bu 'köyün adı da Uğrak, eski ismi Hilâl. 
Bu köy tümüyle bize rey vermiştir. Bu köyün muhtarı 
ve ihtiyar heyeti çağrılıyor, bir kişi aranmaktadır, on
lar da «Bilemiyoruz» diyorlar, «iki gün içinde istiyo
ruz» diyorlar. İki gün sonra gidiyorlar ve yüzbaşıya 
anlatuyorlar, diyorlar k i : «Sayın yüzbaşım, görmedik.». 
Bunlar içeri atılıyor, saat 23.0û'te askerî bir araca 
bindiriliyor şehrin diğer istikametindeki bir köye gö
türülüyor; yazımda vardır,] O köyde ilki saat müd-
döfcle çıplak olarak karın içinde bekletilip /getiriliyor ve 
sabaha kadar da balkonda bekletiliyor. Bakınız hadise 
şubat ayındadır ve Türkiye'nin soğuğunu da düşü
nün... 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Böyle bir 
şey yoktur. (ANAP sıralarından gürültüler) 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Bir dakika efen
dim, dinle sayın arkadaşım; sen de benim gibi Doğu
dan geldin, dinle. <HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayalım 
lütfen, rica ediyorum. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Şimdi muhterem 
arkadaşlarım, eğer bir devleti yüceltmek istiyorsanız, 
eğer bir hükümeti yüceltmek istiyorsanız, vatandaşa 
eziyet edenin karşısına bütün gücünüzle çıkın, bunun 
yolu budur; yoksa örtbas etmek çıkar yol değildir, iki 
tane kendini bilmezin yaptığı hareket hem bizi leke
liyor, hem Türk Ordusunun manevî itibarını zedeli
yor, bunların üstüne gitmek bizi yüceltir. Bir millet
vekili olarak ben getirdiğim şeyin ne olduğunu bi
liyorum. «Böyle bir şey yoktur» demek doğru değildir. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Savcı
lık tahkikatı yürütmüyor mu Sayın Fırat? 

IBAŞKAN :— Karşılıklı konuşmayalım lütfen efen
dim. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım bakın, bunlar ertesi gün bırakılıyor ve bu 
aranan şahıs gidiyor teslim oluyor; bunların haberi 
yok. Aranan şahıs bir gün sonra bırakılıyor. Aranan 
şahıs şimdi nerede arkadaşlar? Askere gidiyor. Mesele 
şu; muhtara olan muğberlik dolayısıyla yapılıyor bü
tün bunlar. Biz, devletin yüceliğini kabul ediyoruz; hü
kümetin de yücelmesi için, bu gibi kendini bilmez
lerin yaptıkları hadiseler karşısında bütün kuvvetiyle 
buna karşı çıksınlar^ Dünyanın her ülkesinin anaya-

300 — . • 



T. B< M. M< B : 98 14 . 5 . 1985 0 : 1 

sasında bu gibi hareketler yasaklanmıştır, biz bun
ların karşısına çıktığımız müddetçe yüceliriz ve dün
ya kamuoyunda bunu reddeden bir ülke olarak is
mimiz geçer. Ben bunu öneriyorum ve bu hadisele
rin evraklarını da burada «yoktur» dendiği için en 
kısa zamanda telefon edip getirteceğim ve 400 mil
letvekilinin de bu müracaatların numunelerini do
laplarına attıracağım. 

(Hepinize saygılar sunuyorum. (HP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Müsaade eder misiniz Sayın Başkan; 
BAŞKAN •— Buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

{Erzincan) — Bir hususu açıklamama müsaade eder 
misiniz efendim? 

BAŞKAN — Bir sataşma olarak mı kabul edi
yorsunuz? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Hayır, bir hususu yüce heyetinize 
açıklayacağım; ben resmî beltoelere göre konuşuyorum; 
eğer Türkiye'de bir vatandaşa işkence ediliyor da hü
kümetimiz 'bunu örDbas ediyormuş gibi gösteriliyor
sa hükümete bir haksızlıktır. Aynı derecede hadise
lerin üzerine hassasiyetle gideceğimizi ve gittiğimizi 
belirtmek istiyorum. 

Aldığım yazı, Genelkurmay Başkanlığından aldı
ğım resmî bir vesikadır. Buna dayanarak yüce heye
te ve huzurlarınıza çıkıp beyanda bulundum. Aksi
ni iddia etmek haksızlık olur. Eğer yanlışlık varsa, 
eğer bizi ilgilendiren husus varsa elbetteki beraber ta
kip edeceğiz. 

Bunu yüce heyete arz etmek istedim.. 
Teşekkür ederini. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı, böylece yeri

nizden bunları yüce heyete arz etmiş bulundunuz 
efendim, teşekkür ederim^ 

Muhterem mMetvekilieri, fikirleriniz çok kuvvetli 
olalbilir; fakat ifadeleriniz lütfen yumuşak olsun. İfa
delerimiz yumuşak olursa müessiriyeti daha fazla 
olur. Bu hususa bilhassa dikkat edelim efendim. 

9. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, tasfiye 
halindeki bazı bankaların eski yönetim kurulu üye
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/325) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada yer alan, İçel Millet
vekili Sayın Ali ihsan Elgin'in, tasfiye halindeki bazı 
bankaların eski yönetim kurulu üyelerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesinin görüşülmesine geçi
yoruz. 

Sayın Elgin izinlidir. O itibarla 9 uncu sıradaki 
bu sözlü soru ertelenmiştir. 

10. — Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın, sıkıyö
netimce işlerine son verilen kamu personeline ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada yer alan, Ankara Mil
letvekili Sayın Seyfi Oktay'ın sıkıyönetimce işlerine 
son verilen kamu personeline ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesinin görüşülmesine geçiyoruz. 

Sayın Seyfi Oktay buradalar mı efendim? Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru önergesi ertelenmiştir efendim. 

11. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Türkiye' 
de F - 16 uçaklarının yapılması projesine ortak olan 
bir firmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6J328) 

BAŞKAN — 11 inci sırada Sinop Milletvekili Hil
mi Biçer*in Başbakandan sözlü soru önergesi var. 

Sayın Hilmi Biçer görevli oldukları için soru er
telenmiştir. 

12. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Bakanlıkta zorunlu nakil yapıldığı iddialarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/331) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, içel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın, Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi var. 

Sayın Durmuş Fikri Sağlar görevli oldukları için 
bu soru da ertelenmiştir. 

13. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, üst düzey 
yöneticilerinin ek görevlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/336) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Konya Milletvekili 
Salim Erel'in, üst düzey yöneticilerinin ek görevleri
ne Üişkin Başbakandan sözlü soru önergesi var. 

Sayın Salim Erel buradalar mı efendim? Burada
lar. 

Sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir efendim. 
14. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Çu

kurova Elektrik Anonim Şirketine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/340) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, Çukurova Elektrik Anonim Şirketi
ne ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi var. 

Sayın Cüneyt Canver buradalar mı efendim? Yok
lar. 
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Cevaplayacak sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
75. — Bursa Milletvekili Ahmet Sabahattin Öz

bek'in, soğuk ̂ nedeniyle zarara uğrayan çiftçilerin za
rarlarının tespitine ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/341) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Bursa Milletvekili 
Ahmet Sabahattin Özbek'in, soğuk nedeniyle zarara 
uğrayan çiftçilerin zararlarının tespitine ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi var. 

Sayın Ahmet Sabahattin Özbek buradalar mı efen
dim? Buradalar. 

Cevaplayacak Tarım Orman ve Köyişleri Sayın 
Bakanı buradalar mı efendim? Yoklar. 

Soru ertelenmiştir. 
16. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ceza

evlerinde bulunan fikir suçlularına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/342) 

BAŞKAN — 16 ncı sırada, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, Başbakandan sözlü soru önergesi 
var. 

Sayın Cüneyt Canver?.. Yoklar. 
Cevaplayacak sayın bakan mevcut mu efendim? 

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
17. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek' 

in, Atatürk Barajı göl alanında kalacak olan Samsat 
İlçesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/344) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, Adıyaman Milletve
kili Ahmet Sırrı Özbek'in, Atatürk Barajı göl alanın
da kalacak olan Samsat ilçesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi var. 

Sayın Ahmet Sırrı Özbek buradalar mı efendim? 
Buradalar. 

Cevaplayacak sayın balkan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir efendim. 
18. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek' 

in, Adıyaman İli Gölbaşı İlçesinde kurulacağı iddia 
edilen termik santrala ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

BAŞKAN — 18 inci sırada, Adıyaman Milletve
kili Ahmet Sırrı Özbek'in, Adıyaman ili Gölbaşı İl
çesinde kurulacağı iddia edilen termik santrala iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi vardır. 

Sayın Ahmet Sırrı Özbek?.. Buradalar. 
Cevaplayacak sayın bakan?.. Yoklar. 
Bu soru da ertelenmiştir efendim. 
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19. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, 
kalkınmada öncelikli yörelere uygulanacak teşvik ted
birlerine ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve Devlet 
Bakanı ve .Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem' 
in cevabı (6/346) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Bitlis Milletvekili 
Faik Tarımcıoğlu'nun, kalkınmada öncelikli yörelere 
uygulanacak teşvik tedbirlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Faik Tarımcıoğlu, buradalar mı efendim? 
Buradalar. 

Cevaplayacak sayın bakan buradalar mı efendim? 
Buradalar. 

Sayın Tarımcıoğlu'nun soru önergesini okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda'ki sözlü soruların Sayın Başbakan Turgut 

Özal tarafından cevaplandırılmasının teminini arz 
ederim. 

Faik Tarımcıoğlu 
" Bitlis Milletvekili 
il. Kalkınmada öncelikli Yörelere Uygulanacak 

Teşvik Tedbirleri Hakkındaki Bakanlar Kurulu Ka
rarının yürürlüğe girmesinden bu yana 9 ay geçmiş 
bulunduğuna göre; bu süre zarfında anılan yörelere 
herhangi bir teşivi'k uygulaması yapılmış mıdır? Şa
yet yapılmışsa sayısı ve nitelikleri nelerdir? 

2. Zikredilen kararname somut olarak ne sağla
mıştır? 

3. Şayet, teşvik uygulaması yapılmamış veya ya
pılanlar önemsiz ise, bunun sebepleri nelerdir? Kal
kınmada öncelikli yöreler için, çözüm getirici eko
nomik ve sosyal ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 

4. Bugüne kadar, 2983 sayılı Kanunun 5/!b mad
desi muvacehesinde, Kamu Ortaklığı Fonu ve Konut 
Fonundan, kalkınmada öncelikli yörelerde, ne mik
tar, nereye ve hanıgi yatırımlarda kullanılmıştır? 

ıBAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
(DEVLET BAKAMI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Bitlis Milletvekili Sayın 
Faik; Tarımcıoğlu'nun Başbakandan sorduğu sözlü 
soru önergesine cevap arz edeceğim. 

Kalkınmada Öncelikli Yörelere Uygulanacak Teş
vik Tedbirleri Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı
nın yürürlüğe girmesinden bu yana, 1984 yılı Ağus
tos ayı ile 1985 yılı Nisan ayı arasında, söz konusu 
yörelere toplam 158 adet teşvik belgesi verilmiş bu
lunulmaktadır. Bu belgelerin ana sektörler itibariyle 
dağılımı şöyledir : 
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Tarım sektörü için; toplam proje tutarı 2 milyar 
437 milyon Türk Lirası olan 16 belge, 

(Madencilik sektörü için; toplam proje tutarı 26 
milyar 294 milyon olan 18 teşvik belgesi, 

lîmalat sektörü için; toplam proje tutarı 57 mil
yar 375 milyon olan 63 teşvik belgesi, 

Enerji sektörü için; toplam proje tutarı 424 mil
yon olan bir teşvik belgesi, 

Hizmetler sektörü için; toplam proje tutarı 29 
milyar 786 milyon Türk Lirası olan 60 adet teşvik 
belgesi. 

|Bu belgelerin tamamının toplam proje tutarı 116 
milyar 316 milyon Türk Lirası olup, söz konusu ya
tırımların gerçekleşmesi halinde 13 462 kişi için. yeni
den ve doğrudan istihdam imkânı sağlanmış olacak
tır. 

(Kararnamenin yürürlüğe girişinden bu yana, kal
kınmada öncelikli yörelerde özel sektör yatırımla
rının giderek arttığı gözlenmektedir. Bu konuda alı
nan kararlar, yatırımcılara malî teşviklerle beraber, 
çalışanlara da önemli imkânlar sağlamıştır. 

Ayrıca Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında ve 
yıllık programlarda yatırım kararlarını etkileyecek fi
zikî ve sosyal altyapıya önem verilmiş bulunmakta
dır. Bu politika ve tedbirler yatırım programlarına 
aynen yansıtılmaktadır. 

2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Ya
tırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanunun 5/fo 
maddesine göre kamu ortaklığı fonundan kalkınma
da öncelikli yörelere finansman desteğine başlanmış 
bulunmaktadır. Bu amaçla yapılan müracaatlar ince
lenmektedir. Değerlendirilmeleri sonuçlanan projelere 
kredi ve ortaklık şeklinde olmak üzere toplam ola
rak üçbuçuk milyar liralık parasal destek sağlanmış 
bulunmaktadır. 

Arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

İBAŞÎKAN — Teşekkür ederim Sayın Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı. 

(Sayın Faik Tarımcıoğlu, Sayın Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısının vermiş olduğu izahat sizi 
taitmin etti mi efendim? 

FAİK TARIMCIOĞLU (©Mis) — Söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. (MDP ve HP sı
ralarından alkışlar) 

FAİK TARIMCIOĞLU (Bitlis) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Başbakan Yardımcısı Sayın Ka
ya Erdem'e nazik cevapları için teşekkür ederim. 

Beşinci Beş Yıllık Plan görüşmeleri sırasında 42 
milletvekili arkadaşın imzasıyla naçiz bir önerge ver
miştik. Bu önerge, kalkınmada önceliği olan yöre
lerde kullanılmak üzere betalhsis 1 trilyon lira ayrıl
masını öngörmekteydi. Bunun tek amacı plan hedef
lerini spesifik hale getirmek, somut bir adım atabil
mek ve hakikaten bariz bir dengesizlik görülen böl
geler arasındaki dengesizlik farkını ortadan kaldır
mak ve hükümet programındaki bir bölüm madde
yi, elle tutulur hale getirmek ve ona hayatiyet ver
mek idi. 

Şimdi ne görüyoruz : 13 Temmuz 1984 günü bu
rada ö tarihî fırsatı tam yakalamışken, maalesef ik
tidar partisinin oylarıyla bu tarihî fırsat heba edil
di. 

Kalkınmada öncelikli yörelerin kalkınmasına dair 
düzenlemeler hükümet programında ve Beşinci Beş 
Yıllık Planda bir hayli edebiyatla dolu olmasına rağ
men, bence palyatif tedbirlerden ileri gidemeyen bir 
dizi teşvik uygulamasının da yürürlüğe girmesine rağ
men, elle tutulur somut bir kalkınma görülmemekte
dir. Çözüm bekleyen acil meseleler yüzüstü kalmış
tır. Biraz evvel Sayın Kaya Erdemin ifade ettiği ra
kamlar, devede kulak bile değildir. 

Bunun tek çözümü; ilk önce öngörülen 1 trilyon 
liranın özel olarak tahsisi ve bunun gerçekleşmesi ve 
kaibülü idi. Bu fevkalade tarihî fırsat hakikaten heba 
edilmiştir. 5 yıl için az gelişmiş yörelerde toplu ve 
entegre kalkınma buzdolabına konmuştur, vuslat baş
ka bahara kalmıştır. Çünkü; eğer özel planla, bu arz 
ettiğimiz ve defalarca dile getirdiğimiz büyük uçuru
mu, özel plan kalkınmasıyla, devlet eliyle bu yörelere 
götürmezsek hiçbir özel sektör kendiliğinden, istedi
ğiniz kadar teşvik verin, gitmez. Niye gitsin? Naze
nin özel sektör ister istemez; su ister, yol ister, ener
ji ister, teknik eleman ister ve tabiî ki kâr ister. Dev
let gitmezse, özel sektör niye gitsin, nasıl gitsin? 

Halit Rifat Paşanın şimdi kemikleri sızlıyordur. 
Diyor ki rahmetli; «Gidemediğin- yer senin değildir.» 
Nur içinde yatsın, bunu söylediği tarihten bu yana 
aradan yüz küsur yıl geçti, biz cumhuriyetle bera
ber bir slogan ileri attık, dedik ki; «Orada bir köy 
var uzakta; gitmesek de görmesek de o köy bizim kö-
yümüzdür.» Maalesef 60 yılı bu edebiyatla geçirdik. 

iDalha evvel de bunun tehlikelerine işaret etmiştim; 
şimdi gömülmektedir ki, artık bu edebiyatla biz bunu 
götüremiyoruz ve bu sökmüyor. Daha önce gene 
arz etmiştim; 1 Mayıs günü Bitlis Mutki'de yaşanan 
olay, sadece ve sadece altyapı noksanlığından meyda
na gelmiştir. Dozerlerin açtığı yoldan takviye jandar-
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ma birliği olay yerine 1 gün sonra gelebilmiştir. Tabiî 
kalkınma dozer hızına terk edilince, netice bu olur. 
Daha bu yolda çok şehit veririz. 

Üçündü sorumun cevabı; daha önceki konuşma
larımda ve tutanaklardadır. Şimdi bir sonuca geli
yoruz. Sayın hüükümet tutarlı olarak bir strateji ve 
bir politika izliyor. Kapitalist ve liberal bir ekonomi 
ile biz kalkınmayı yapacağız diyorlar, saygı duyarım. 
Ama görülmektedir ki, kapitalist ve liberal ekonomide 
kalkınmada önceliği olan yöreler için; yani uçurum 
olan yöreler için bu yol, yol olmamaktadır, özel bir 
tedbir almak, buralara özel bir yöntem uygulamak 
mecburiyeti vardır. Hükümetten şunu rica ediyorum; 
altını çizerek tekrar ediyorum : Bu gerçekle yatsın 
bu gerçekle kalksın, özel bir yöntem uygulamazsa 
arz ettiğim uçurum giderek artacak ve halledileme
yecek bir mecraya dönüşecektir. 

(BAŞKAN — Sayın Tanmeıoğlu, lütfen toparlaya
lım efendim. 

FAİK TARIMOOĞLU (Devamla) — Toparlıyo
rum efendim, 

«özel teşvik tedbirleri aldım, vergi indirimi uygula
dım» demenin gerçekçilikten uzak olduğunu vurgulu
yorum, bunu anlatmak istiyorum. Biraz evvel Sayın 
Kaya Erdem'in verdiği rakamların çoğu zaten düşük 
rakamlardır, bunlar görülmektedir. İçlerinde. TIR fi
losu için teşvik tedbiri vardır; bunların kalkınma ve 
istihdam için hiçbir önemi olmadığı aşikârdır. 

IBu itibarla, arz ettiğim gibi özel bir yöntem tes
pit etmesi gereklidir. Aksi halde kapitalist ve liberal 
bir mantıkla kalkınmada önceliği olan yörelerin kal
kınmasını sağlamak mümkün değildir. 

Hepimize saygılar sunarım. (MDP ve HP sıraların
dan alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tanmeıoğlu. 

20. — Erzurum Milletvekili Hilmi Ndbantoğlu'nun 
yeminli özel teknik bürolara ilişkin sözlü sorusu ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın ce
vabı (6/348) 

IBAIŞKA'N — Sözlü soruların 20 nci sırasında, 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
yeminli özel teknik bürolara ilişkin Bayındırlık ve 
îskân Bakanından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Cevaplayacak sayın bakan?.. Buradalar. 
ISIözlü soru önergesini okultuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Bayındırlık ve iskân Bakanı 

tarafından sözlü olarak yanıtlanmasına aracılığınızı 
arz ve rica ederim.* 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Soru L itmar Affı Yasası nedeniyle oluşturulan 
yeminli bürolar, örneğin Erzurum ve ilçelerinde ve 
karşılaştırmak için Ankara ve ilçelerimde ilgili vatan
daşlardan (Bir parsel, 2 oda 1 sof alı) yer için kaç TL. 
almaktadırlar?! ~ 

Soru 2. Bu alman paralara göre Türkiye'de mev
cut tapusuz, hisseli tapulu, kaçak inşaat ya da gece-. 
kondu için .Erzurum ve ilçeleri ile Ankara ve ilçe
lerinde kaçar vatandaş başvuruda bulunmuş ve kaçar 
bin lira ve toplam kaç TL para alınmıştır? 

Soru 3. Bu toplanan paralarla kaç adet mimar 
ya da mühendis çalıştırmak olanaklı oluyor? 

iSoru 4. IBu adet mimar ve mühendisin iki ile ve 
bunların toplam ilçelerine eşit adette istihdam edile
cek şekilde tutulup çalıştırılması yönüne gidilse idi iki 
ile kaç ve ilçelerin her birine kaç adet mimar ya da 
mühendis, düşerdi? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayındırlık ve iskân 
Bakanı. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (istanbul) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbant-
oğlu'nun sorularına cevap vermek üzere huzurunuz
dayım. 

«tmar Affı Yasası nedeniyle oluşturulan yeminli 
bürolar, örneğin Erzurum ve ilçeleriıde ve karşılaş
tırmak için Ankara ve ilçelerinde ilgili vatandaşlar
dan bir parsel; 2 oda, 1 sof alı yer için kaç Türk 
Lirası almaktadırlar?» birinci sorulan bu. 

Bilindiği gibi, 2981 sayıû Kanun ile kurulması 
öngörülen yeminli özel teknik büroların görev ve 
yetkileri, çalışma Usul ve esaslarıyla gerçekleştirecek
leri tespit ve değerlendirme işlemleri için, talep ede
cekleri ücretlere ilişkin hükümler kanunda ve 14.3.1984 
tarihli Resmî Gazetede yayınlanan, «Yeminli özel 
Teknik Bürolar Yönetmeliğinde» yer almıştır. 

Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde; «Ruhsat ve 
eklerine aykırı yapılan gecekondular ve ruhsatsız ya
pılar hakkında yeminli özel teknik büroların yapa
cağı hizmetler için 5 bin liradan az olmamak üzere 
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yapı sahipleriyle yeminli özel teknik büro'larca yapı
lacak pazarlıkla ücretin tespit edileceği» hükme bağ
lanmış idi. Bu konu bildiğiniz gibi burada daha ön
ce de münakaşa edildi ve bu usul getirildi, yani ta
ban tespit edildi tavan için tespit yapılmadı. 

Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar 
ile gecekondularda yapının büyüklüğü, kat adedi, ya
pının tamamının ruhsatsız oluşu veya ruhsat ve ek
lerine aykırı oluşu gibi nedenlerle ücret tarifesi, ya
pılan hizmet değişik olacağından ücret de değişik 
tutulmuş ve yönetmelik ile taban sınırlandırılmış, ta
van sınırlandırılmamıştır. 

(Bu sebeple, bakanlığımızca tespit yapılması yo
luna da gidilmemiştir, zaten buna imkân da yoktur. 
Bu bakımdan, gerek Erzurum'da, .gerek Ankara'da 
ne kadar para alındığı konusunda bir tespit yoktur. 
Sadece bilgi olarak, 5 bin liradan ucuza da bu iş
lerin yapıldığı yolunda ifadeler vardır, yine aynı şe
kilde 30-40 bin liraya kadar çıkan ücretlerin de var
lığı tespit edilmiştir, 

İkinci soru : «Bu alınan paralara göre Türkiye'de 
mevcut tapusuz, hisseli tapulu kaçak inşaat ya da 
gecekondu gibi Erzurum ve ilçeleriyle Ankara, ve il
çelerinde kaçar vatandaş başvuruda bulunmuş ve ka
çar bin lira ve toplam kaç Türk Lirası para alınmış
tır?» 

Cevap : 2981 sayılı Kanun uyarınca Erzurum ili 
ısınınlarmda gecekondular için 1987 adet, iımar mev
zuatına aykırı yapılar için 2377 adet olmak üzere 
toplam 4364 adet başvuru; Ankara İli sınırlarında dse, 
gecekondular içlim. 49 900 adet, imar mevzuatına aykı
rı yapılar için 244 bin adet olmak üzere toplam 293 
900 adet başvuru yapılmıştır. 

Bunlar için.alınan ücret, demin izah ettiğim gibi 
pazarlık usulüyle olduğu için, toplam bir rakam 
vermek mümkün değil. 

«Soru 3 : Bu toplanan parolada kaç adet mıknar 
ya da mühendis çalıştırmak olanaklı oluyor?» 

«Soru 4. Bu adet mimar ve mühendisin iki ile 
ve bunların toplam ilçelerine eşit adette istihdam 
edilecek şekillide tutulup çalıştırılması yönüne gidtülse 
idi iki l e kaç ve ilçelerin her birine kaç adet mimar 
ya da mühendis düşerdi?» 

Bu sorulara cevap vermemeyi ıtJercih ediyorum. 
Saygılarımla arz ederim efendJİm. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayındırlık 

ve İskân ©akanı. 

1 4 . 5 . 1 9 8 5 0 : 1 

Sayın Hilmi Nalbantoğlu, sayın bakanın önerge
niz üzerinde yapmış olduğu beyan sizi tatmin etti 
ma ef endim? 

HİLMİ NALBANTOĞLU '(Erzurum) — Hayır 
efendim, tatmin olmadım. Görüşlerimi belirtmek is
terim. 

BAŞKAN--Buyurun. 
Sayın Nalbanıtoğilu, süreniz 5 dakikadır efendim. 

Ht lMl NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkanım, süremde bitireceğim. 

Sayın Başkan ve sayın milletvekilleri; hepinizi 
saygıyla selamlarım. 

Yeminli özel teknik buraların kurulmasını öngö
ren ve tımar Affı denilen yasanın görüşülmesi sıra
sında, bu yeminli özel tekinlik büroların kurulmasına 
karşı çıkmıştık. Siz vatandaşı soyduracaksınız demiş
tik, ©ir banker hadisesi daha yaratacaksınız diye di
renmiştik ve bu yasa ile her parsel için 5 bin lira 'ta
ban ücret konulmuştu ki, bunun 5 bin lirada kalma
yacağını zaten biliyorduk. Çünkü vatandaşın gece
kondusu* bu kapsama alınıyordu. Kaçak ve ruhsatsız 
yapılar, inşaaıttada proje dışı yapılmış kısımlar varsa, 
o binalar dahi ve hatta normal ruhsat işleri dahi ye
mindi büroların elinden geçirilmek suretiyle beledi
yenin önüne getirilmektedir. Bu suretle de iskân ruh
sat pürüzleri, yani vatandaşın en sonunda alacağı is
kân ruhsatları dahi, yine de bu büroların elinden 
geçmektedir. 

Başlangıçta, burada kanunun görüşülmesi sırasın
da da 'bu yapıların bir buçuk milyon adet olacağı 
söyleniyordu. Nitekim Erzurum'da gecekondu olsun, 
ruhsatsız yapılar olsun 4394 adet; Ankara'da ise, bu 
ikisinin toplamı 293 bin adet. Vasati, bir rakam dahi 
düşünseniz, 67 il ile çarpsanız, yine birbuçuk milyo
nu belki geçecektir. Kaldıki, dediğim gibi proje dışı 
yapılmış olan kısımlarda, inşaatlarda, bu 'büroların 
elinden geçirildi, hatta normal ruhsat işlemleri dahi-
•bugün Erzurum'da, diğer illeri bilmiyoruım-bu ye
minli büroların elinden tezgâhlanmak suretiyle ge
çirilmektedir. Bu tür yapılar için tüm yeminli özel. 
teknik ıbürolar tezgâhından geçirilmeden 'belediyeler
de işler yapılamaz oldu. Bu suretle bu bürolar bir 
nevi resmî, ruhsatlı komiısyoncu kurumu haline 
geldi. Yani belediye ilgilileri için rüşvet vasıtası ku
rumu haline gelmiştir. 

Bir de işin parasal yönü var. Kanun 5 bin lira 
taban fiyat öngörüyordu; ama 10 bin liradan aşağı 
fiyat yok. Birbuçuk milyon böyle yapı olsa büro
ların elinden geçen, 10 bin liradan 15 milyar lira 
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vatandaş verecektir dedik; hayal ettik biz, yanlış bir 
hesap. Halbuki benim doğum yerim olan Oltu'da 
bile arsa başına 10, 15, 20 bin lira almaktadırlar, 
eğer parsel bir tane ise. Ayrıca o parselde bir ge
cekondu veyahut ruhsatsız yapı varsa, 2 oda 1 mut
fak için; oda başına 10 bin lira ve mutfak için de 
5 bin lira almaktadırlar ki, asgarî 25 bin lira da ora
dan alınmaktadır. Bu sebeple muhakkak Oltu'da 
40 - 50 - 60 bin lirayla bu işler dönmektedir, gerçi 
miktarları az, ama tabiî diğer ilçelerin bazılarında 
çok, bazılarında fazla; tabiatıyla Erzurum'da daha 
çok dört bin küsur olmuş. Hâlâ işler bitirilip, va
tandaş huzura kavuşturulmamış; «Acaba ne olacak?» 
diyorlar vatandaşlarımız. Bunlar yeminli büro ile be
lediye arasında gidip gelmektedirler, yani yukarıda
ki 15 milyarın üç - dört misli para vatandaşın ce
binden bu vaziyette çıkmış durumdadır; fakat vatan
daşın işi de henüz görülmemiş. Belki bankerlik hadi
sesi gibi, yani işleri yapmadan kıvırıp gidecekler de 
vardır. Ayrıca, Erzurum'a bu gidişimde tespit ettim, 
(Biraz evvel uçaktan indim, buraya yetiştim, dolayı
sıyla da 2 suale yetişemedim) orada yeminli teknik 
büronun sahibi belediye meclis üyesi olan bir şahıs
tır; işin tuhafına bakınız. Sayın bakanım, bunu ihbar 
olarak kabul etsinler. 

Biz baştan beri diyorduk ki, böyle yapılmayıp da 
67 ile ortalama 10'ar haritacı mühendis veya mimar 
mühendis tutulsaydı, 67 il için 670 mühendis ederdi 
ve her ilçeye de 2 fen elemanı; 1 haritacı, 1 mimar 
tutulsaydı ve bunlar sözleşmeli çalıştırılsaydı, ki, il
çelerle beraber bunların toplamı 2 000 eder, her bi
rine brüt olarak 170 bin lira versek ki, aylık maaş
ları 100 bin liradan aşağıya düşmez ve brüt maaş
larından hesap edersek 2 milyon lira eder senede, 2 
bin adet bu gibi teknik personel için, 4 milyar ver
mek suretiyle ve belki de bunun bir kısmını veya 
hepsini de vatandaştan bir makbuz kesmek suretiyle 
almak suretiyle vatandaşın cebinden 1 senede 4 mil
yar lira ancak çıkacaktı süre 2 sene olsaydı, 8 mil
yar lira olacaktı. Görüyoruz ki, - en az 15 milyar 
lira hesap etmiştik o sıra - fakat bu mevzua giren 
birbuçuk milyon yapı, 10 bin liradan hesap edilirse, 
bunun da çok çok üstünde 40 - 50 bin lira olursa 
dört - beş misli, yani 70 - 80 milyar lira vatandaşın 
cebinden para çıkacak olmasına rağmen henüz işler 
de neticelenmedi Vatandaş, «Acaba bu yeminli büro 
benim işimi bitirir mi veyahut da yarın yine bir 25 
bin lira isteyip, beni soymaya kalkar mı?» diye te
dirgindir. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, toparlayalım 
lütfen efendim, konuşmanız 5 dakikayı geçti. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Bitti 
efendim. 

Bu şekilde mütalaa etmesini sayın bakanlıktan ve 
ilgililerden istirham ediyorum, yazıktır vatandaşa. Ben 
bu sefer Erzurum'da çok dert dinledim; Meclis Baş
kanımız Sayın Necmettin Karaduman'dan biraz ayrıl
dığımda.. Vatandaş bu konuda dertlidir. 

Buna süratli bir çare bulunmasını istirham ile he
pinizi saygıyla selamlar, huzurunuzdan ayrılırım efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbant
oğlu. 

21. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, prefabrik öğrenci yurtları ihalesine ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/349) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, yine Sayın Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, prefabrik öğrenci yurtları ihalesi
ne ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü so
ru önergesi vardır. Yalnız, bu birleşimde yine Sayın 
Nalbantoğlu'nun bir sözlü soru önergesi müzakere 
edildiği ve cevaplandığı için, İçtüzüğümüzün 97 nci 
maddesinin üçüncü fıkrasına göre, bu soruyu erteli
yoruz. 

22. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ana
vatan Partisi büyük kongresinde bazı Devlet memur
larının parti çalışmalarına alet edildiği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/350) 

BAŞKAN — 22 nci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Cahit Tutum'un, Anavatan Partisi büyük kongresin
de bazı Devlet memurlarının parti çalışmalarına alet 
edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi vardır. 

Sayın Cahit Tutum buradalar mı efendim? Bu
rada. 

Bu soruyu cevaplayacak sayın bakan buradalar 
mı efendim? Yoklar. 

Soru ertelenmiştir. 
23. — Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Boz-

kurt'un, Katma Değer Vergisinden elde edilen gelir
lere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakarımdan sözlü so
ru önergesi (6/351) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Çanakkale Millet
vekili Sayın Onural Şeref Bozkurt'un Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi vardır. Kendi
leri izinli oldukları için sözlü sorunun görüşülmesi 
ertelenmiştir efendim. 
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24. •—• Konya Milletvekili Sabri Irmak'in, Ermeni 
soykırımı iddialarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin 
sözlü sorusu ve Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun 
cevabı fal 352) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Konya Milletvekili 
Sayın Sabri Irmak'ın, Ermeni soykırımı iddialarına 
karşı alınacak tedbirlere ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Sabri Irmak buradalar mı efendim? Bura
dalar. 

Cevaplayacak sayın bakan?.. Buradalar. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Dışüşlerî Bakanı ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ve rica 
ederim. 

Sabri Irmak 
Konya 

1. Uzun zamandan beri, hemen hemen sürekli 
olarak dış yayın organlarında, Ermeni soykırımı iddi
alarıyla. ilgili olarak haber ve yorumlar görülmekte
dir. 

Milletimiz saçma iddialar vesile edilerek dünya ka
muoyu önünde yerden yere vurulmaktadır. 

Hükümetiniz, kalıplaşmış sözler ve yollar dışın
da, yeni ve etkili yöntemler denemeyi düşünmekte 
midir? 

2. Ülkemiz aleyhindeki tezvirat kampanyaları, 
yabancı ülke halklarının bizleri yeterince tanımama
sı sebebiyle akis bulmakladır. 

Bu durumda her seviyedeki dış temsilcilerimizin, 
kokteyl ve hariciyeciler arasındaki dost toplantıları 
dışında, bulundukları ülke halkıyla daha geniş ve iç
ten ilişkiler kuracak şekilde yaşama ve çalışmaları 
konusunda Dışişleri Bakanlığının telkin, tavsiye tali
matları var mıdır? 

Bu konuda herhangi bir denetim mevcut mudur? 
BAŞKAN — Sayın Dışişleri Bakanı; buyurun 

efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOÖLU — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Konya Millet
vekili Sayın Sabri Irmak'ın Ermeni propagandasına 
karşı yürütülen faaliyetler ve memleketimizi hedef 
alan kampanyaya ilişkin sözlü sorusunu cevaplandır
mak Üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Ermeni çevrelerinin yabancı tahrik ve teşviklerle 
bölgesel isyanlar başlattıkları 1890lardan itibaren bu 
isyanlara paralel olarak dünya kamuoyunu yanıltıcı 
bir propagandaya maruz bıraktıkları malumlarıdır. 

Son 10 yıldır kesafetini artıran bu iddiaların ta
rihî gerçeklere aykırı olduğunu kanıtlamak amacıyla 
Türk ve yabancı arşiv belgelerine dayanılarak yapı
lan çalışmalara hız verilmiştir. 

Bu faaliyetlerin henüz yeterli düzeye ulaştığı iddia 
edilemez; ancak bu çalışmaların hiçbir somut sonuç 
vermediğini ve başarısız kaldjğuu da ileri sürmek 
mümkün değildir. Bizzat Ermeni kaynakları, tarafı
mızdan yapılan bilimsel yayınların Ermeni davasına 
önemli darbeler indirmekte olduğunu kabul ve ilan 
etmektedirler. Bu çerçevede arşivlerimizdeki belgele
re dayalı yayınlarımızın daha da artacağına ve ger
çeklerin dünya kamuoyunca er veya geç kabul ve tes
lim edileceğine inanıyoruz. 

Bu yayınlar yanında bugün belirli sayıda bilim 
adamımız, tarafsız ortamlarda, Ermeni iddialarım sa
vunan kişiler ile tartışma yapabilecek bilgi birikimi
ne sahip olmuşlardır. Son Orly Davası sırasında ta
nıklık eden bilim adamlarımız bu gerçeği açıkça or
taya koymuşlardır. Daha çok sayıda bilim adamımız 
konuya eğildikçe bilimsel yayınların sayısı artacak ve 
dünya kamuoyu tarihî gerçeklerin nasıl saptırıldığını 
daha iyi anlayacaktır, öte yandan, bu alanlardaki ça
lışmalarımıza yeni bazı boyutlar kazandırılması yö
nündeki İnceleme ve faaliyetimizde de önemli bir 
mesafe kaydedilmiş bulunulduğunu ayrıca arz etmek 
isterim. 

Ülkemiz aleyhindeki her yayın dış misyonlartmız-
ca cevap hakkının kullanılması, yazarlar ve ilgili ga
zeteler ile temas kurularak gerçeklerin izahı, gerekirse 
resmî teşebbüste bulunulması gibi çeşitli yollardan 
cevaplandırılmaktadır. Bu faaliyetin merkez teşkilatı-
mızca titizliklje ve gereken dikkatle değerlendirildiğini 
de ayrıca ifade etmek isterim. 

Sayın milletvekilleri, bü fırsattan yararlanarak son 
bir düşüncem[i arz etmek istiyorum. Devlet ve mille
timizi hedef alan çirkin iftira ve tezvir kampanyasına 
karşı ülkemizin gerektiği şekilde tanıtılması, kanımca 
güç şartlarda; yüksek bir sorumluluk anlayışı ile hiz
met veren Dışişleri Bakanlığı mensupları için olduğu 
kadar, her Türk vatandaşı için de şerefli bir görev teş
kil etmektedir. Yüce Meclisin değerli üyelerinin de, 
bu amaçla gjerek yurt içindeki, gerek yurt dışındaki 
temaslarında. ve milletlerarası kuruluşlarda sarf et
tikleri çabaları şükranla karşıladığımızı huzurunuzda 
belirtmekten jmemnunluk duyuyorum. 

Bu vesile jile de yüce heyetinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dışişleri 

Bakanı. 
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Sayın Sabri Irmak, sayın bakanın vermiş olduğu 
izahat sizi tatmin etti mi efendim? 

SABRI IRMAK (Konya) — Evet efendim, te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim, sayın bakanın vermiş ol
duğu izahat Sayın Sabri Irmak'ı tatmin etmiş bulun
maktadır ve teşekkürlerini bildiriyorlar. 

25. :— Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Türkiye Sakatları Koruma Millî Koordinas-

1. — 18 Kasım 1960 tarihli ve 132 sayılı Türk 
Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanununun Bazı Hü
kümlerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararna
me ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (1/517) (S. Sayısı : 311) 

BAŞKAN — Şimdi, «Kanun Tasarı ve Teklifleri 
ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmına geçi
yoruz. 

1 inci sıradaki 311 sıra sayılı, 18 Kasım 1960 ta
rihli ve 132 sayılı Türk Standartları Enstitüsü Kuru
luş Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hak
kında Kanun Tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. 

Lütfen komisyon ve hükümet yerlerini alsınlar 
efendim. 

Komisyon ve hükümet?.. Yok. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLtK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Hükümet bu
rada efendim, komisyon yok. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet olmadığına 
göre, bu kanun ertelenmiştir efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Hükümeti araya
lım. 

BAŞKAN — Komisyon olmayınca zaten görüşe
meyiz efendim. Komisyon yok. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Belki buluruz hükü
meti Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon olmayınca görüşemeyiz 
efendim. 

yon Kuruluna ait paranın amaç dışı kullanıldığı id
diasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/353) 

BAŞKAN — Sözlü soruların 25 inci sırasında 
Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yücel'in Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi var; fakat kendisi izinli olduğu için sözlü 
soru ertelenmiştir. 

Böylece gündemimizdeki sözlü sorular bitmiştir. 

2. — 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 82'ye 1 inci ek) (1) 

BAŞKAN — 2 nci sıraya geçiyorum. 
2 nci sırada, Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu' 

nun, Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 
inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tekli
fi ve Adalet Komisyonunun Raporu var. Bu madde
leri komisyona iade edilmiş olan teklif komisyondan 
gelmediği için, bu 2 nci sıradaki teklifi de geçiyoruz 
efendim. 

3. — 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı, İstanbul Milletvekili Bilâl Şiş
man ve 2 Arkadaşının 506 Sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 80 inci Maddesinin 3 ve 4 üncü Fıkrala
rının Değiştirilmesi ve 5 inci Fıkrasının Yürürlükten 
Kaldırılması Hakkında ve Aynı Kanunun 140 inci 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ve Sağlık 
ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/656, 2/134, 2/135) (S. Sayısı : 308) (2) 

BAŞKAN — 3 üncü sıraya geçiyorum. 
3 üncü sırada, 17.7.1964 Tarih ve 5C6 Sayılı Sos

yal Sigortalar Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Tasarısı, İstanbul Milletve
kili Bilâl Şişman ve 2 Arkadaşının 506 Sayılı Sosyal 

(1) 82 S. Sayılı Basmayan 28.6.1984 tarihli 85 
inci Birleşim tutanağına, 82'ye 1 inci ek S. Sayılı Bas-
mayazı ise 11.10.1984 tarihli 11 inci Birleşim Tutana
ğına eklidir. 

(2) 308 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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Sigortalar Kanununun 80 inci Maddesinin 3 ve 4 ün
cü Fıkralarının Değiştirilmesi ve 5 inci Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılması Hakkında ve Aynı Kanu
nun 140 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun teklif
leri ve Sağlık ve Sosyal îşler; Plan ve Bütçe komis
yonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz efen
dim. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar efendim. 
Bu tasarıda esas komisyon Plan ve Bütçe Ko

misyonudur. Komisyon raporunun okunup okunma
masını oylarınıza sunuyorum : Raporun okunmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okun
ması kabul edilmemiştir. 

Daha evvel vaki müracaatları tetkik ettik ve sı
raladık; bu kanun tasarısı üzerinde evvela Milliyetçi 
Demokrasi Partisi Grubu acuna Sayın Rafet İbrahim-
oğlu konuşacaklardır. 

Buyurun Sayın Rafet îbraihimoğlu. 
Sayın tbrahimoğlu, süreniz 20 dakikadır efen

dim. 
MDP GRUBU ADINA RAFET IBRAHİMOĞ-

LU (Bitlis) — Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 506 sayılı Sos

yal Sigortalar Kanununun bazı hükümlerinin değişti
rilmesine dair Genel Kurulumuza sevk edilen kanun 
tasarısı üzerinde Milliyetçi Demokrasi Partisinin gö
rüş ve düşüncelerini arz etmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, malumunuz olduğu üzere 
Sosyal Sigortalar Kurumu, 506 sayılı Kanun hüküm
leri çerçevesinde sigortalılar ile bunların dul, yetim ve 
emeklilerine hizmet vermektedir. Bu hizmetlerin yeri
ne getirirken kullandığı başlıca malî kaynak, işçi ve 
işverenden tahsil ettiği sigorta primleridir. Kurum, ku
rulduğu günden beri hiçbir devlet desteği almadan 
bu hizmetleri yürütmüştür. Buradan da hemen anla
şılmaktadır ki, prim tahsilatı kurum için son derece 
önemlidir. Bu alanda meydana gelecek gecikme ve ak
samalar, kurumun düzenli hizmet vermesine engel 
teşkil etmektedir. Bu itibarla, kurumun yüklendiği ka
nunî görevlerin düzenli bir şekilde yerine getirilebil
mesi için daha etkili tedbirler alması, gerekli kanun 
değişikliklerini öngörmesi, tarafımızdan tabiî ve olum
lu karşılanmaktadır. Bu yönüyle tasarının, 506 sayılı 
Kanunun 80 inci maddesine getirdiği değişiklik isa
betli görülmektedir. Bu değişiklik ile sigorta primleri 
süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen 
kısmına, sürenin bittiği tarihten başlayarak Amme 
Alacaklartnin Tahsü Usulü Hakkında Kanunda belir

tilen gecikme zammı oranları uygulanacaktır. Böyle
ce, Bağ-Kur Kanununda yer alan usul ile bir para
lellik sağlanmış olacaktır. Sosyal güvenlik sistemimiz
de süregelen dağınıklık göz önüne alındığı takdirde, bu 
alanda sağlanacak paralellik kayda değer olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, tasarı önemli bir değişiklik 
daha getirmektedir. Bilindiği üzere, Sosyal Sigortalar 
Kanununun yürürlükte bulunan 4 üncü maddesi, iş
veren vekillerini, işverenin sadece malî olmayan yü
kümlerinden sorumlu tutmaktadır. Kuruma karşı ma
lî sorumluluklar ise işverene aittir. Tasarıda yapılmak 
istenilen değişiklik kabul edildiği takdirde, işverenle
rin malî borçlarından işveren vekilleri, işverenlerin üst 
düzeydeki yönetici veya yetkililer de kuruma karşı 
işverenleriyle birlikte müştereken ve müteselsilen so
rumlu olacaklardır. 

Görevleri işyerlerini yönetmek olan bu kişiler, bi
zatihi borçlu değillerdir. Başkasının borcundan dolayı 
bir başka şahsı sorumlu tutmak, borçlar hukukunun 
prensipleriyle bağdaşmaz. Ayrıca, işverenin yerine ge-
türmediği malî sorumluluklar için kanunda öngörülen 
müeyyidelerin, işveren veküi veya üst düzeydeki yö
netici ve yetkililerine de uygulanması gerekecektir ki, 
bu dâ cezaların şahsîliği ilkesine ters düşecektir. Baş
kasının işlediği bir suçtan veya kusurdan başka bir 
şahsa ceza verilmesi, ceza hukukunun bu genel pren
sibi ile nasıl bağdaştırılabilir? 

Bu itibarla, borçlar ve ceza hukukunun bu temel 
prensipleri gözden kaçırılmamalı ve tasarıda gerekli 
düzenleme yapılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, bu tasarı ile kanunun 140 in
ci maddesine getirilen değişiklik, 8 inci maddede be
lirtilen hükümleri yerine getirmeyen işverenlerin para 
cezalarının daha da ağırlaştırılmasını öngörmektedir. 
Burada da gaye, kurumun daha muntazam ve daha 
verimli çalışmasını sağlamak olmakla beraber, bun
dan kısa bir süre önce kurum bu yolu denemiş ve 
yükseltilen gecikme zammı ve faiz oranları ile 15 misli 
artırılan cezalara rağmen, uygulamada bir etkinlik 
sağlayamadığı müşahade edilmiştir. 

Saym milletvekilleri, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
diğer malî kaynakları yanında şüphesiz prim tahsilatı 
en önemli kaynak olmaktadır. Ancak, unutulmamalı
dır ki, tahsilatın düzen içinde gerçekleşmesi, alınan 
kanunî tedbirlere bağlı olduğu kadar, kurumun ala
caklarını tahsil ve takipte kendine düşen faaliyetleri 
eksiksiz yerine getirmesine de bağlıdır. 

Yüce Meclise derin saygılarımı sunarım. 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ibrahimoğlu. 
Sayın milletvekilleri, tasan üzerinde yapmış oldu

ğumuz tespite göre Milliyetçi Demokrasi Partisi Gru
bu adına, yalnız Sayın Rafet Ibrahimoğlu söz istemiş
lerdir. 

Tasarının tümü üzerinde grupları adjna başka söz 
isteyen var mı efendim? Yok. 

Şahısları adına söz isteyen var mı efendim? Yok. 
Şu halde, tasarının tümü üzerindeki müzakereler 

bitmiştir. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun Bazı Hükümlerinin Değiştüaiihnesine Dair 

Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 506 sayılı Kanunun 4 üncü mad

desinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«İşveren vekili bu Kanunda belirtilen yükümlü
lüklerinden dolayı aynen işveren gibi sorumludur.» 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı?. Yok. 

Efendim, 1 inci madde üzerinde bir önerge var
dır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının Plan ve Büt

çe Komisyonu metninin 1 inci maddesinin aşağıdaki 
şekilde düzenlenmesini arz ederiz. 

«Madde 1. — işveren vekili 'kusurları mevcut ol
duğu takdirde, bu Kanunda belirtilen yükümlülükle
rinden dolayı aynen işveren gibi sorumludur.» 

Rafet Ibrahimoğlu Haydar Koyuncu 
Bitlis Konya 

Ertuğrul Gökgün Ali Ayhan Çetin 
Aydın Çorum 

Ali Mazhar Haznedar N. Naci Mimaroğlu 
Ordu Siirt 

BAŞKAN — Bir hususu vuzuha kavuşturmak is
tiyorum. 

»Sayın komisyon ve sayın hükümet; bu önerge he
nüz gelmiştir. O itibarla size intikal ettirememiş du
rumdayız. 

Bu şartlar içinde sayın komisyon ve sayın hükü
met, 'bu önergeye katılıyor musunuz efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ AYÇAN ÇAKIROÖULLARI (Denizli) — Ka
tılmıyoruz efendim. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANİ 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Ibrahimoğlu, önergenizi izah etmek için 5 

dakika konuşma hakkınız var; buyurun efendim. 
RAFET IBRAHİMOĞLU (Biüis) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; önergem, biraz önce arz et
miş olduğum genel görüşmedeki mantığın tamamen 
paralelindeki bir hususu dile getirmektedir. 

Burada arz ettiğim gibi, kendisi şahsen sorumlu 
olmayan !bir idareciyi, bu şartlar altında değişiklik 
getirmezsek, 4 üncü maddede sorumlu tutmuş ola
cağız. Hiç değilse, «Kusuru mevcut olduğu takdirde» 
ibaresinin ilavesi ile bu, müteselsil ve müşterek me
suliyete iştirak ettirilmiş olsun. Aksi takdirde, hiç
bir suçu bulunmadan doğrudan doğruya işverenin iş
lediği bir suçtan kendisi de sorumlu tutulmuş olacak
tır ki, bu da hem Borçlar Kanunundaki, hem de Ce
za Kanundaki prensiplerle 'bağdaşır görünmemekte
dir. 

O itibarla, bu ilavenin yapılmasını takdirleriniz© 
sunuyorum.' 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İbrabimoğ> 
lu. 

Efendim, 1 inci madde üzerinde son anda gönde
rilmiş bir önerge vardı; okuttuk ve Sayın Ibrahimoğ
lu biraz evvel izahatta bulundular. 

Sayın komisyon ve sayın hükümet önergeye ka
tılmamaktadır efendim. 

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

Şimdi, komisyondan geldiği şekliyle 1 indi mad
deyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... 1 inci madde komisyondan gelmiş olduğu 
şekliyle kabul edilmiştir efendim. 

2 nci maddeyi okutuyorum efendim : 
MADDE 2. — 506 sayılı Kanunun değişik 80 in

ci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Primlerin Ödenmesi 
Madde 80. — işveren, 'bir ay içinde çalıştırdığı 

sigortalıların primlerine esas tutulacak kazançlar top
lamı üzerinden bu Kanun gereğince hesaplanacak 
prim tutarlarını ücretlerinden kesmeye ve kendisiıne 
ait prim tutarlarını da bu miktara ekleyerek en geç 
ertesi ayın sonuna kadar Kuruma ödemeye mecbur
dur. 

77 nci maddenin (a) fıkrası gereğince hak edilen 
ve fakat ödenmemiş olan ücretler üzerinden hesapla-
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nacak primler hakkında, da yukarıdaki hüküm uygu
lanır. 

Prim, süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, öden
meyen kısmına, sürenin bittiği tarihten başlayarak 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
da belirtilen gecikme zammı oranları uygulanır. 

Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir. Gecikme 
zammı yalnız prim alacaklarına uygulanır ve borç 
ödenene kadar devam eder. 

Dava ve icra takibi açılmış olsa bile, primlerin 
ödenmemiş kısmı için gecikme zammı tahsil olunur. 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanunun 9, 12, 21, 27, 36, 101 vs 103 üncü 
maddeleri Kurum alacakları hakkında da uygulanır. 

Yangın, su baskını ve deprem gibi tabiî bir afete 
uğrayan ve bunu belgeleyen işverenlerin üç ay için
de talepte bulunmaları halinde, mevcut prim borçları 
ile afetin meydana geldiği tarihten itibaren tahakkuk 
edecek üç aylık prim borçları hadisenin vukubuldü-
ğu tarihten itibaren bir yıla kadar ertelenebilir. 

Prim borcunun ertelendiği süre zamanaşımından 
sayılmaz ve ertelenen kısmına gecikme zammı uygu
lanmaz. 

Sigorta primlerini haklı sebepleri olmaksızın, bi
rinci fıkrada belirtilen süre içerisinde tahakkuk ve te
diye etmeyen kamu kurum ve kuruluşların tahakkuk 
ve tediye ile görevli kamu görevlileri mesul muhasip, 
sayman ile tüzelkişiliği haiz diğer işverenlerin üst 
düzeydeki yönetici veya yetkilileri Kuruma karşı, iş
verenleri ile birlikte müştereken ye müsteselsilen so
rumludur.» 

BAŞKAN — 2 nci maddenin Divan Üyesi tara
fından okunması tamamlanmıştır. 

2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
!Bu madde üzerinde şimdi gönderilmiş bir önerge 

vardır, okutuyorum efendim: 
Türkiye Büyük (Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 2 nci mad
desinde düzenlenen 506 sayılı Kanunun değişik 80 
inci maddesi son fıkrasının aşağıdaki şekilde düzen
lenmesini arz ederiz. 

«Madde 80. — (Son fıkra) 
Sigorta primlerini haklı sebepleri olmaksızın, bi

rinci fıkrada belirtilen saire içerisinde tahakuk ve 
tediye etmeyen kamu kurum ve kuruluşların tahak
kuk ve tediye ile görevdi kamu görevlileri, mesul mu
hasip, sayman ile tüzelkişiliği haiz diğer işverenlerin 
üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri, kusurları mev
cut olduğu takdirde kuruma karşı, işverenleri ile bir
likte müştereken ve müteselsilen sorumludur.» 

Gerekçe :• . . 
Üst düzeydeki yönetici veya yetkili işveren değil

dir. Bu itibarla işverenin kusurundan mesul tutula
maz. Yeterki, doğrudan kendi kusuru ile tahakkuk ve 
tediyeyi geciktirmiş veya yapmamış olsun. Prim bor
cunu ödemek istemeyen bir işverenin yerine hiçbir 
kusuru olmayan mu'lrasebecisini veya diğer bir yetki
liyi mesul tutmak ve ona ait olmayan bir borcu ödet
meye zıorlamak ne hukukî, ne adil, ne de gerçekçi 
olur. 

Raf et İbrahimoğlu Ali Ayhan Çetin 
IBitlis Çorum 

Haydar Koyuncu N. Naci Mimaroğlu 
Konya Siirt 

Ali Bozer Ertuğrul Gökgün 
Ankara Aydın 

Ali Mazhar Haznedar 
Ordu 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde şimdi gön-
derimiş bulunan önerge okunmuş bulunmaktadır. 

Deminki ifadeyi yine tekrar edeceğim; sayın ko
misyon ve sayın hükümet, önerge şimdi geldiği için 
siz de şimdi muttali oldunuz efendim. 

Sayın komisyon ve sayın hükümet, bu önergeye 
katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİUÎ AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — 
Katılmıyoruz. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Katılmıyoruz. 

IBAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın İbrahimoğlu, buyurun efendim; 5 dakika 

izah etme hakkınız var. 
RAFET İBRAHİMOĞLU (Bitlis) - - Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; şimdi verilmiş olan önerge
deki gerekçenin bir tekrarını yapmayı zait addedi
yorum, 

Biraz önce de arz ettiğim gilbi, işveren vekili iş
veren değildir. Binnetice onun gibi sorumluluk ta
şımamak durumundadır, yeterki bir kusuru mevcut 
ola. O takdirde tamamen müştereken ve müteselsilen 
mesuliyet dahiline girmeHdir. 

Gerekçede aynı şeyi söylüyorum. Bundan daha 
öteye ilave edeceğim bir husus yok.-

Teşekkür ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İbrahimoğlu. 

Sayın milletvekilleri, 2 nci madde üzerinde bir 
önerge vardı, o önergeyi okuttuk. Hükümet ve ko
misyon bu önergeye katılmıyorlar, önerge sahibi de 
izahını yapmıştır. 
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önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...-
Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir, 

2 nci maddeyi komisyondan gelmiş olduğu şekliy
le oylarınıza sunuyorum': Kaıbul edenler... Etmeyen
ler... 2 nci madde komisyondan gelmiş olduğu şek
liyle kaJbul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
IMADDE 3. — 506 sayılı Kanunun 140 inci mad- I 

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Müeyyideler 
Madde 140. — A) 18 inci maddede belirtilen hü

kümleri yerine getirmeyen işverenler, 
IB) IBu Kanunla verilen ve yukarıdaki fıkra ile 

80 inci maıddede belirtilen hususlar dışımda kalan 
görevleri kurumca yapılacak yazılı ihtara rağmen ye
rine getirmeyenler hakkında 3 000 TL.'dan 75 000 
TL.'ye kadar, 

Ağır para cezası hükmolunur. 
Tekerrür halinde hülkmolunacak ağır para cezası 

birinci defasında 15 000 liradan, ikinci defasında 
30 000 liradan aşağı olamaz, 

işverenler Kurumun bu yüzden uğrayacağı zarar
ları da umumî hükümlere göre ayrıca öderler.» 

BAŞKAN — Tasarının 3 üncü maddesi Divan 
Üyesi tarafından okunmuştur. 

3 üncü madde üzerinde grupları ve şahısları adı
na söz isteyen?.. Yok. 

Sayın komisyon, sayın hükümet?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
KÎLI AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — 
Efendim, redaksiyonla ilgili bir konu var; tümünü 
oylamadan önce ifade etmek istiyoruz. 

BAŞKAN — O şekilde düşünüyorsunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — 
Evet. 

BAŞKAN — Maddî bir hata mı var? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-

KtLl AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — 
Evet. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
3 üncü maddeyi komisyondan gelmiş olduğu şek

liyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanun yayımını takip eden 

aybaşında yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. 

Yok. 
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4 üncü maddeyi komisyondan gelmiş olduğu şek
liyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... 4 üncü madde kabul edilmiştir efendim. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 

Yok. 
5 inci maddeyi komisyondan gelmiş olduğu şek

liyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... 5 inci madde komisyondan gelmiş olduğu 
şekliyle kabul edilmiştir. 

Şimdi sayın komisyona bir söz verelim; o maddî 
hata nedir, ifade etsin, ona göre lazım gelen işlemi 
yapalım. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

İçtüzüğün 86 nci maddesine göre kanun tasarısı
nın 2 nci maddesinin 7 nci fıkrasında, «6183 sayıh 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanu
nun 9, 12, 21 -27 ile 36, 101 ve 103 üncü maddeleri» 
şeklinde olacak. Yani, 21 ile 27 arasına bir tire koya
cağız, 27'den sonra da bir «ila» kelimesi ilave edile
cek. Bu birinci husus. 

ikinci husus, kanun tasarısının 3 üncü maddesin
deki (B) fıkrasının sonunda, «Kurumca yapılacak ya
zılı ihtara rağmen yerine getirmeyenler» den sonra 
virgül konulacak; diğer ibare (A) ve (B) fıkralarını 
kapsadığı için, her ikisine müştereken, satırbaşı ola
rak, «Hakkında 3 000 TL.'dan 75 000 TL.'ye kadar» 
ibaresi gelecek ve «Ağır para cezası» ibaresindeki 
«Ağır» kelimesinin «A» harfini de küçük olarak ya
zacağız. 

Arz ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, sayın komisyonun söylediğine göre, 2 

nci maddenin 7 nci fıkrasında 2 nci satırda, 9 virgül 
12 virgül 21 tire 27... «ile» mi «ilâ' mı? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
KÎLî AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — 
«İla» efendim; «36, 101...» 

BAŞKAN — «27 ila 36, 101, 103» üncü madde
ler var ondan sonra; «ila» onları da kapsıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — 
Evet, «ila» kapsıyor efendim. 

BAŞKAN — «21 - 27» var; aradaki maddeleri de 
kapsıyor mu o efendim? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
KtLt AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — 
21'le 27 arasında; 21 - 27.. 

BAŞKAN — 21-27; yani 22/23, 24, 25 ve 26 
ncı maddeleri de kapsıyor? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
KtLl AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — 
Evet. 

BAŞKAN — 27 ila 36 da, o aradaki maddeleri 
kapsıyor; onun manası da o değil mi efendim?. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
KÎLİ AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — 
Evet. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, tekrar ediyo
rum bu redaksiyonu; 2 nci maddenin 7 nci fıkra
sında bir maddî hata var idi. İkinci satırda; «9, 12, 
21» tabiî 21'den sonra tire var. O tire, 22, 23, 24, 25 
ve 26'yı kapsar. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — 
Evet, o aradakileri kapsıyor. 

BAŞKAN — Sonra, 27 var; «27 ila 36» ya kadar, 
Yani 27, 28, 29, 30... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
KIL1 AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — 
Hayır, o arası yok efendim; 21 ilâ 27 arasım kapsı
yor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — 21 ilâ 27... 
Ondan sonra 36'ya geçiyor. O arada bir şey yok 

değil mi? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-

KtLl AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — 
Arada yok efendim. 

BAŞKAN — «36, 101 ve 103 üncü maddeleri» 
diye devam ediyor. 

Bu maddî hatayı tekrar okutuyorum efendim : 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanunun 9, 12, 21 ila 21 ile 36, 101 ve 
103 üncü maddeleri Kurum alacakları hakkında da 
uygulanır. 

BAŞKAN — Böyle mi olacak efendim?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLI AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — 
Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bu şekilde yani?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — 
Evet. 

BAŞKAN — Bir kere daha okutuyorum efen
dim : 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanunun 9, 12, 21 ilâ 27 ile 36, 101 ve 
103 üncü.maddeleri Kurum alacakları hakkında da 
uygulanır. 

BAŞKAN — Evet, bu şekli ile tamam oluyor. 
2 nci maddeyi, komisyonun isteğine göre yapmış 

olduğumuz redaksiyon ile oylarınıza sunuyorum,: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 2 nci madde ya
pılmış olan bu değişik şekliyle kabul edilmiştir. 

Komisyonun isteğine göre 3 üncü madde de şöy
le oluyor: 

«Madde 140. — A) 8 inci maddede belirtilen hü
kümleri yerine getirmeyen işverenler, 

B) Bu Kanunla verilen ve yukarıdaki fıkra ile 
80 inci maddede belirtilen hususlar dışında kalan gö
revleri kurumca yapılacak yazılı ihtara rağmen yeri
ne getirmeyenler,' 

Hakkında 3 000 TL. dan 75 000 TL.'ye kadar, 
ağu- para cezası hükmolunur.» 

Yani 3 üncü maddede de komisyonun istediği bu 
maddî hatayı düzeltmiş olduk. 

Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde düzeltilmiş 
bu yeni şekliyle kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının müzakeresi bitmiştir. 
Oyunun rengini belli etmek üzere söz isteyen var 

mı? Yok. 
Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kanun tasarısı kabul 
edilmiş ve kanunlaşmıştır. 

Uğurlu, hayırlı olsun. 
4. — Muş Milletvekili Atilla Sırı'in, 2828 sayılı 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanu
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (21217) (S. Sa
yısı ' : 313) (1) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada bulunan, Muş Millet
vekili Atilla Sın'ın, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa Bir Geçici Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporunun görüşülmesine başlıyoruz. 

Lütfen komisyon ve hükümet yerlerini alsınlar 
efendim. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması husu
sunu oylarınıza arz edeceğim : Raporun okunmasını 
kabul edenler... Etmeyenler... Raporun okunması ka
bul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde, bizim yapmış olduğu
muz tespite göre, Halkçı Parti Grubu adına Sayın 
Salih Alcan; buyurun efendim. 

— 313 — 
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Efendim, Sayın Salih Alcan daha evvel söz istemiş
ti ve biz de yazmış ve tespit etmiştik; fakat şimdi bu
rada yoklar. 

Gruplar adına ve şahısları adına teklifin tümü 
üzerinde başka söz isteyen var mı? Yok. 

Teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Teklifin mad
delerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kuruma Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine 

Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa aşağıdaki «Ge
çici madde 7» eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 7. — 2828 sayılı Sosyal Hiz
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun Ge
çici 2 nci maddesine göre Kurumun belirlediği kira 
bedelini kabul ederek Kurumla kira sözleşmesi ya
panlar veya Kurumun belirlediği kira bedelini kabul 
etmeyerek kira sözleşmesi yapmayanlardan taşınmaz 
malı henüz tahliye etmemiş bulunanlar, bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde 
Kurum tarafından belirlenen kira bedellerine karşı 
sulh hukuk mahkemesine itiraz edebilirler. İtirazın 
yapılması halinde kiracılar, dava sonuna kadar Ku
rum tarafından belirlenen kirayı aylık olarak öder
ler ve taşınmaz maldan tahliye edilemezler. Kira be
deli, sulh hukuk mahkemesince rayiç ve emsale uy
gun olarak tespit olunur. Tespit edilen kira bedeli 
27.11.1983 tarihinden itibaren geçerli olup, karar ile 
kiracı lehine fark olduğu takdirde bu miktar ileriki 
aylık kiralara mahsup edilir. 

Görülecek davalarda ilk ve eski kiranın toptan 
eşya fiyatlarındaki artış yüzdeleri bu tespitlerde na
zara alınmaz. Mahkeme, tespitte bilirkişi olarak res
mî dairelerce bildirilen teknik elemanlardan, ticaret 
odası temsilcisinden ve bir de hukukçudan olmak 
üzere üç kişilik heyeti resen seçer. 

Mahkeme kararının kesinleşmesinden başlayarak 
otuz gün içinde mahkemece tespit edilen kira bedeli
ne göre kiracının yeni kira sözleşmesi yapmaya hak
kı vardır. Bu süre içinde sözleşmeyi yapmayan ve 
biriken kira farklarını ödemeyen kiracının tahliyesi 
icra memurluğundan istenir. 
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Kurum tarafından yapılan tebligat üzerine Ku
rumca tespit edilen kira bedeline uygun olarak kira 
sözleşmesi yapılmış olması yukarıdaki fıkralarda be
lirtilen itiraz hakkının kullanılmasına engel teşkil 
etmez. Bu takdirde mahkeme kararının kesinleşmesi 
ile tespit edilen kira mukavele tarihinden geçerli 
olur. 

Bu davalar diğer davalara nazaran öncelikle gö
rülür.» 

BAŞKAN — 1 inci madde, Sayın Divan Üyesi 
tarafından okunmuş ve bitmiştir. 

1 inci madde üzerinde söz isteyen efendim?.. Yok. 
1 inci maddeyi komisyondan gelmiş olduğu şek

liyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... 1 inci madde Komisyondan gelmiş olduğu 
şekliyle kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?. 
Yok. 

2 nci maddeyi Komisyondan gelmiş olduğu şek
liyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... 2 nci madde Komisyondan gelmiş olduğu 
şekliyle kabul edilmiştir efendim. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz iste

yen?.. Yok. 
3 üncü maddeyi komisyondan gelmiş olduğu şek

liyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... 3 üncü madde komisyondan gelmiş olduğu 
şekliyle kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde grupları adına ve şahıs
ları adına oyunun rengini belli etmek isteyen var mı 
efendim? Yok. 

Teklifin tümünü komisyondan gelmiş olduğu şek
liyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.... Etme
yenler... Teklifin tümü kabul edilmiş ve kanunlaş
mıştır. 

Hayırlı, uğurlu olsun efendim. 
Muhterem milletvekilleri gündemimizde konuşu

lacak başka konu kalmamıştır. 
Sözlü sorularla» 314 sıra sayısı ile bastırılıp 13.5.1985 

Pazartesi günü dağıtılan ve aynı gün «Gelen Kâğıt-

314 — 
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lar» da yayımlanan, Devlet eski Bakam ve Manisa 
Milletvekili İsmail özdaglar hakkındaki (9/328) esas 
numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporu
nun görüşmelerini yapmak ve kanun tasan ve tek

liflerini sırasıyla görüşmek için 15 Mayıs 1985 Çar
şamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.30 

— 315 — 





Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

98 İNCİ BİRLEŞİM 

14,5.1985 Sah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜSMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, bakanlıkların dış ülkelerdeki teşkilatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/357) (1) 

2. — Erzurum Milletvekii Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Türkiye Kömür İşletmelerinin kömür üretim ve sa
tışlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/358) (1) 

3. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, işsizlik sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

4. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, memur ve işçi emeklilerinin maaşlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/309) 

5. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, asgarî ücrete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Türkiye Kömür İşletmelerine İlişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/359) (1) 

7. — İstanbul Milletvekii Feridun Şakir öğünç' 
ün, çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin İçişleri Baka* 
nından sözlü soru önergesi (6/317) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

8. — Malatya Milletvekii Ayhan Fırat'ın, Ma
latya Hinin bazı köylerinde vatandaşlara işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/318) 

9. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in tasfiye 
halindeki bazı bankaların eski yönetim kurulu üye
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/325) 

10. — Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın, sıkıyö
netimce işlerine son verilen kamu personeline ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326) 

11. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Türkiye' 
de F-16 uçaklarının yapılması projesine ortak olan 
bir firmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/328) , 

12. — İçel Milletvekii Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Bakanlıkta zorunlu nakil yapıldığı iddialarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/331) 

13. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, üst düzey 
yöneticilerinin ek görevlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/336) 

14. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Çu
kurova Elektrik Anonim Şirketine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/340) 

15. — Bursa Milletvekili Ahmet Sabahattin Öz
bek'in, soğuk nedeniyle zarara uğrayan çiftçilerin za
rarlarının tespitine ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/341)' 

16. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ceza
evlerinde bulunan fikir suçlularına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/342) 

17.,— Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek* 
in, Atatürk Barajı göl alanında kalacak olan Samsat 
İlçesine İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/344) 

18. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sim Özbek' 
in, Adıyaman İli Gölbaşı İlçesinde kurulacağı iddia 
edilen termik santrala ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

19. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, 
kalkınmada öncelikli yörelere uygulanacak teşvik ted
birlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/346) (Devamı arkada) 



20. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, yeminli özel teknik bürolara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 

21. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, prefabrik öğrenci yurtları ihalesine ilişkin Bayın
dırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/349) 

22. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ana
vatan Partisi Büyük kongresinde bazı Devlet memur
larının parti çalışmalarına alet edildiği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/350) 

23. — Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Boz-
kurt'un, Katma Değer Vergisinden elde edilen gelir
lere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/351) 

24. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, ermeni 
soykırımı iddialarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/352) 

25. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in Türkiye Sakatları Koruma Millî Koordinas
yon Kuruluna ait paranın amaç dışı kullanıldığı iddi
asına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/353) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 18 Kasım 1960 tarihli ve 132 sayılı Türk 
Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanununun Bazı Hü

kümlerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararna
me ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (1/517) (S. Sayısı : 311) (Dağıtma tarihi : 
10.5.1985) 

2. — 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 82'ye 1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 25.6.1984; 
9.10.1984) 

3. — 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı, İstanbul Milletvekili Bilâl Şiş
man ve 2 Arkadaşının 506 Sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 80 inci Maddesinin 3 ve 4 üncü Fıkraları
nın Değiştirilmesi ve 5 inci Fıkrasının Yürürlükten 
Kaldırılması Hakkında ve Aynı Kanunun 140 inci 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ve Sağlık 
ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/656, 2/134, 2/135) (S. Sayaısı : 308) (Dğıtma ta
rihi : 7.5.1985) 

4. — Muş Milletvekili Atilla Sın'ın, 2828 sayılı 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanu
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/217) (S. Sa
yısı : 313) (Dağıtma tarihi : 10.5.1985) 

« • » ı ı 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 308 

1 7 . 7 . 1 9 6 4 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı, İstanbul 
Milletvekili Bilâl Şişman ve 2 Arkadaşının 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 80 inci Maddesinin 3 ve 4 üncü Fıkralarının 
Değiştirilmesi ve 5 inci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması Hak
kında; ve Aynı Kanunun 140 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri 
ve Sağlık ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 

(1/656, 2/134, 2 /135) 

T. C, 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 7.3. 1985 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 181 
101-1849/07652 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 4.3.1985 
tarihinde kararlaştırılan «17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Hükümlerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 
Başbakan 

506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNUN BAZI HÜKÜMLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE 
DAİR KANUN TASARISI GENEL GEREKÇESİ 

Sosyal Sigortalar Kurumu 506 sayılı Kanun hükümleri gereği sigortalı, emekli, dul ve yetimler ile diğer 
hak sahiplerine vermek zorunda bulunduğu sosyal güvenlik haklarının malî kaynağını sigorta primleri teşkil 
etmektedir. Kurumun bu hizmetleri en iyi şekilde yerine getirebilmesi, sigorta primlerinin tahsiline bağlıdır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun 1983 yılı sonu itibariyle 33 milyar 076 milyon lira kamu, 39 milyar 807 mil
yon özel sektöre ait olmak üzere toplam 72 milyar 883 milyon lira ödenmemiş prim alacağı bulunmaktadır. 
özel sektörden olan söz konusu prim alacağının 16 milyar 635 milyon liralık kısmı işyerinde 10 işçiden az 
işçi çalıştıran işverenlere aittir. 

Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere Kurumun kanunî görevlerini yerine getirmesinde müessir olan prim 
tahsilatında daha etkili kanunî tedbirlerin alınması zorunluluğu hâsıl olmuştur. 

Kanun Tasarısında; 506 sayılı Kanunda belirtilen işverene ait yükümlülüklerden dolayı işveren vekilinin de 
aynı derecede sorumlu tutulması öngörülmüş, ayrıca kanunî süresinde ödenmeyen primlere uygulanmakta olan 
gecikme zammı % 3'den, % 4'e çıkarılmış ve gecikme zammı uygulanmasına borcun tamamının ödenmesine 
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kadar devam eden sistem getirilmiştir. Buna karşılık gecikme zammının, prim borcunun % 100'üne ulaşması 
halinde uygulanmakta olan faiz tatbikatı kaldırılmıştır. 

Sigorta priminin haklı sebepleri olmaksızın, kanunî süresinde tahakkuk ve tediye edilememesinden kamu 
kurum ve kuruluşlarının, tahakkuk ve tediye ile görevli memurları, mesul muhasipleri, saymanları; tüzelkişili
ği haiz özel sektör işverenin ise üst düzeyde görevli yönetici ve yetkilileri Kuruma karşı işverenle birlikte müş
tereken ve müteselsilen sorumlu tutulmuşlardır. 

Kanun Tasarısında, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumunun 140 inci maddesi de değiştirilerek para ceza
ları yeniden düzenlenmiş, ayrıca, 80 inci maddedeki yeni kanunî düzenlemede belirtilen yükümlülükleri Ku
rumca yapılacak yazılı ihtara rağmen 30 gün içinde yerine getirmeyenler hakkında, ödenmeyen prim borcu
nun % 5'inden % 10'una kadar ağır para cezasına hükmolunacağı belirtilmiştir, 

140 inci maddede belirtilen kanunî mecburiyetlerin yerine getirilmemesi halinin birinci defa tekerrürü ha
linde, tespit edilen cezalar bir misli ikinci defa tekerrüründe iki misli artırılarak hükmolunacaktır. 

506 sayılı Kanunda yapılan kanunî düzenleme ile sigorta prim alacağının tahsili konusunda müessir ted
birler yer almakla birlikte, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında yer alan «Primin zamanında tahsili azamiye 
çıkarılacaktır.» ilkesi yerine getirilmiş olmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

İşverenlere ait yükümlülüklerden işveren vekillerinin de aynı derecede sorumlu tutulması öngörülmüştür. 
Halen meri 4 üncü madde de işveren vekilleri, işverenlere ait yükümlülüklerden sorumlu olmakla birlikte 

malî yükümlülüklerden istisna tutulmakta idi, Sosyal Sigortalar Kurumunun prim tahsilatını artırıcı bir ted
bir olarak 4 üncü maddede yapılan değişiklik ile, işveren vekillerinin de işverenler gibi malî sorumluluk-
dan yükümlü tutulmaları sağlanmıştır. 

Madde 2. — Kanunî süresinde ödenmeyen sigorta primlerine ilk ay % 10, müteakip her ay için % 3 ge
cikme zammı uygulaması, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda 31.1.1984 tarih 
ve 2975 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe paralel olarak ilk ay için % 10, müteakip her ay için % 4'e yük
seltilmiştir. 

Ayrıca gecikme zammının, prim miktarının % 100'üne ulaşması halinde uygulanan banka faizi tatbikatı 
kaldırılmıştır. 

Yangın, su baskını ve deprem gibi tabiî afete uğrayan ve bu hususu belgeleyen işverenlere, sigorta primi 
ödenmesinde kolaylık sağlamak üzere, olayın vukua geldiği tarihten itibaren üç ay içinde Sosyal Sigortalar 
Kurumuna müracaatta bulunacak işverenlerin mevcut prim borçları ile tahakkuk edecek üç aylık prim borç
ları bir yıla kadar ertelenebilecektir. Meri 80 inci madde de yer alan bu hüküm, tatbikatta doğan aksaklıkları 
ve tereddütleri giderecek şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Bu madde ile yapılan diğer değişiklikle 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 17 
nci maddesinde yer alan hükme paralel olarak sigorta primlerini haklı bir sebebe dayanmaksızın, Kanunda 
belirtilen süreler içinde tahakkuk ve tediye etmeyen kamu kurum ve kuruluşlarının tahakkuk ve tediye ile gö
revli memurları, mesul muhasipleri, saymanlar, tüzelkişiliği haiz özel sektör işverenlerinin üst düzey yönetici
leri veya yetkilileri işverenlerle birlikte Kuruma karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulacaklardır. 

Kamu Kurum ve Kuruluşları olarak, Devlet Kuruluşları, Katma Bütçeli Kuruluşlar, Döner Sermayeli Ku
ruluşlar, Kamu İktisadî Kuruluşları, İktisadı Devlet Teşekkülleri ile özel kanunlarla veya özel kanunların 
verdiği yetkiye istinaden kurulan kuruluşlar ile tüzelkişiliği haiz özel sektör kuruluşları olarak Türk Ticaret 
Kanununa göre kurulmuş sermaye şirketleri öngörülmüştür. 

10 Haziran 1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair 21.1.1983 tarih ve 
2790 sayılı Kanun ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 140 inci maddesinde belirtilen para cezalan 15 
misli artırılmıştır. 

Bu hükme paralel olarak halen uygulanmakta olan para cezaları, 140 mcı maddenin (A ve B) bentlerinde 
yapılan düzenlemede aynı şekilde yer almıştır. Ayrıca, maddeye eklenen (C) bendi ile 80 inci madde yeni ka
nunî düzenlemede yer alan yükümlülükleri Kurumca yapılacak yazılı ihtara rağmen yerine getirmeyenler hak-

Turkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 308) 
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kında, ödenmeyen prim tutarının % 5'inden % 10'una kadar ağır para cezası hükmolunacağı, hükmü getiril
miştir. 

Para cezasının, prim borcunun % 5 ilâ, % 10 olarak tespitindeki amaç, az prim borcu bulunan işveren ile 
çok prim borcu bulunan işverenin veya yetkili sorumlularının aynı para cezası ile cezalandırılmalarını önle
mek, prim borcu ile para cezası arasında bağlantı kurmaktır. 

Madde değişikliğinde yer alan diğer bir husus ise, tespit edilen hususların tekerrürü halinde, birinci teker
rürde bir misli, ikinci tekerrürde iki misli olarak para cezasının artırılmasına imkân sağlanmasıdır. 

Madde 4. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 5. -— Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Halkçı Parti 27 . 6 . 1984 

Grup Başkanlığı 
Tarih : 11.7.1984 

Sayı : 86 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 6.3.1981 tarih ve 2422 sayılı Kanunla Değişik 80 inci Maddesinin 
3 ve 4 üncü Fıkralarının Değiştirilmesi ve 5 inci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tekli
fimiz, gerekçesi ile birlikte sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımızla dileriz. 

Bilâl Şişman Feridun Şakir Öğünç Kemal Özer 
İstanbul Milletvekili İstanbul Milletvekili İstanbul Milletvekili 

G E R E K Ç E 

İşverenlerin prim borçlarının kanunî ödeme süresi içinde Kuruma ödenmemesi halinde, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun değişik 80 inci maddesine göre: 

İlk ay için % 10 ve müteakip her ay için % 3 oranında gecikme zammı uygulanmakta ve gecikme zam
mının prim miktarımn % lOO'üne ulaştığı tarihten sonra geçecek süre içinde, Devlet Bankalarının 1 yıl vadeli 
mevduata uygulanan cari faiz oranının en yükseği uygulanmaktadır. 

Bu gecikme zammı ve faiz oranlarının işverenlerin bankalar aracılığı ile kullanmakta oldukları kredi ma
liyetlerinin altında kalması nedeniyle, işverenlerin prim borçlarını ödememek suretiyle kendilerine bu yolla 
ucuz kredi sağlama eğilimleri giderek artmaktadır. 

Bunu önlemek amacıyla teklifte kanunî süresi içinde ödenmeyen primlere; 
a) İlk ay için % 10 oranında uygulanmakta olan gecikme zammının % 20'ye, 
b) Müteakip her ay için % 3 oranında uygulanmakta olan gecikme zammının % 5'e, 

yükseltilmesi öngörülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 308) 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ BİLÂL ŞİŞMAN VE 2 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

506 Saydı Sosyal Sigortalar Kanununun 80 inci Maddesinin 3 ve 4 üncü Fıkralarının Değiştirilmesi ve 5 inci 
Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 6.3.1981 tarih ve 2422 sayılı Kanunla değişik 80 
inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 5 inci fıkrasıda yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

«Prim, süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmına, sürenin bittiği tarihten başlayarak bir 
aylık süre için % 20 ve bundan sonraki her ay için % 5 gecikme zammı uygulanır. 

Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir. Gecikme zammı yalnız prim alacaklarına uygulanır.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Halkçı Parti 27 . 6 . 1984 

Grup Başkanlığı 
Tarih : 11.7.1984 

Sayı : 87 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

17.7.1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 140 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifimiz, gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımızla dileriz. 

Bilâl Şişman Feridun Şakir Öğünç 
İstanbul Milletvekili İstanbul Milletvekili 

G E R E K Ç E 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun primlerin tahsiline ve bu primlere uygulanacak gecikme zammı 
ve faizlere ilişkin hükümleri uygulamada yetersiz kalmakta ve bu yüzden Kurumun prim alacakları her geçen 
gün artmaktadır. 

Nitekim, Kurumun prim alacakları gecikme zammı ve faiz hariç 73 milyar liraya ulaşmıştır. 

Diğer taraftan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalılara yapılması gereken sigorta yardım
larının (emekli, dul ve yetim aylıkları, sağlık yardımları, geçici iş göremezlik ödenekleri, yolluk ve zarurî mas
raflar, cenaze yardımları) eksiksiz ve herhangi bir malî dar boğazla karşılaşılmadan yapılabilmesi prim alacak
larının işverenlerden behemahal tahsilini gerektirmektedir. 

Bu yardımların, işverenlerin söz konusu primleri Kuruma yatırıp yatırmadıklarına bakılmaksızın yapılması 
zorunlu bulunduğuna göre prim alacaklarının tahsili konusunda yeni ve müessir müeyyideler getirilmesi Kuru
mun malî dengesinin sağlanması bakımındanuygun mütalaa edilmiştir. 

Bu nedenle 506 sayılı Kanunun 140 inci maddesinin teklifdeki gibi değiştirilmesi ve biriken prim borçları
nın tahsili için de bir geçici madde getirilmesi öngörülmüştür. 

Kemal Özer 
İstanbul Milletvekili 
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İSTANBUL MÎLLETVEKÎLİ BİLÂL ŞtŞMAN VE 2 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanu nunun 140 inci Maddesinin Değiştirtmesi ve Bu Kanuna 
Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 140 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Madde 140, — 
A) 8 inci maddede 'belirtilen hükümleri yerine getirmeyen işverenler, 
B) Bu Kanunla yükletilen ve yukarıdaki fıkrada 'belirtilen husus dışında kalan yükümleri Kurumca ya

pılacak yazılı ihtara rağmen onbeş gün içinde yerine getirmeyen işverenler, 
Hakkında asgarî ücretin 300 katından, 3 000 katına kadar ağır para cezası hükmolunur. 
Tekerrür halinde hükmolunacak ağır para cezası, 'bi rinoi defasında asgarî ücretin 600 katından, ikinci defa

sında ise 1 000 katından aşağı olamaz. 
işverenler Kurumun bu yüzden uğrayacağı zararları da umumî hükümlere göre ayrıca öderler. 
C) 9 uncu madde gereğince süresinde Kuruma bildirilmeyen sigortalının tespiti halinde, sigortalının son 

günlük kazancı üzerinden geriye doğru son işten ayrıldığı tarihten itibaren geçen günler için tüm sigorta 
primleri alınır, ancak 'bu süre tur yılı aşamaz. 

D) 10 uncu maddede belirtilen sigorta olayları için Kurumca yapılan ve ileride yapılması gerekli bulu
nan her türlü masrafların tutarı ile, gelir bağlanırsa ıbu gelirlerin 22 nci maddede sözü geçen tarifeye göre 
hesap edilecek sermaye değerleri tutarı, 26 ncı maddede yazılı sorumluluk halleri aranmaksızın, işverene 
ayrıca ödettirilir. 

E) Hizmet Ektine dayanarak fiilen çalışmayan ki sinin sigortalı olarak gösterilmesi halinde, Kurumun uğ
rayacağı zararlar, işverence karşılanır ve bu halde 84 üncü madde hükmü uygulanmaz. 

F) Haklı (bir neden olmaksızın prıim borçlarmı, ilgili olduğu süreden itibaren 90 gün içinde ödemeyen 
işverenler, 3 aydan az olmamak üzere 6 aya kadar, bu fiilin tekerrürü halinde dört aydan bir yıla kadar ha
pis cezası ile cezalandırılır.» 

MADDE 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir. 
«GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlük tarihiiı e kadar ödenmemiş bulunan prim borçları ile bu borç

lara ait gecikme zammı ve faizlerinin ilk taksidi en geç 31.12.1984 gününde ödenmek üzere aylık ve eşit taksit
lerle 31.12.1986 tarihine kadar tamamen ödenmesi halinde, Bu Kanunun yürürlük tarihinden sonraki süre için 
faiz alınmaz, uygulanmaz. 

Aylık taksitlerin zamanında ödenmemesi halinde, alacağın tümü için, yukarıdaki fıkra hükmü uygulan
maz. Bu Kanun ile değişik 140 inci madde hükmü uygulanır.» 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 308) 
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Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal İsler 

Komisyonu 
Esas No. : 1/656, 2/134, 2/135 

Karar No. : 26 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANUÖINA 

Yüksek Başkanlıkça 7.3.1985 günü Komisyonumuza havale edilen «17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı ıSosyal 
Sigortalar Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilme sine Dalir Kanun Tasarısı» ile «İstanbul Milletvekilli Bir 
lâl Şişman ve İki Arkadaşının; 506 Sayılı Sosyal Sigor talar Kanununun 80 inci Maddesinin 3 ve 4 üncü Fık
ralarının Değiştirilmesi ve 5 inci Fıkrasının Yürürlük ten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi» ve «İstanbul 
Milletvekili Bilâl Şişman ve İki Arkadaşının; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bir 
Bent !ile Bir Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi» birbirleri ile ilgili görüldüğünden İçtüzüğün 36 
ncı maddesine göre birleştirilmek ve tasan esas alınmak suretiyle Komisyonumuzun 28.3.1985 tarihli 23 
üncü Birleşiminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli ile Sosyal Sigortalar Kurumu temsil
cilerinin katılmasıyla incelenip görüşüldü. 

Tasarı ile tekliflerde kabul, ret ve değişikliklerle ilgili, hususlar aşağıda gösterilmiştir. 
Madde 1. — Tasannın 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Madde 2. — Tasannın 2 nci maddesi ile 2/134 Esas Sayılı teklifin 1 inci maddesi 506 saydı Kanunun 80 

inci maddesinde değişiklikler yapılması öngörülmüştür. Komisyonumuz teklifin tasarının kapsamı dışında ka
lan hususlarını reddetmiş ve maddenin 3 üncü fıkrasına Bağ - Kur Kanununun, 53 üncü maddesindeki hük
me paralel olarak «Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda yer alan gecikme zammı oranlan 
uygulanır» hükmünü koymak suretiyle bu Kanunda va ki oran değişikliklerinin otomatikman 506 sayılı Kanu
na yansıması sağlanmış ve sekizinci fıkrasına «ve ertelenen kısmına gecikme zammı uygulanmaz» ibaresini 
ekleyerek maddeyi değişik bu şekliyle kabul etmiştir. 

Madde 3. — Tasarının 3 üncü maddesi ile 2/135 Esas Sayılı 'teklifin 1 inci maddesi 506 sayılı Kanunun 
140 inci maddesinde değişiklikler yapılmasını öngörmektedir. Komisyonumuz, teklifin tasarının kapsamı dışında 
kalan hükümlerini reddetmiş, tasarı metninin birinci fi krasının (C) bendini, 80 inci maddede zaten zamanın
da ödenmeyen primlere kanunda belirtilen oranlarda gecikme faizi uygulanacağı, bu hükmün ıbu nedenle ge
reksiz ek bir ceza olduğu görüşünden hareketle madde metninden çıkarmıştır. 

506 sayılı Kanunun yürürlükteki 140 iner maddesin deki ağır para cezaları 200 Liradan 5 000 liraya kadar
dır. Yine aynı maddede, «Tekerrüründe ise hükmolunacak para cezalan birinci defasında 1 000 Liradan, (as
garî haddin beş katı) ikinci defasında ise 1 500 Liradan (asgarî haddin yedibuçuk katı) aşağı olamaz» hükmü 
yer almaktadır. 

Maddenin yeni düzenlenen biçiminde bu ağır para cezalarının asgarî haddi 3 000 Liraya, azamî haddi ise 
75 000 Liraya yükseltilmiştir. Tekerrürde hükmedilecek cezada yürürlükteki sistemden ayrılacak; «Teker
rürü halinde hükmolunacak para cezası birinci defasın da bir misli, İkinci defasında iki misli artırılır» hükmü
nü getirmiştir. 

Komisyonumuz cezaların ağırlığının primi ödemelerinde uygulamada etkinlik sağlamadığını göz önünde 
bulundurarak yürürlükteki sistemi benimsemiş ve tekerrürle ilgili fıkrayı buna göre düzenlemiştir/Bu değişik-
liğe göre, maddenin (B) 'bendinin uygulanmasında tekerrür halinde hükmolunacak para cezaları birinci defa
sında 15 000 Liradan (asgarî haddlin beş misli) ikinci defasında 30 000 Liradan az (asgarî haddin on misli) 
olmayacaktır. 

Teklif ile 506 sayılı Kanuna eklenmek istenen geçici madde Komisyonumuzca reddedilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 308) 
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Madde 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere, Yüksek Başkanlığa saygı üe arz olunur. 

Başkan 
Mustafa Balcılar 

Eskişehir 

Kâtip 
Hamdi Özsoy 

Afyon 

Üye 
Ertuğrul Gökgün 

Aydın 
(İmzada 'bulunamadı) 

Üye 

Başkanvekili 
Burhan Kara 

Giresun 

Üye 
Ahmet Şevket Gedik 

Adana 

Üye 
Nadir Pazarbaşı 

Çanakkale 

Osman Nuri Akyol 
Kocaeli 

Üye 
Talât Sargın 

Tokat 

Sözcü 
Mahmut Orhon 

Yozgat 

Üye 
Mehmet Özalp 

Aydın 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
İmren Aykut 

İstanbul 
(İmzada bulunamadı) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 30?) 
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Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 2.1.1985 

Esas No, : 1/656,2/134,2/135 
Karar No. : 115 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Balkanlar Kurulunca Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sevk edilen «17.7.1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı»ile İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman ile iki arkadaşı 
tarafından hazırlanarak Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına sunulan «506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 80 inci Maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarının Değiştirilmesi ve 5 inci Fıkrasının Yürürlükten 
Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi» ve gene İstanbul MilletveSkili Bilâl Şişman ve iki arkadaşının «17.7.1964 
Tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 140 inci Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi» ile ön havalesi uyarınca «Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonunda birleştirilerek görüşüldükten sonra hazırlanan yeni metin ve rapor, Komisyonumuzun 1.5.1985 
tarihinde yaptığı 66 ncı 'birleşimde ilgili hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla incelendi ve görüşüldü. 

Bilindiği gibi, Sosyal Sigortalar Kurumu, 506 sayılı Kanun hükümleri gereği, sigortalılar ile bunların dul, 
yetim ve emeklilerine hizmet götürmektedir. Bu hizmetleri verirken kullandığı malî kaynak ise, tahsil et
tiği sigorta primleridir. Kurulduğu 'günden beri hiçbir devlet desteği almadan bu hizmetleri yürütmekte olan 
Sosyal Sigortalar Kurumu, prim tahsilatında meydana gelen gecikmeler dolayısıyla görevlerini yerine getir
mekte 'güçlüklerle karşılaşmaktadır. Bu sebeple, kurumun kanunî görevlerini yerine getirmede müessir olan 
sigorta primlerinin zamanında tahsil edilmesini sağlamak için daha etkili tedbirlerin alınması zaruret haline 
gelmiştir. Tasarı ile bu tedbirlerin getirilmesi amaçlandığı anlaşılmaktadır. 

Görüşmede söz alan üyeler; günümüzde, Sosyal Sigortalar Kurumunun sigorta prim alacaklarını zama
nında tahsil edememesi yüzünden içine düştükleri malî imkânsızlıklar sebebiyle Kanun hükümleri gereği olan 
yükümlülüklerini yerine getiremediğini belirterek, tasarının öngördüğü tedbirleri yerinde bulduklarını ifade 
etmişler, ancak getirilen bu hükümlerin caydırıcılığının yeterli olup olmayacağını sormuşlar, bunun yanında 
başka tedbirlerin.de düşünülüp düşünülmediği hususunda bilgi istemişlerdir. Hükümet temsilcileri ise, tasarı 
ile getirilen tedbirlerin 'kurum açısından prim tahsilatına işlerlik sağlayacağını ifade etmişler, ayrıca öngörü
len tedbirlerin işverene bir yük getirmeyeceğini, aksine yapması gerekeni hatırlatacağını ve bakanlık olarak 
Sosyal Sigortalar Kurumunun durumunun iyileştirilmesi için gayret içerisinde olduklarını belirtmişlerdir. Bu 
görüşmelerden sonra tasarının tümü benimsenerek «Sağh'k ve Sosyal İşler Komisyonu» metni esas alınmak 
suretiyle maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu metninin Çerçeve 1 inci maddesi ile değiştirilmek istenen 506 sayılı Ka
nunun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası yanlış anlamaya sebep olmaması bakımından «İşveren vekili bu 
Kanunda belirtilen yükümlülüklerinden dolayı aynen işveren gibi sorumludur.» şeklinde düzenlenmiş, 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu metninin çerce ve 2 nci maddesi ile değiştirilmek istenen 506 sayılı Ka
nunun 80 inci maddesi redaksiyona tabi tutularak 7 nci fıkrasında yer alan «.. deprem gibi..» ifadesinden son
ra Kanunun aslında bulunduğu halde maddî hata sonucu unutulmuş olan «bir» kelimesi yeniden metne 
eklenmiş, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 308) 
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Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun 3 üncü maddesi ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 4 ve 5 inci mad
deleri aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yükseik Başkanlığa saygı ile araolunur. 

Başkan 
Metin Emiroğlu 

Malatya 

: Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

A. Sırrı Özbek 
Adıyaman 

M. Fenni İslimyeli 
Balıkesir 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

İsmail Dayı 
Balıkesir 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Cengiz Tuncer 
Kayseri 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

Başkanvekili Sözcü 
Ayçan Çakıroğulları Alaattin Fırat 

Denizli Muş 

Ahmet Akgün Albayrak Mehmet Deliceoğlu 
Adana Adıyaman 

Sururi Bay kal Nabi Sabuncu 
Ankara Aydın 

İV. Oğuzhan Artukoğlu İlhan Aşkın 
Burdur Bursa 

Ünal Akkaya İsmail Şengün 
Çorum Denizli 

Metin Yaman İlhan Araş 
Erzincan Erzurum 

Mustafa Rıfki Yaylalı M. Hayri Osmanlıoğlu 
Erzurum Gaziantep 

(İmzada bulunamadı) 

Erol Ağagit Mehmet Budak 
Kırklareli Kırşehir 

Ayhan Fırat Hadar Özalp 
Malatya Niğde 

H. Barış Çan •' Enver Özcan 
Sinop Tokat 

(2. Maddenin «on fıkrasının 
objektif olmadığı gerekçesiyle 

bu maddeye karşıyım.) 

Fahrettin Kurt Ferit Melen 
Trabzon Van 

(İmzada, bulunamadı) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 308) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

17 . 7 . 1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 506 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«İşverenin bu Kanunda belirtilen yükümlülüklerinden dolayı aynen işveren vekili de sorumludur.» 

MADDE 2. — 506 sayılı Kanunun değişik 80 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Primlerin ödenmesi 
Madde 80. — İşveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların sigorta primlerine esas tutulacak kazançlar 

toplamı üzerinden bu Kanun gereğince hesaplanacak prim tutarlarını ücretlerinden kesmeye ve kendisine ait 
prim tutarlarını da bu miktara ekleyerek en geç ertesi ayın sonuna kadar Kuruma ödemeye mecburdur. 

77 nci maddenin (a) fıkrası gereğince hak edilen ve fakat ödenmemiş olan ücretler üzerinden hesaplana
cak primler hakmda da yukarıdaki hüküm uygulanır. 

Prim, süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmına, sürenin bittiği tarihten başlayarak ilk 
bir aylık süre için % 10, bundan sonraki her ay için % 4 gecikme zammı uygulamr. 

Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir. Gecikme zammı yalnız prim alacaklarına uygulanır ve borç öde
nene kadar devam eder. 

Dava ve icra takibi açılmış olsa bile, primlerin ödenmemiş kısmı için gecikme zammı tahsil olunur. 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 9, 12, 21, 27, 36, 101 ve 103 üncü mad

deleri Kurum alacakları hakkında da uygulanır. 

Yangın, su baskını ve deprem gibi tabiî afete uğrayan ve bunu belgeleyen işverenlerin üç ay içinde talep
te bulunmaları halinde, mevcut prim borçlan ile afetin meydana geldiği tarihten itibaren tahakkuk edecek üç 
aylık prim borçlan hadisenin vukubulduğu tarihten itibaren bir yıla kadar ertelenebilir . 

Prim borcunun ertelendiği süre zaman aşımından sayılmaz. 
Sigorta primlerini haklı sebepleri olmaksızın, birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde tahakkuk ve tediye 

etmeyen kamu kurum ve kuruluşların tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlileri mesul muhasip, say
man ile tüzelkişiliği haiz diğer işverenlerin üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri, Kuruma, karşı, işveren
leri ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 308) 



SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 
KABUL ETTİĞİ METİN 

17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 506 sayılı Kanunun değişik 80 
inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Primlerin ödenmesi 

Madde 80. — İşveren, bir ay içinde çalıştırdığı 
sigortalıların primlerine esas tutulacak kazançlar top
lamı üzerinden bu Kanun gereğince hesaplanacak 
prim tutarlarını ücretlerinden kesmeye ve kendisine 
ait prim tutarlarını da bu miktara ekleyerek en geç 
ertesi ayın sonuna kadar Kuruma ödemeye mec
burdur. 

77 inci maddenin (a) fıkrası gereğince hak edilen 
ve fakat ödenmemiş olan ücretler üzerinden hesap
lanacak primler hakkında da yukarıdaki hüküm uy
gulanır. 

Prim, süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, 
ödenmeyen kısmına, sürenin bittiği tarihten başlaya
rak Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunda belirtilen gecikme zammı oranları uygu
lanıl1. 

Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir, Gecikme 
zammı yalnız prim alacaklarına uygulanır ve borç 
ödenene kadar devam eder. 

Dava ve icra takibi açılmış olsa bile, primlerin 
ödenmemiş kısmı için gecikme zammı tahsil olunur. 

6183 sayılı Amme Alacaklarınım Tahsil Usulü 
Hakkında Kanunun 9, 12, 21, 27, 36, 101 ve 103 ün
cü maddeleri Kurum alacakları hakkında da uygu
lanır. 

Yangın, su baskını ve "deprem gibi tabiî afete 
uğrayan ve bunu belgeleyen işverenlerin üç ay için
de talepte bulunmaları halinde, mevcut prim borç
ları 'ile afetin meydana geldiği tarihten itibaren tahak
kuk edecek üç aylık prim borçları hadisenin vuku^ 
bulduğu tarihten itibaren bir yıla kadar ertelenebilir. 

Prim borcunun ertelendiği süre zamanaşımından 
sayılmaz ve ertelenen kısmına gecikme zammı uy
gulanmaz, 

17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun Bazı Hükünnlerinin Değiştirilmesine Dair 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. —506 sayılı Kanunun 4 üncü mad
desinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir., 

«işveren vekili bu Kanunda belirtilen yükümlü
lüklerinden dolayı aynen işveren gibi sorumludur.» 

MADDE 2. — 506 sayılı Kanunun değişik 80 in
ci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Primlerin ödenmesi 

Madde 80. — işveren, bir ay içinde çalıştırdığı 
sigortalıların primlerine esas 'tutulacak kazançlar top
lamı üzerinden bu Kanun gereğince hesaplanacak 
prim tutarlarını ücretlerinden kesmeye ve kendisine 
ait prim tutarlarını da bu miktara ekleyecek en geç 
ertesi ayın sonuna kadar Kuruma ödemeye mecbur
dur. 

77 ncıi maddenin (a) fıkrası gereğince hak edilen 
ve fakat ödenmemiş olan ücretler üzerinden hesapla
nacak primler hakkında da yukarıdaki hüküm uygu
lanır. 

Prim, süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, öden
meyen kısmına, sürenin bittiği tarihten başlayarak 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
da belirtilen gecikme zammı oranları uygulanır. 

Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir. Gecikme 
zammı yalnız prim alacaklarına uygulanır ve borç 
ödenene kadar devam eder. 

Dava ve icra takibi açılmış olsa bile, primlerin 
ödenmemiş kısmı için gecikme zammı tahsil olunur. 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanunun 9, 12, 21, 27, 36,101 ye 103 üncü 
maddeleri Kurum alacakları hakkında da uygulanır. 

Yangın, su baskını ve deprem gibi tabiî ıbıir afete 
uğrayan ve bunu belgeleyen işverenlerin üç ay için
de talepte bulunmaları halinde, mevcut prim borçları 
ile afetin meydana geldiği tarihten itibaren tahakkuk 
edecek üç aylık prim borçlan hadisenin vukubuldü-
ğu tarihten itibaren bir yıla kadar ertelenebilir. 

Prim borcunun ertelendiği süre zamanaşımından 
sayılmaz ve ertelenen kısmına gecikme zammı uygu
lanmaz, 

(S. Sayısı : 308) Türkiye Büyük Millet M 
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(Hükümetin Teklf Ettiği Metin) 

MADDE 3. — 506 sayılı Kanunun 140 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Müeyyideler 
Madde 140 — A) 8 inci maddede belirtilen hükümleri yerine getirmeyen işverenler, 
B) Bu Kanunla verilen ve yukarıdaki fıkra ile 80 inci maddede belirtilen hususlar dışında kalan görev

leri Kurumca yapılacak yazılı ihtara rağmen 15 gün içinde yerine getirmeyenler hakkında 3 000 TL.'dan 
75 000 TL.'ye kadar, 

C) 80 inci maddede belirtilen görevleri Kurumca yapılacak yazılı ihtara rağmen 30 gün içinde yerine 
getirmeyenler hakkında ödenmeyen prim tutarının % 5 inden % 10 una kadar, 

Ağır para cezası hükmolunur. 
Tekerrür halinde hükmolunacak para cezası birinci defasında bir misli, ikinci defasında iki misli artırılır. 
İşverenler Kurumun bu yüzden uğrayacağı zararları da umumî hükümlere göre ayrıca öderler.» 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımını takip eden aybaşında yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakanı 
A. Karaevli 

îçişHeri Bakanı 
Y. Akbulut 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Ulaştırma Bakanı V. 
A. K. Alptemoçin 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
M. N. Eldem 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
./ 5". Giray 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
S. N. Türel 

4 . 3 . 1985 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

M. T, Titiz 
M'ilî Savunma Bakanı 

Z. Yavuztürk 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

A. K. Alptemoçin 
SağlMk ve Sosyal Yardım Bakanı 

M. Aydın 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

M Kalemli 
Kültür ve Turizm Bakanı 

M. M. Taşçıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 308) 



— 13 — 

(Sağlık ve Sosyal işler Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Sigorta primlerini haklı sebepleri olmaksızın, bi
rinci fıkrada belirtilen süre içerisinde tahakkuk ve 
tediye etmeyen kamu kurum ve kuruluşların tahak
kuk ve tediye ile görevli kamu görevlileri mesul 
muhasip, sayman ile tüzelkişiliği haiz diğer işve
renlerin üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri, Ku
ruma karşı, işverenleri ile birlikte müştereken ve 
müteselsilen sorumludur.» 

MADDE 3.; — 506 sayılı Kanunun 140 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Müeyyideler 
Madde 140. — A) 8 inci maddede belirtilen hü

kümleri yerine getirmeyen işverenler, 
B) Bu Kanunla verilen ve yukarıdaki fıkra ile 

80 inci maddede belirtilen hususlar dışında kalan 
görevleri kurumca yapılacak yazılı ihtara rağmen ye
rine getirmeyenler hakkında 3 000 TL. dan 75 000 
TL. ye kadar, 

Ağır para cezası hükmolunur. 
Tekerrür halinde hükmolunacak ağır para ce

zası birinci defasında 15 000 liradan, ikinci defasında 
30 000 liradan aşağı olamaz. 

işverenler Kurumun bu yüzden uğrayacağı za
rarları da umumî hükümlere göre ayrıca öderler.» 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Sigorta primlerini haklı sebepleri olmaksızın, bi
rinci fıkrada belirtilen süre içerisinde tahakkuk ve te
diye etmeyen kamu kurum ve kuruluşların tahakkuk 
ve tediye ile görevli kamu görevlileri mesul muhasip, 
sayman ile tüzelkişiliği haiz diğer işverenlerin üst 
düzeydeki yönetici veya yetkilileri Kuruma karşı, iş
verenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen so
rumludur.» 

MADDE 3. — Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonu 
metninin 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu 
metninin 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. —ıSağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
metninin 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 308) 





Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 313 

Muş Milletvekili Atilla Sın'ın, 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenme
sine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2 /217) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifim gerekçesiyle birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Atilla Sın 

Muş Milletvekili 

G E R E K Ç E 

6570 sayılı Gayrimenkul Kiralar Hakkında Kanuna 11.10.1983 tarih ve 2912 numaralı Kanunla eklenen 
geçici maddede; bazı kurum, sandık ve derneklerin sahip bulundukları gayrimenkullere İlişkin kira sözleşme
leri sona erdirilmiş, bunlar tarafından ve rayiç <bedeli uygun olarak tespit olunacak: yeni kira miktarları üze
rinden eski kiracıların tekrar sözleşme yapabilecekleri, fakat bu miktarlara itiraz edemeyecekleri hükme bağ
lanmıştır. 

Kira akdinin taraflarından sadece kiralayana tanınan bu imtiyazı, hukukun eşitlik prensibiyle bağdaştır
mak mümkün değildir. Bu nedenle; söz konusu maddede 30.5.1984 tarih ve 3012 sayılı Kanunla değişiklik 
yapılmış ve eski 'kiracıya, sulh hukuk mahkemeleri nez dinde itirazda bulunabilme hakkı tanınmıştır. 

24.5.1983 tarih ve 2828 numaralı Sosyal Hizmetler ve Çocuk. Esirgeme Kurumu Kanununun Geçici 2 nci 
Maddesinde de benzeri hususlar düzenlenmiş, fakat eski kiracıların tespit edilecek yeni kira bedeline karşı 
itirazda bulunamayacakları hususunda herhangi bir hüküm bulunmamasına rağmen, uygulama aksi yönde 
sürdürülmüş ve kurum kiracıları büyük bir yük altında bırakılmıştır. 

Kanun teklifi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından belirlenen kira bedelina kabul ede
rek kurumla kira sözleşmesi yapanlar veya kurumun belirlediği kira 'bedelini kabul etmeyerek kira sözleş
mesi yapmayanlardan taşınmaz malı henüz tahliye etmemiş ıbulunanlara, itiraz hakkı tanımakta ve mevcut 
ihtilafların giderilmesini sağlamaktadır. 
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Adalet Koariisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 2/217 
Karar No. : 74 

8.5.1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Muş Milletvekili Atilla Sin'ın; 2828 Sayılı Sosyal Hızmeftler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, Adalet Bakanlığı temsilcileri ve teklif sahibinin de katılma
larıyla Komisyonumuzca incelenip, görüşülmüş, gerekçesi uygun görülereik maddelerine geçilmesi ka'bul edil
miş ve söz konusu teklif aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üze re saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali Dizdaroğlu 

Üye 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 

Üye 
Hasan Altay 

Saımlsuın 
Tümüne Kanışıyım 

IBaşıkanvekMi 
thmet İlhami Kösem 

Maltaıtya 

Üye 
Mehmet Sait Erol 

Hakkâri 

(Üye 
Salih Alcan 

Tekirdağ 
Muhalifim 

Üye 
İbrahim Tasdemir 

Ağrı 
Muh'aİifim 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Üye 
Selahattin Tafhoğlu 

Yoz&ait 
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MUŞ MİLLETVEKİLİ ATİLLA SİNTN TEKİLÎFİ 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kuruntu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine 

Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa aşağıdaki «Ge
çici Madde 7» eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 7. — 2828 sayılı Sosyal Hiz
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun Ge
çici 2 nci Maddesine göre Kurumun belirlediği kira 
bedelini kabul ederek Kurumla kira sözleşmesi ya
panlar veya Kurumun 'belirlediği kira bedelini kabul 
etmeyerek kira sözleşmesi yapmayanlardan taşınmaz 
malı »henüz tahliye etmemiş bulunanlar, bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde Ku
rum tarafından belirlenen kira bedellerine karşı sulh 
hukuk mahkemesine itiraz edebilirler. İtirazın yapıl
ması halinde kiracılar, dava sonuna kadar Kurum 
tarafından belirlenen kirayı aylık olarak öderler ve 
taşınmaz maldan tahliye edilemezler. Kira bedeli, sulh 
hukuk mahkemesince rayiç ve emsale uygun olarak 
tespit olunur. Tespit edilen kira bedeli 27.11.1983 ta
rihinden itibaren geçerli olup, karar ile kiracı lehine 
fark olduğu takdirde bu miktar ileriki aylık kiralara 
mahsup edilir. 

Görülecek davalarda ilk ve eski kiranın toptan 
eşya fiyatlarındaki artış yüzdeleri bu tespitlerde naza
ra alınmaz. Mahkeme, tespitte bilirkişi olarak resmî 
dairelerce bildirilen teknik elemanlardan, ticaret oda
sı temsilcisinden ve 'bir de hukukçudan olmak üzere 
üç kişilik heyeti resen seçer. 

Mahkeme kararının kesinleşmesinden başlayarak 
otuz gün içinde mahkemece tespit edilen kira bedeli
ne göre kiracının yeni kira sözleşmesi yapmaya hak
kı vardır. Bu süre içinde sözleşmeyi yapmayan ve bi
riken kira farklarını ödemeyen kiracının taihiiyesdı 
icra memurluğundan istenir. 

Kurum tarafından yapılan tebligat üzerine Kurum
ca tespit edilen kira bedeline uygun olarak kira söz
leşmesi yapılmış olması yukarıdaki fıkralarda belirti
len itiraz hakkının kullanılmasına engel teşkil et
mez. Bu takdirde mahkeme kararının kesinleşmesi ile 
tespit edilen kira mukavele tarihinden geçerli olur. 

Bu davalar diğer davalara nazaran öncelikle gö
rülür.» 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine 

Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 inci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilrniştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 313) 



4 — 

(Muş Milletvekili Atilla Sın'ın Teklifi) 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

(Adalet Komisyonunun Kalbuİ Ettiği Meıtin) 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi Komisyonu
muzca aynen ka'bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

«•» 
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