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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU
LA SUNUŞLARI 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — Ankara Milletvekili İsmail Saruhan'ın, 

dünya basınında Türkiye konusunda gündem 
dışı konuşması. 408:409 

2. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, işçi, emek ve ücret konusunda gün
dem dışı konuşması. 409:411 

B) Tezkereler ve Önergeler 411 
1. — istanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 

Hastürk'ün (6/727), (6/729), (6/730), (6/732), 
(6/733), (6/734), (6/735), (6/736), (6/737), 
(6/738) numaralı sözlü sorularını geri aldığına 
dair önergesi (4/211) 

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

A) Öngörülmeler 
1. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 

Hastürk ve 22 arkadaşının, resmî taşıtların 

411 

411 
411 

Sayfa 
Taşıt Kanununa aykırı olarak kullanılması ve 
Taşıt Kanununu uygulamakla yükümlü olan
ların durumlarının değerlendirilmesi konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir Genel Gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-

lar'ın, orman ürünleri ihracatına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/507) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, Uçak Servisli A.Ş.'ndeki bazı yöne
ticilerin gıda alımlarında usulsüzlük yaptıkları 
iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/576) 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Prelevman Fonu'nun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/660) 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine iliş-
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kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/670) 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Petrol Arama ve Petrolle İlgili 
Faaliyetleri Düzenleme Fonu'nun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/697) 

6. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı 
işkence olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/671) 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu'
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/672) 

8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü so
ru önergesi (6/673) 

9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Faiz Farkı ladesi Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü so
ru önergesi (6/674) 

10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Afetler Fonu'nun 1984 - 1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/675) 

11. — Edirne Milletvekilli Türkân Turgut 
Arıkan'ın, D.P.T. Kalkınmada Öncelikli Yö
reler Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine il'işkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/676) 

12. — Edirne Mille'tVetkili Türlkân Turgut 
Arıkan'ın, Seılbest Bölgeleri Tesîs ve Geliştir
me Fonu'nun 1985 yılı gelir ve giderlerine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Baş/balkan Yardımcı
sından sözlü storu önergesi (6/677) 

13. — Erzurum Milletvekili H'ilm'i Nal-
ban'foğlu'nun, uygulanan ekonomik modele 
ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi 
1(6/678) 

14. — Erzurum Milletvekili Hilmi N'al-
bamfoğlu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca 
özel firmalara hazırlattırılan projelere ilişkin 
İBaşbak'andan slözlü soru 'önergesi (6/679) 
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15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-

baritioğlu'nun, T. C- Merkez Bankasında ça
lıştırılan yabancı danışmanlara ve Bankanın 
dış borçlarına ilişikin Başbakandan sözlü sioru 
önergesi (6/680) 

116. — Erzurum MllIe'tVekili Hilmi Nal-
fbantoğl'u'nun, teşvik kredilerinin bölgeler iti
bariyle dağılımına ilişkin Başbakandan s'özlü 
soru önergesi (6/681) 

17. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, kalkınmada öncelikli yörelere 
Devldt Planlama Teşkilatı 1985 yılı bütçesin
den yapılan harcamaya il'işkin Başbakandan' 
ısözlü doru önergefsi (6/6'82) 

18. — İstanbul Mirletivekili Günseli Öz-
kaya'nın, Türkiyelde şeriatçılığa karşı ne gih'i 
'önlemler alındığına ilişkin Başbakandan slözlü1 

soru 'öneıigesi ı(6/596) 
19. — Diyarbakır MiTle'tlvekili Kadir Na

rinin, bazı vatandaşların işkence sonucunda 
'sakat kaklığı ve öldüğü iddialarına ilişkin İç
işleri Bakanından slözlü soru önergesi (6/598) 

20. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman* 
in, Sümerbank Defterdar Fabrikasındaki iş
çilere ilişkin Sanayii ve Ticaret Bakanından1 

.slözlü isorüsu ve Devlet Bakanı Mustafa Tınaz 
Titizin cevabı (6/683) 

21. — İzmir Mille'tivekili Ali Aşkın Tok-
taş'ın, Aliağa Petro Kimya Kompleksine iliş
kin Başbakaridan slözlü 'soru önergesi (6/746) 

'22. — İçel M-illetVeki'fi Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, KJİ.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımci'sından sözlü 
soru önergesi (6/686) 

'23. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz' 
in, hayalî ihracat İddiasıyla haklarında işlem 
yapılan firma ve kişilere ilişikin Başbakandan 
's'özlü ,soru önerigejsi (6/68!8) 

24. — Edirne Milletvekili Türkân Tungu't 
Arşkan'ın, İhracatı Geliştirme Fonunun 1984 
- 1985 yılları gelir ve (giderlerine ilişikin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü s'oru önergesi (6/689) 

25. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Akaryakıt Tüketim Fonunun 19S4 
- 1985 yılları gelir ve gederlerine ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan"Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/690) 
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26. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın, Savunma Sanayii Geliş'tirme Fo
nunun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başlba'kan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/691) 420 

'27. — Edirn'e Milletvekili Tür'kân Turgu't 
Arikan'ın, 1980 - 1985 yılların'da kullanılan 
îhracat teşviklerine ve gerçekleşen ihracata 
ilişkin Devlet Balkanı ve Başibakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/692) 420 

128. — İçel Milletivdkili Durmuş Fi'kri Sağ-
lar'ın, DJP.T. Uzman Yardımcılığı sınavına 
ilişlkin Davlet Bakanı ve Başlba'kan Yardımcı
sından sözlü soru önerigesi (6/693) 420 

29. — Adana Milletvekili Me'tin Üstünel' 
in, Kalhramanmaraş - Göksün Yem Falbrilka-
•sınca 1985 yılında gerçekleştirilen kırmızı bi-
/bsr alımlarına ilişjkin Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/607) 420 

30. — Edirne M'ille'tive'k'iTi Türkân Turgu't 
Arıkan'ın, 1984 yılında i'tlhal ve ihraç edilen 
kütük ve d'emir - çelik mamullerinin Destek
leme ve Fiyat İstikrar Fonu'na etkisine iliş
kin Devlet Bakanı ve Başlba'kan Yardımci'sın-
dan sözlü soru önergesi (6/698) 420 

31. — Diyarbakır Mille'tlveik'iİi Kadir Na-
rın'in, Diyarbakır İlinde işkence sonucu mey-
»dana geldiği iddia edilen iki ölüm olayına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önerge's'i 
<6/610) 420 

32. '— Samsun Milletvekili Hasan Altay' 
in, Samsun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi 
elektrik şebekelerinin ihale ve denetiminde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/614) 420 

33. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'in, Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü 
Kasırga Deresi üzerinde gölet yapılıp yapıl
mayacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 420 

34. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Vestel Elektronik Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketinin ortaklarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/699) 420 

35. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirke-
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tinin yerli ortaklarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/700) 420 

36. — Trabzon Milletvekili Osman Baha-
dır'ın, bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri 
iddia edilen emniyet görevlilerine ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 420 

37. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 22.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen canlı hayvan ihra
catına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/703) 421 

38. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle 
yoğunlaşan toprak satışlarına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/621) 421 

39. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz' 
in, 1986 yılında dağıtılacak tarımsal krediye 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/624) 421 

40. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen mercimek ve nohut 
ihracatına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/704) 421 

41. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Van İli Erciş İlçesindeki tapu
lama işlemlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/722) 421 

42. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, 
Sivas İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fab
rikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/631) 421 

43. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 
Uşak İli Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/632) 421, 

44. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, Türkiye Kömür İşletmeleri Ku
rumu Genel Müdürlüğüne tahsis edilen resmî 
taşıtlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/726) 421 

45. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, Türkiye Elektrik Kurumu Genel 
Müdürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/727) 421 

46. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, Maden Tetkik ve Arama Enstitü -
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sü Genel Direktörlüğüne tahsis edilen resmî 
taşıtlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/729) 421i 

47. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/730) 421 

48. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastüfk'ün, Sümerbank Genel Müdürlüğüne 
tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/732) 421! 

49. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabri
kaları İşletmesi Genel Müdürlüğüne tahsis edi
len resmî taşıtlara ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/733) 421 

50. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş. 
Genel Müdürlüğüne tahsis edilen resmî taşıt
lara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/734) 422 

51. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, Azot Sanayii T.A.Ş. Genel Mü
dürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/735) 422 

52. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, 237 numaralı Kanuna göre tah
sis edilen resmî taşıtlara ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önerge
si (6/736) 422 

53. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, 237 numaralı Kanuna göre tah
sis edilen resmî taşıtlara ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/737) 422 

54. — İstanlbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, Devlet Yatırım Bankası Genel 
Müdürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/738) 422 

55. — İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş' 
in, Bingöl İlinde bazı emniyet görevlilerince 
çıkarıldığı iddia edilen olaylara ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (16/635) 422 

56. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum' 
un, Ayvalık Koyunda kurulan midye üretme 

(Sayfa 
çiftliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/666) 422 

57. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücel'in, Ordu İli Aybastı İlçesi Bele
diye Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/667) 422 

58. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir' 
in, sektörler araisjndaki gelir dağılımına ilişkin 
(Başlbakandan sözlü soru önergesi (6/669) 422 

59. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, 
Yatağan Termik Santralından zarar gören 
üreticilere ilişkin Enerji ve Talbiî Kaynaklar 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/694) 422i 

60. — Muğla Milletvekili İdris Gürpı
nar'ın, Gökova Kemerköy Termik Santralı 
toprak hafriyatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/695) 422 

61. — İstanlbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Bavyera Televizyonumda gösterilen bir filme 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/696) 422 

62. — Erzurum Milletvekili. Hilmi Nal-
banitoğlu'nıın, Yükseköğrenim Kredi ve Yurt
lar Kurumu Personel Yönetmeliğine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü soru önergesli (6/701) 422! 

63. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
in, Kayseri İli Develi İlçesi Kızıfc Köyündeki 
afet konutları inşaatına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) İ423İ 

64. — İzmir Milletvekili Hüseyin Ayde-
mir'in, Çevre Kanunu gereğince yapılan yö
netmelik çalışmalarına ilişkin Başbakandan 
saözlü sorusu ve Devlet Bakanı Ahmet Kara-
evli'nin cevabı (6/708) 423:426 

65. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'in, Balıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin 
ıbazı sorunlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/709) 426 

66. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
ci'gil'in, Erdek Belediyesi mücavir alanı içine 
alınan bazı köylerde vatandaşlara yapı ruhsatı 
verilmediği iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/710) 426 

67. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
giTin,- emeklilere ait çeklerin bankalarca Is
kontoya tabi tutulmasına ilişkin Başlbakandan 
sözlü soru önergesi (6/711) 426 
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'68. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-

gil'in, Balilkesir yöresindeki tohum üreticile
rinin alacaklarına ilişkin Tarım Orman ve . 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/7(112) 426 

ı69. — Balilkesir Milletvekili Davuit Aibacı-
girin, Balilkesir - Kepsuıt tlçesii Dispanserinin 
doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/713) 426 

70. — Balıkesir Milletvekili Davut AJbacı-
gifin, Erdek Belediye Başkanına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/714) 426 

71. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'in, Balıkesir - İvrindi İlçesi Korucu Bu
cağı M'adra Orman Bölgesindeki kestane ağaç
larının kesim nedenine ilişkin Tarım Orman 
ve Köylşleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/715) 426 

72. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar' 
m, Muğla İli Milas İlçesinin bazı köylerindeki 
fıstık çamları ürünlerinin toplanmasına ilişkin 
Tarım Orman ve Köylşleri Bakanından sözlü 
sioru önergesi (6/716) 426 

73. — Ordu Milletvekili Banriye Üçok' 
un, karayoluyla hacca gidecek olan vatan
daşlardan alınan ücrete ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/718) 427 

74. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezifin, Kahramanmaraş - Mer
kez - Kozlu Köyündeki elektrik satış fiyatına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
1(6/719) 427 

75. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayeziit'in, Andırın - Kahraman
maraş karayolunun etüt, proje ve fizibilite 
hazırlıklarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/720) 427 

76. — Hatay Milletvekili Abdurrahman 
Demirtaş'm, Hatay İlinde ortaya çıkarılan 

Sayfa 
Uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı 
olayının sonuçlarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/721) 427 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 451 
1. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir' 

in, Diyarbakır Cezaevinde meydana geldiği 
iddia edilen ölüm olaylarına ilişkin sorusu ve 
Adalet Balkanı M. Necat Eldem'in yazılı ce
vabı (7/1093) 451:452 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 427! 

1. — İzmiir Milletvekili Mahmut Akkılıç 
ve 14 Arkadaşının, Hayvan Sağlığı ve Zabıta
sı Kanunu Teklifi, Antalya, Milletvekili Cen
giz Dağyar ve 3 Arkadaşının Hayvan Sağlığı 
ve Zabıtası Kanun Teklifi ile 3.5.1928 Tarihli 
ve 1234 Sayılı Hayvanların Sağlık Zabıtası 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Adalet; Tarım, Or
man ve Köylşleri komisyonları raporları (2/59, 
2/300, 1/736) (S. Sayısı : 114 ve 114'e 1 inci 
Ek) 427 

2. — 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. 
Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi, Aynı Kanuna 9 Ek Mad
de ile 16 Geçici Madde Eklenmesi ve 2.3.1970 
Tarihli ve 1239 Sayılı Kanun ile 8.7.1971 Ta
rihli ve 1425 Sayılı Kanunların Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi Hakkında 25.12.1985 Ta
rih ve 3247 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 
uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca 
Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme 
Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/734, 3/941) (S. Sayısı : 436) 427:450 

VIII. — TEŞEKKÜR, TEBRİK, TEMEN
Nİ VE TAZ1YETLER 452 

1. — Malatya ve yöresindeki deprem do
layısıyla KKTC Cumhuriyet Meclisi Başfcan-
vekili Sait Güven'kı telgrafı. 452 

» • • • « 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı.-
Balıkesir Milletvekili İsmail Dayı, son günlerde 

Irak'ın Kerkük ve Musul bölgelerinde Türklere karşı 
işlenen cinayetler ve kötü muameleler, 

izmir Milletvekili A. Aşkın Toktaş, İzmir'deki 
Kula Mensucat Fabrikasında ücretlerini alamayan iş
çilerin durumu, 

Artvin Milletvekili Nevzat Bıyıklı da, 1 Mayısın 
mana ve mefhumu; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptı
lar. 

Görüşmelerde bulunmak üzere : 
Macaristan'a gidecek olan Devlet Bakanı ve Baş

bakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in dönüşüne ka
dar Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına, Ma
liye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurteebe Alptemo-
çin'in; 

İsviçreVe gidecek olan Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Mehmet Aydın'ın dönüşüne kadar Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanı Mustafa Kalemli'nin; 

Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Çin Halik Cumhu
riyetine gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Meh
met Mükerrem Taşçıoğlu'nun dönüşüne kadar Kül
tür ve Turizm Bakanlığına, Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın; 

Brezilya ve Belçika'ya gidecek olan Millî S'avun-
- ma Bakanı Zeki Yavuztürik'ün dönüşüne kadar Mil
lî Savunma Bakanlığına, Bayındırlık ve Islkân Baka
nı İsmail Safa Giray'ın; 

Amerika 'Birleşik Devletlerine gidecek olan Dev
let Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın dönüşüne kadar Dev
let Bakanlığına, Dışişleri Balkanı Vahit Halef oğlu'nun; 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüme dair Cum
hurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun b'ilgisline su
nuldu. 

İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hasftürk ve 22 
arkadaşının, resmî taşıtların Taşıt Kanununa aykırı 
olarak kullanılması ve Taşıt Kanununu uygulamakla 
yükümlü olanların durumlarının değerlendirilmesi ko
nusunda Anayasanın 98 indi, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılması
na ilişkin önergesi (8/11) Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. Genel görüşme önergesinin gündemde yerini 
alacağı, öngörüşmelerin sırasında yapılacağı açıklan
dı. 

Portekiz Cumhuriyet Meclisi Başkanının, TBMM 
Başkanı, Lizbon'da yapılacak olan Avrupa Meclis 
Başkanları Konferansına resmen davetline icabet edil
mesine dalir Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel 
Müdürlüğüne Kadro Verilmesi Hakkında Kanun Ta
sarısının 01/738) geri gönderilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi okundu; Plan ve Bütçe Komisyonunda bu
lunan tasarının geri verildiği bildirildi. 

Çanakkale Milletvekilli Onural Şeref Bozkurt ve 
9 arkadaşının, kamu kesimindeki savurganlıkların ön
lenmesi için alınacak tedbirleri tespit etmıek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesinin (10/17) önıgörüşmesi yapıldı ve Mec
lis araştırması açılması reddedildi. 

• İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'ün, Et'i-
bank Genel Müdürlüğüne talhsis edilen resmî taşıtlara 
ilişkin (6/728), 

Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, genel ve 
katma bütçeli kuruluşlarla kamu iktisadî teşebbüsle
rine yeni alınan ve görevlerinden ayrılan personele iliş
kin (6/744), 

Sözlü sorularına, Devlet Bakanı Kâzım Oksay ce
vap verdi. 

Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Muğla İli 
kıyı bandı turistik altyapı geliştirme projesine ilişkin 
(6/717) sözlü sorusuna, Devlet Bakanı Abdullah Te
nekeci cevap verdi; soru sahibi de cevaba karşı görü
şünü açıkladı. 

İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/507), 
(6/671), (6/686), (6/693) sözlü soruları, soru sahibi 
görevli bulunduğundan; 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 
(6/576), (6/678), (6/679), (6/680), (6/681), (6/682), 
(6/699), (6/700), (6/722), (6/701), 

İstanbul Milletvekili Günseli Özfcaya'nın (6/596), 
İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın (6/683), 
Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in (6/610), 
Samsun Milletvekili Hasan Aitay'ın (6/614), 
Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in (6/616), 

(6/709), (6/710), (6/711), (6/712), (6/713), (6/714), 
(6/715), 

Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın (6/702), 
İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'ün 

(6/726), (6/727), 
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İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in (6/694), 
(16/708), 

Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın (6/694), 
(6/695), 1(6/716), 

Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un (6/718), 
(Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Bayezitln 

(6/719), (6/720) ve 

Hatay Milletvekili Abdurrahman Dem'iritaş'ın 
1(6/721), 

Sözlü soruları, ilgili bakanlar Genel Kurulda ha
zır bulunmadıklarından; 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arikan'ın 
.(6/660), (6/670), (6/697), (6/672), (6/673), (6/674), 
(6/675), (6/676), (6/677), (6/689), (6/690), (6/691), 
(6/692), (6/698), (6/703) (6/704) sözlü soruları, soru 
sahlilbi izinli olduğundan; 

Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in (6/598), 
tzmir Milletvekili A. Aşkın Toktaş'ın (6/746), 
Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın (6/688), 

(6/624), 
Adana Milletvekili Metin Üstünelin (6/607), 
Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şah'in'in (6/621), 
Tokat Milletvekili Enver özcan'ın (6/631), 
Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in (6/632), 
İçel Milletvekili Mehmet Köcalbaş'ın (6/635), 
Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf YüceAn 

(6/667), 
'İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in (6/696), ve 
Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in (6/705), 
Sözlü soruları, soru. sahipleri ve ilgili bakanlar Ge

nel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

Kanun Hükmünde Kararname 

1. — 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde De-
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname (1/762) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş-, 
kanlığa geliş tarihi : 6.5.1986) 

Tasarılar 
1. — 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tü

fekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapı
mı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanu
na Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasa
rısı (1/763) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 6.5.1986) 

İstanbul Milletvekili »Yılmaz İhsan Hastürk'üü 
1(6/729), (6/730), (6/732), (6/733), (6/734), (6/735), 
(6/736), (6/737), (6/73*8) ve 

Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'uri (6/666), 
Sözlü soruları soru sahiplerinin aynı birleşimde 

görüşülmüş başka soruları bulunduğundan; 
Ertelendiler. 
İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç ve 14 Arkada

şının, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu Teklifi, 
Anltaflya Milletvekili Cengiz Dağyar ve 3 Arkadaşının 
Hayvan Sağlığı ve Zalbıtası Kanun Teklifi ile 3.5.1928 
Tarihli ve 1234 Sayılı Hayvanların Sağlık Zabıtası 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet; Tarım, Orman ve Köyişleri 
komisyonları raporlarının (2/59, 2/300, 1/736) (S. Sa
yısı : 114 ve 114'e 1 inci Ek) görüşülmesi, komisyon 
yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, 
erteleridi. 

Bazı Kanunlarla Tanınmış Olan Gümrük Muafi
yetlerinin Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı 
(1/751) (S. Sayısı : 435) üzerindeki görüşmeler tamam
lanarak, tümü açık oya sunuldu; oyların ayrımı sonu
cunda tasarının kabul edildiği ve kanunlaştığı açık
landı. 

7 Mayıs 1986 Çarşamba günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere birleşime saat 18.37'de son verildi. 

'Başkan 
iBaşkanvekili 

Arif Ş. Bilgin 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Tokat Adıyaman 
Mehmet Zeki Uzun Arif Ağaoğlu 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cum
huriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı (1/764) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 6.5.1986) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nallbantoğlu' 

nun, Erzurum İline bağlı bazı köylerin yol, içme ve 
sulama suyu sorunlarına ilişkin Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1134) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 6.5.1986) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal'bantoğlu' 
nun, Erzurum İline bağlı bazı köylerin yol ve su so-

II. — GELEN KÂĞITLAR 
7 . 5 . 1986 Çarşamba 
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rununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/1135) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 6.5.1986) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum İline bağlı bazı köylerin su ve yol so
runlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/1136) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 6.5.1986) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum İline bağlı bazı köylerin elektrik so
rununa ilişkin Enerji ve TaJbiî Kaynaklar Bakanın-

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salonda bulunduk
larını yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Ankara Milletvekili İsmail Saruhan'ın, dün

ya basınında Türkiye konusunda gündem dışı konuş* 
ması. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talepleri vardır, sı
rasıyla söz veriyorum. 

Ankara Milletvekili Sayın ismail Saruhan, «Dün
ya basınında Türkiye» konusunda gündem dışı söz 
isteminde bulunmuştur. 

Buyurun Sayın Saruhan. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; ANAP iktidarının başarılı çalış
malarından olan beş önemli konuyu, dünya ve özel-

[ dan yazılı soru önergesi (7/1137) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 6.5.1986) 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum İline bağlı bazı köylerin okul binası, 
lojman ve öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1138) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.5.1986) 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
I nun, Erzurum îline bağlı bazı v köylerin stabilize yol 
i ve sulama tesisi sorunlarına ilişkin Tarım Orman ve 

Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1139) 
I (Başkanlığa geliş tarihi : 6.5.1986) 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır; görüş

melere başlıyoruz. 

likle Avrupa basım önceki haftalarda manşet yapmış
tır. 

SALİM EREL (Konya) — Transferleri de yap
tı mı? 

İSMAİL SARUHAN (Devamla) — Siz de davet
lisiniz. 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim efendim. 
İSMAİL SARUHAN (Devamla) — Avrupa ve 

dünya basını, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi dö
nem başkanlığının Türkiye Başbakanına verilmesinin 
fevkalade önemli bir konu olduğunu belirtmiştir. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Alkışlarınız, sizlerin de memnuniyetinizi ifade et
tiğinizin bir neticesidir. 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkam ekili Arif Ş. Bilgin 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet Zeki Uzun (Tokat), Durmuş Fikri Sağlar (İçel) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 102 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, bu ko
nuşma uydu aracılığıyla yayınlansın lütfen. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin Sayın 
Erel; istirham ediyorum. 

İSMAİL SARUHAN (Devamla) — Çünkü Avru
pa Parlamentosu, Türkiye'yi sürekli gündemde tutu
yordu. Türkiye'nin gündemden çıkarılmasının karar
laştırılması da, bu önemli başarılardan ikincisidir. İl
ginç bir konu da, sosyalist grubun, haziran ayında 
İstanbul'da yapılacak olan Avrupa Konseyi Küçük 
Genel Kuruluna katılma kararını vermesidir; bu da 
başarılar halkasının bir bölümünü teşkil eder. 

Nihayet, Kıbrıs Rum kesimi temsilcilerinin yetki 
belgesinin iptal edilmesi de, Avrupa basınında, Tür
kiye'nin zaferler zincirinin bir halkası olarak gösteril
miştir. 

Bir başka zafer de, Türkiye'nin bu yıl Eurovision 
müzik yarışmasında elde ettiği neticedir. (SHP sırala
rından alkışlar, gülüşmeler) önceki yıllarda yapılan 
bu tür yarışmalar Türkiye'nin sonuncu olması ile nok
talanırdı. Bu yıl ise geçmiş senelerde başarılı olmuş 
birçok Avrupa devletini geride bırakmak suretiyle 
başarılı bir sonuca ulaşılmıştır. (SHP sıralarından al
kışlar, gülüşmeler) 

Siz de takdir ediyorsunuz; dinleyiniz, dinleyiniz. 
(SHP sıralarından gülüşmeler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen hatibi 
dinleyiniz efendim. 

İSMAİL SARUHAN (Devamla) — Birçok ülke, 
puan sıralamasındaki yerlerini kaybederken, Avrupa' 
nın, sanat yarışmasında dahi politikasını değiştirerek 
Türkiye'ye önemli puanlar vermesi... (SHP sıraların
dan «Bravo» sesleri alkışlar) Bu müzik yarışmasında-
ki başarı, diğer başarıların- yanında elbette çok kü
çüktür; ancak Türkiye'nin dünya milletleri arasında
ki bu başarısını, ANAP iktidarının ve Sayın Başba
kanının Amerika ile Avrupa ve Uzakdoğu ülkeleriyle 
kurmuş olduğu iyi ilişkilerin neticeleri olarak görü
yorum. 

SALİM EREL (Konya) — Bravo, «ANAP» de
mek, Saruhan demek. 

İSMAİL SARUHAN (Devamla) — O itibarla, 
Türkiye'nin bu başarıları bundan sonra da devam 
edecektir. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri) Sizler 
bu başarıları gördükçe belki üzüleceksiniz; (SHP sı
ralarından «Üzülmeyiz, üzülmeyiz» sesleri) ama Türk 
milletinin, aziz milletimizin bu başarıları alkışladığı
nı ve sizlerin de bunları alkışladığınızı görüyor ve 
bu duygularla sizleri selamlıyorum. 

7 * 5 , 1986 0 : 1 

2. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
işçi, emek ve ücret konusunda gündem dışı konuş
ması. 

BAŞKAN — İşçi, emek ve ücret konusunda De
nizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin, gündem dışı 
söz istemişlerdir; kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Şahin. 
HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Denizli) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin dünkü birleşiminde, iktidar partisinin bir sayın 
milletvekili, hem de sendikacı arkadaşım, talihsiz bir 
konuşma yaparak, emeğe saygıyı gündeme getiren, 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Genel Başkanı Aydın 
Güven Gürkan'ı eleştirdiği gibi, partimizi ve bizleri de 
eleştirerek, neredeyse 1 Mayısı anmanın, emeğe saygı 
göstermenin komünistlik olduğunu vurgulayarak yıl
lardır. süregelen maksatlı bir zihniyetin tezahürlerini 
ortaya koyarak en yüce değer olan insana ve onun 
emeğine gölge düşürmüştür. 

A. CENGİZ DAĞ YAR (Antalya) — Emeğe say
gı değildi o. 

HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, 1 Mayıs günü Türkiye'de siyasal gösteri 
yapmak yasaktır. Bu tür gösterilere izin yoktur. An
cak, 1 Mayıs bütün NATO ülkelerinde kutlanmıştır. 

MÜMTAZ ÖZKÖK (Sakarya) — İşinize geldiği 
zaman NATO, işinize gelmediği zaman da yine NA
TO diyorsunuz. 

HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Devamla) — Hiç
birinde de yasak değildir. Biz bu olayı zannediyorum 
olduğundan fazla büyüttük; neredeyse iktidar 1 Ma
yısı komünist ihtilali sayacak kadar, bu Mecliste ko
nuşmacıları protesto ettiler, 1 Mayıs 1977 gününü ör
neklemeye çalıştılar. Halbuki, 1 Mayıs 1977 günü, ka
ranlık odakların da kışkırtmalarıyla o kanlı olayla
rın meydana geldiğini ifade etmekten kaçındılar. Suç
luların henüz bulunamamış olması, çok anlamlıdır ve 
önemlidir. 

1 Mayıs, ne bir komünist bayramıdır, ne bir anar
şist törenidir. 1 Mayıs, 1889'da, Paris'te toplanan İkin
ci Enternasyonalin Birinci Kongresinde «İşçi Bayra
mı» olarak kutlanması kararlaştırılan, Amerikan sen
dikacılarının önerisi ile gerçekleşen bir gündür. 

MÜMTAZ ÖZKÖK (Sakarya) — Amerikalılar 
i öyle dedi diye kutlayacak mıyız? İşinize geldiği za

man «Amerika» diyorsunuz. 
HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Devamla) — Yur

dumuzda, 1921 yılında, İstanbul'da kutlandığı gibi, 
1922 yılında da Ankara Hükümeti tarafından, «İşçi 
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Bayramı» olarak kutlanmıştır. 1935 yılında çıkarılan 
bir yasa ile «Bahar Bayramı» olarak ilan edilmiş, 27 
Mayıs Anayasası ile emek ve sendikacılık güç kazan
mış, 1982 Anayasası ile de geri alınmıştır. 

Türkiye'de, Batılı anlamda demokrasinin yolları 
açıldığında, işçiler ve tüm emekçiler, elbette Avrupa 
ülkelerinde olduğu gibi, «Emekçi Bayramı» nı kutla
yacaklardır; bunda hiç kimsenin şüphesi olmasın. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

OSMAN IŞIK (Ankara) — Millet isterse... Mil
letin istemediğini hiç kimse yapamaz. 

HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, Mayıs ayının, insanlık ve Türk toplu
mu yönünden ayrı bir önemi, ayrı bir anlamı, ayrı bir 
görkemi vardır. Mayıs ayı, insanlık yönünden emeğe 
saygının ifadesi olduğu gibi, Türk toplumu yönün
den de emperyalizme karşı savaşların verilmesinde 
başlangıç tarihidir. Atatürk, ulusun bağımsızlığını ve 
özgürlüğünü yok etmek isteyen emperyalizme karşı 
mücadelesini, Anadolu insanı ile sürdürmüş ve ka
zanmıştır. «Savaşta en önde olan insanlarımızı, barış
ta arkada tutamayız» diyen Atatürk, özgürlüğümüzü 
ve ekonomik bağımsızlığa giden yolları, üreten insan
larımıza açmıştır. Türk özgürlük savaşını, ekonomik 
savaşını, Büyük Ata Kars'ın çobanı, Konya'nın çift
çisi, Adana'nın işçisi, Bursa'nın esnafı, daha açık bir 
deyimle emek kokan, üreten Türk halkıyla kazanmış
tır. 

Tütün emekçisine, yıllardır tütün üretirken «iyisin» 
diyoruz; kömürü çıkaran emekçiye, yeraltından çı
karırken «aslansın» diyoruz; sürerken, ekerken, biçer
ken «büyüksün» diyoruz; ancak ürettiğini satmak 
istediği zaman, «Cahilsin, bilemezsin» diyoruz, ücre
tim artsın derse «anarşistsin» diyoruz, «Sen orucunu 
tuzla boz, sevaptır ama sakın hurmaya dokunma» di
yoruz (ANAP sıralarından «Ayıp, ayıp» sesleri, sıra 
kapaklarına vurmalar, gürültüler) ve hatta, ona kür
süden saygı sunan anamuhalefet liderini yuhalıyor, ko
nuşturmuyoruz; hatta işçinin eseri olan - şimdi oldu
ğu gibi - sıra kapaklarını yumrukluyoruz. 

MÜMTAZ ÖZKÖK (Sakarya) — Sahtekâr oldu
ğu için inanmadığı şeyleri söylüyor. 

BAŞKAN — Sayın Şahin, süreniz bitti; lütfen 
toparlayın efendim. 

HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Devamla) — Topar
lıyorum Sayın Başkan.. 

Yıllarca ve yıllarca bu zihniyet Türk işçisine, Türk 
emekçisine, Türk aydınına maksatlı ve insafsızca sal
dırılarına, iftiralarına, küf kokan, kin kokan ilkel dav-
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ranışlarına devam etmiştir. Çünkü, Türk işçisi doğaya, 
geriliklere, bağnazlıklara ve dengesizliklere karşı sa
vaş bayrağını, bilmezlikle yoksulluğun boy ölçüştü
ğüm koyulaştığı, gölgelendiği yerlerde açmış ve yurdun 
en kuytu köşelerine yayılmıştır. Ulusal, toplumsal, 
sağlık, teknik ve tarım ve her türlü bilgi dallarının 
birleşmesinden meydana gelen emek, demokrasiyi de, 
özgürlüğü de beraberinde taşımış ve getirmiştir. 

Üreten insan, emek veren insan demokrattır, sos
yal adaletten yanadır, fırsat eşitliğinden yanadır, ya
ratıcıdır, yapıcıdır ve saygı doludur. 

BAŞKAN — Sayın Şahin lütfen... 
HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Devamla) — Bitiri

yorum efendim. 

Tutuculuğun, sömürünün, bağnazlığın, küflenmiş-
liğin, hazırcılığın, vurgunculuğun, tefeciliğin, ağalığın, 
dukalığın, oligarşik uzantılığın katma değerlerinin kar-
şısındadır. 

Bizim işçimizde, kafa, gönül, el işbirliği, organik 
dayanışma, yurt ve ulus sevgisi ve halkına hizmet 
ülküsü vardır. 

BAŞKAN — Sayın Şahin sözünüzü keseceğim 
efendim. 

HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Devamla) — Topar
lıyorum efendim. 

MÜMTAZ ÖZKÖK (Sakarya) — Batılı anlamda 
demokrasi nedir onu açıklasın. 

BAŞKAN — Sayın Şahin, «toparlıyorum» diyor
sunuz, ondan sonra uzatıp gidiyorsunuz; lütfen efen
dim. 

HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Devamla) — İşte biz 
buna saygı duyuyoruz. İçinizde bu iyiliğe ve bu gü
zelliğe saygı duymayan var mıdır? Emeğin bayramını 
ve emeğe saygıyı böyle değerlendiriyoruz. 

Biz sosyaldemokratlar, devlet diktatörlüğüne de, 
servet diktatörlüğüne de karşıyız ve karşı olacağız. 
Emek ve özgürlük sosyaldemokratların ana kaynağı
dır. Bu ana kaynak, Türk özgürlük ve ekonomik ba
ğımsızlığından fışkırmaktadır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
MÜMTAZ ÖZKÖK (Sakarya) — Sayın Başkan, 

«Batılı anlamda demokrasi geldiği gün» derken aca
ba ne demek istedi, sormayacak mısınız? 

NEVZAT BIYIKLI (Artvin) — Sayın Başkanım, 
sataşma yapılmıştır; söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sataşma yoktur efendim. (ANAP sı
ralarından «Var» sesleri) Lütfen efendim... 
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Zabıtları tetkik ettirelim; efendim eğer sataşma var
sa, size söz vereceğim. 

ALt TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, bir soru sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Efendim, ne sorusu soracaksınız? 

ALI TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Tutu
munuz hakkında konuşacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, zabıtları getirtip, tetkik 
edeceğim; eğer bir sataşma varsa, arkadaşa söz ve
receğim. 

B) ^TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — istanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'ün 

(6/727), (6/729), (6/730), (6/732), (6/733), (6/734), 
(6/735), (6/736), (6/737), (6/738) numaralı, sözlü so
rularını geri aldığına dair önergesi (4/211) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemin «Sunuşlar» kısmında bazı sözlü soru

ların geri verilmesine dair bir önerge vardır, okutuyo
rum : 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk 

ve 22 arkadaşının, resmî taşıtların Taşıt Kanununa 
aykırı olarak kullanılması ve Taşıt Kanununu uygu
lamakla yükümlü olanların durumlarının değerlendi
rilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

BAŞKAN — Gündemin «Genel Görüşme ve Mec
lis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler» kıs
mına geçiyoruz. 

istanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk ve 22 
arkadaşının, resmî taşıtların Taşıt Kanununa aykırı 
olarak kullanılması ve Taşıt Kanununu uygulamakla 
yükümlü olanların durumlarının değerlendirilmesi ko
nusunda, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önerge üzerindeki öngörüşmelere başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Uzun bir süredir resmî taşıtların kullanımına iliş
kin yasanın açık hükümlerinin ihlâl edildiği kamuoyun
da tartışılmasına karşın, Hükümetin bu konuda ge
rekli önlemleri almadığı gibi, yasa hükümlerine para
lel yayınlanan genelgelere de uyulmamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ve 54 

üncü sıralarında yer alan, yazılı olarak cevaplanmak 
üzere sunduğum ve İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarın
ca sözlü soruya çevrilen önergelerimi geri alıyorum. 

Gereğini arz ederim. 
Yılmaz İhsan Hastürk 

İstanbul 
BAŞKAN -— Soru önergeleri geri verilmiştir. 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

müsaade eder misiniz? 
Günlerden beri devam ediyor, biraz evvelki ko

nuşmada da oldu; sanıyorum mikrofon bozuk. Aca
ba Başkanlık olarak bir çare düşünüyor musunuz? 

BAŞKAN — Efendim, o konuyu Divan olarak bi
liyoruz ve çaresini de arıyoruz; maalesef henüz bir 
çare bulunamadı efendim. 

SALİM EREL (Konya) — Ses düzeninin çaresini 
bulamazsanız, başka neyin çaresini bulabileceksiniz. 

BAŞKAN — Efendim teknik üniversiteye araştır
ma yaptırtılıyor; fakat henüz neticelenmedi. 

Resmî taşıtların temin ve kullanımını düzenleyen 
237 sayılı Yasanın açık hükümleri ihlâl edilmekte ve 
bu görünüm kamuoyunda olumsuz bir şekilde geliş
mektedir. 

Resmî hizmetlerde kullanılması gereken resmî ta
şıtların, zaman zaman özel işlerde ve yasa hükümle
rine aykırı kullanımları tespit edilmiş olmasına, bu tes
pit yayın organlarında yayınlanmış olmasına rağmen, 
ilgililerin gerekli önlemleri almadıkları gibi, yasal iş
lem yapmaları gereken kurum ve kuruluşların olaya 
suskun kalışlarını da üzüntü ile izlemekteyiz. 

Hukuk devletinde yasaların işlemeyişi, diğer bir 
tanımla uygulamaktan alıkonulmasını anlamak müm
kün değildir. 237 sayılı Yasa hükümlerini uygulamak 
ile yükümlü olanların durumlarının değerlendirilme
sinde sayısız yararlar vardır. 

Öte yandan davranışları ve 237 sayılı Yasa hü
kümlerine aykırı uygulamaları suç teşkil eden bazı ka
mu kuruluşlarının yetkililerinin durumlarının tespit 
edilebilmesi için, Anayasanın 98 ve Millet Meclisi iç
tüzüğünün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca genel 
görüşme açılmasını arz ve teklif ederiz. 

istanbul Milletvekili 
Yılmaz ihsan Hastürk ve 

arkadaşları 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
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BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre, genel görüşme 
açılıp açılmaması hususunda; hükümete, siyasî parti 
gruplarına ve önergedeki birinci imza sahibine veya 
onun göstereceği bir diğer imza sahibine söz verile
cektir. 

Hükümet adına konuşmak üzere, Devlet Bakanı 
Sayın Abdullah Tenekeci, buyurun efendim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye-
kuk devletinde kanunların işlemediği, 237 sayılı Sa
yılı Taşıt Kanununun ihlal edildiği, bu kanunla ala
kalı genelgelere uyulmadığı, resmî hizmetlerde kulla
nılmak üzere, tahsis edilen taşıtların, zaman zaman hu
susî işlerde ve kanuna aykırı olarak kullanıldığı, hu
kuk devletinde kanunların işlemediği, 237 sayılı Ka-
yılı Kanunu uygulamakla mükellef olan kamu kurum 
ve kuruluşlarındaki yetkililerin, gerekli olduğu halde 
kanunî muamele yapmadıkları, hadisenin üzerine gi
dilmediği ve hükümetimizin bu meselede zarurî ve 
alınması lazım gelen tedbirleri almadığı iddia oluna
rak; bir grup sayın milletvekili tarafından, Anayasa
mızın 98 inci ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca genel görüşme açılması 
teklif edilmektedir. Bu konuda, hükümetimizin görüş
lerini açıklamak üzere huzurlarınızdayım. 

Her şeyden evvel şunu açıkça ifade etmek isterim 
ki, biz devlet malının, milletin malı olduğuna ve bu 
malların yine, ancak devlet hizmetlerinin yerine geti
rilmesi maksadıyla kullanılması lazım geldiğine inan
mış ve bu şuurla icraatını devam ettiren bir iktidarız. 

İdaresi bize, aziz milletimiz tarafından tevcih ve 
teslim edilen devlet teşkilatının hiçbir kademesinde, 
tüyü bitmemiş yetimin, öksüzün, fakirin, fukaranın, 
hâsılı bütün vatandaşlarımızın en küçük hakkını hiç 
kimseye yedirmeyiz, hiç kimseye kendi keyfi ve. arzu
ları istikametinde kullandırtmayız ve bu kabil hadi
selere katiyen müsaade etmeyiz. Biz devlet malını, de
ğil kendi keyfî gayelerine matuf kullanmak, ona en 
ufak bir zarar gelmesine dahi müsamaha etmeyiz. 
Kendisine şiar edindiği demokratik hak ve hürriyet
lerin sonuna kadar müdafii olan, memleketimizin yük
sek menfaatları için çalışan, hizmet üreten, insan 
haklarına saygılı ve milletin hizmetkârı olmayı her 
şeyden mukaddes addeden bir hükümetiz. 

Sayın milletvekilleri, önergede belirtilen 237 sayılı 
Taşıt Kanunu 5 Ocak 1961 tarihli olup, 12 Ocak 1961 
tarih ve 10703 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 1963, 1965 ve 1979 yıllarında çı

kartılan kanun ve kanun hükmünde kararnameler
le yapılan çok yetersiz değişiklikler dışında; günün 
şartlarına uygun ve ileride doğabilecek ihtiyaçlara da 
cevap verebilecek bir değişikliğe uğramamıştır. Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana, gelişmelere 
ve ihtiyaçlara cevap vermediğini gören hükümetimiz, 
bu kanunu yürürlükten kaldırarak, bunun yerine ge
çecek olan kamu taşıtları kanunu tasarısını 26 Eylül 
1984 tarih ve 3534 sayılı yazısıyla, Sayın Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunmuş ise de; ge
rek hükümetimizce kamu kurumlarında yapılan dü
zenlemeler ve gerekse diğer bazı sebeplerle tasarıyı, 
daha da geliştirmek üzere geri almıştır. Tasarı üze
rindeki çalışmalarımız devam etmektedir. Bu konu
da - diğer konularda olduğu gibi - politikamızın ön
celikle günün şartlarına ve ihtiyaçlarına cevap verebi
lecek kanunî düzenlemeler yapmak olduğunu belirt
mek isterim. 

Resmî taşıtların kullanılmasıyla alakalı 237 sayılı 
Kanunun 1 inci maddesinde, «Genel bütçeli daireler
le, katma ve özel bütçeli idareler ve bunlara bağlı sa
bit ve döner sermayeli müesseseler, iktisadî devlet te
şekkülleri ve özel kanun ve kararnamelerle kurulan 
her çeşit banka ve teşekküller; zikredilen bu daire, 
idare, banka, teşekkülleri ve müesseselerin sermaye
sinin yarısından fazlasına sahip bulundukları teşekkül 
ve müesseselerle; kamuya yararlı derneklerden Ba
kanlar Kurulunca lüzumlu görülenler tarafından kul
lanılacak taşıtların bu kanunda belirtilen esaslara uy
gun olarak kullanılması» hükme bağlanmıştır. 

Yine bu kanunun 4 üncü maddesinde, emirlerine 
ve zatlarına binek otomobil verilenler ile makam hiz
metlerine tahsis edilen taşıtlar cetveller halinde gös
terilmektedir. Resmî taşıtların kullanılması, meriyet
te bulunan 237 sayılı Kanun hükümlerine ve bu ka
nunla alakalı olarak yayınlanan genelgelere uygun 
bir şekilde yapılmaktadır. Kanunun ihlal edildiğine 
,dair bir durum bahis konusu değildir. 

Resmî taşıtların akaryakıt ihtiyaçlarının karşılan
ması ve tamir, bakım, onarım hizmetlerinin en eko
nomik ve azamî tasarrufu sağlayacak şekilde yapılma
sı hususu, bütün kamu kurum ve kuruluşlarına bil
dirilerek; kanuna ve genelgelere uygun hareket edil
mesi temin edilmiştir. 

Resmî taşıtların zaman zaman hususî işler için ve 
kanuna aykırı olarak kullanılması gibi, bir durum söz 
konusu değildir. Bu taşıtlar görevin gereği olarak ve 
resmî işlerde kullanılmaktadır; ancak, bu hususta ba
zı yanlış anlamalar olmaktadır. 
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Şunu, özellikle belirtmek isterim ki, kanuna aykı
rı olarak veya hususi işlerini görmek için resmî ta
şıtları kullananlara, hiçbir şekilde müsamaha etme
yiz. Bu şekilde hareket edenler hakkında gerekli ka
nunî muameleleri acımadan yaparız. 

Yine, bu konuyla alakalı olarak, «Sivil plakalı 
araç kullanıldığı» iddia edilmektedir. Sivil plakalı 
araçlar, saldece koruma ve korunmaya ihtiyaç duyu
lan hallerde ve emniyet ve hassasiyeti .ol'an işlerde 
(kullanılmaktadır. Bunların dışında, herhangi bir ga
yeyle sivil plakalı araç kullanılmamaktadır. 

Değerli milletivekilleri, önergede, «Hukuk devle-
tin'de kanunların işlemediği, uygulanmaktan alıkonul
duğu» gibi, hir suçlama da bulunmaktadır. Hükümet 
olarak, bu şekilde bir itinamı kati surette kabul et
miyoruz. Başta Anayasamız olmak üzere, meriyette 
(bulunan bütün kanunlara saygılı ve kanunlarımızın 
en iyi bir şekilde işletilmesi ve uygulanmasını, de
mokrasinin devamı bakımından zarurî kabul etmek
teyiz. 

Her konuda olduğu giibi, taşıt konusunda da de
ğerli miUötVekilleriımiz tarafından ortaya atılacak bel
geli, mesnetli iddialar ve yapıcı teklifler mevcut ol
duğunda, azamî hassasiyetle ve samimiyetle her id
dianın ele alınacağını ve değerli milletvek illerim izle 
memleket menifa'atının gerektirdiği her konuda, her 
zaman işbirliğinde hazır olduğumuzu bilvesile ifade 
etmek isterim. 

Yüce Meclisin değerli üyelerini hu duygular için
de saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından, «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Bakan. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Alaattin Fı

rat buyurunuz. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP ÖRUBy ADINA ALAATTİN FIRAT 

JflMuş) — Sayın Başkan, sayın mllle'övekileri; sözlerime 
'başlamadan evvel Anavatan Partisi Grubu adına he
pinizi en derin saygı ve muhabbetlerimle selamla
mak isti'yörüm. 

Sayın Hadtürk ve arkadaşlarının önergesihde, res
mî taşıtların özel işlerce ve kanun hükümlerine ay
kırı olarak kullanıldığının tespit edildiği, bu tespitin 

yayın organlarında da yayınlanmış olmasına rağmen, 
ilgililerin gerekli önlemleri almadıkları, kanunî işlem 
yapılmadığı ve olaylara suskun kalındığı belirtilmek-
Dedir. . 

(Hükümet a'dına konudan Devlet Bakanı Sayın 
Tenekeci'nin de açıkladığı üzere, kanuna aykırı ta
şıt kullananlar hakkında kimse suskun kalmamış, ge-
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reken tedbiri altmamazlık etmemiş'tıir. Suçlu görülen-
ler de adalete intikal etfirilm'işlerdir. Bu durumda, 
önergede iddia edilen «yasaların işlemediği» görüşü
ne katılmamız mümkün değildir. 

Devlet Bakanı Sayın Tenekeci'nin de belirttiği gi
ibi, a'sıl mesele, 237 sayılı Taşıt Kanununu günün şart
larına ve ihtiyacına cevap verecek hale getirmektir. 
Sayın Halsitürk ve ark'aSdaşlarının, Taşıt Kanununda 
değişiklik yapılmasına ait kanun teklifi de Adalet 
'Komisyonumuzun gündeminde olup, sadece kanunun 
16 ncı ımaddesfindeki cezaların artırılmasının yetersiz 
olacağı düşünüldüğünden, Hükümetin hazırladığı Ka
mu Taşıtları Kanunu Tasarısı da dikkate alınarak, 
konuya köklü çözüm getirecek düzenlemelerin yapıl
ması kararlaştırılmıştır. Gömüleceği üzere, hem Mec
lisimiz, hem de Hükümetimiz konu üzerinde hassa
siyetle durmakta Ve her tlürlü gayreti göstermek'tedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kanuna aykırı 
taşıt kullanımları konusunda suskun kalınmadığı, her 
türlü .soruşturmanın yapıldığı, konunun dikkatle ta
kip edildiği, suçluların adalece intikal ettirildiği - ve 
(böylece kanun hükümlerinin işletlildiği; ayrıca, konu--

ya küldü. çözüm getirecek düzenlemelerin yapılması 
içün çalışıldığı hususu göz önüne 'alınırsa, konunun 
(genel görüşme açılmak suretiyle Meclisimizin gün
deminde görüşülmesine ihtiyaç kalmadığını düşün
mekteyiz. 

Bu sebeplerle, görüşme açılmasına ai't önergeye 
Anavatan Partisi Grulbu olarak katılmadığımızı bil
dirir, saygılarımı arz ederim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

ıBAS/KAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
önerige sa)hİb'i konuşmak istiyorlar mı efendim? 
YIUMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Evet 

efendim. 

'BAŞKAN — Buyurun. 
YIUMAZ ÎHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; bana göre son de
rece önemli, bana göre beybüllmalı direkt ilgilendiren 
(bir konu, yüce parlamentoda şu anda görüşülüyor; 
ama (görüyorum ki, ne sayın milletvekilleri ve ne de 
-üzülerek tespit ettim ki- ana muhalefet partisi bu 
konuya önem vermemüş. Doğrudur, eğer olaya ken
di açımızdan bir yaklaşım getirirsek, eğer olayda ken-
'di katkılarımız da var İse, böylesi değerlendirmek, 
•böylesi olayı -ibeni bağışlayınız- hafife almak müm
kündür; ama biraz sonra «'izlere sunacağım belgeler 
gösterecektir ki, konu hiç de böyle hafife alınacak 
bir konu değildir. 

4 1 3 -
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Sayın hükümet sözlciM devlet bakanımızın be-
îiriJtikleri 26 Eylül 19841te bu konuda hazırlık yapı
lıp da, bugüne kadar sonuç alınmamış olmasını da 
üzüntüyle karşıladım sayın milletvekilleri. Biraz son
ra hepinizi ilgilendirecek basının, kıyak emeklilik ka
nunu diye ad taktığı tasarıyı burada hep birlikte 
değerlertdireceğiz ve konu üzerinde duracağız; ama 
beytül'mah ilgilendiren bir konuda hepinizin suskun 
kalması son derece acıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; olaylar çoğu 
kez iyi gözlendiği, vicdan terazisinde tartılarak yasa
lara uygun geliştiği iddia edildiği dönemlerde dahi, 
'tam karşıbnfda gelişebilir. Sonuçta 'bilemedik, göre
medik, şu türlü sakınca da vardı gibi göstermelik se
bepler de aranabilir. Bu değerlendirmede en üzücü 
ve demokrasinin ıgölgeleridiği an. ise, yasaların işler-
llğinı kaybettiği andır. Ya'sa ya varadır ya da yok
tur. Hükümler kişilere göre, istek ve menfaatlere gö-
ıre yoruimianırsıa, bu yöntemin adı hukuk devleti ola
maz. 

237 sayılı Yasa yürürlükte bulundukça uygulan
ması gerekir. Başbakanlık genelgeleri yeni bir ge
nelgeyle değiştirilmedikçe aynen uygulanması gerekir. 
Simidi 237 sayılı Yasaya kısaca bir göz atalım. 

7 nci ma'ddede, «Kullanılacak bu taşıtların muay
yen ve s'taridart tipte lülks ve gösterişten uzak, mem
leket yollarına elverişli, ucuz ve ekonomik olanların
dan temin olunması şarttır. Bu taşıtlar, münhasıran 
•resmî hizmetin ifasında kullanılmak üzere tahsis olu
nur» denmektedir. Bugün durum böyle midir? Asla 
IbÖyle değildir sayın milletvekilleri. Mevcut resmî ta
şıtların yüzlde 25*i Mercedes, yüzde 5'i Nova, Wolks-
vagen, ıHMW, Ford gibi lüks araçlardır. 

BlAUM EREU (Konya) — 67 valide 67 Merce
des. 

YIUMAZ İHSAN ıHASTÜtRK (Devamla) — Sa
yın Valilere verilen MercedeSler için belki tevil yanı 
'bulunur, belki doğrudur; am'a şuibb müdürlerinin al-
tırida dalhi 250 S Mercedesler var beyler, bunu gör
müyor muyuz? 

AUÎ TdPÇÖOĞLU (Kahramanmaraş) — Mazot
la çalışıyor onlar. 

YIUMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Ha
yır efendılm, hem de süper benzini! arabalar. 

BAIŞKA'N — Lütfen efendim, karşılıklı konuş
mayalım. 

Devam edin Sayın Hastürk. 
YIUMAZ ÎHSAN HASTÜRK (Devamla) — Şim

di bu araçları kimler, yani hangi devlet mömurîarı 

ve hangi mülahaza ite almışlardır? Kanunun açık 
ıhükm'üne göre bu suç'tur. Kanunun açık hükm'üne 
aykırı idarî karar alınamaz. Büyük çoğunluğu güm
rüklerden ucuz bedelle alınan bu araçlar, devlete dert 
ve bela olmuştur. Fiyaka değeri bir'buçuk, iki milyon 
olan bu araçlar, lüks ve şüplhe doğuran onarımlarla 
devlete beş ilâ on milyon liraya mal olmuştur. On
dan sonra, kalkıp halktan kemer sıkmalarını, enflas
yonu düşürmek iç'in dişlerini sıkmalarını bekleyecek
siniz, hadi canım sen de, 'buna kargalar bile güler. 

$imdi soruyorum, devlet memurları, bay yetkili
ler, lüks araba ile mi devlet adamı olabiliyorlar? 
Halkın, yalınayak dahi gezmekte zorluk çektiği bjr 
dönemde, lüks araçlarda devlet temsil edilemez. Bu, 
halkımızla açıkça alay etmektir; en azından insafsız
lıktır; hukuk devletinde fee, yasallar karşısında suç
tur. 

Sayın milletvekilleri, 12 Ocak 1986 günü, noter 
deneltiminde yaptığım tespitleri 21 il .(198 6 tarihinde bu 
mukaddes kürsüye getirdim ve hükümet yetkilileri, 
sayın ilgili bakanlar da kürsüden bu konuşmamı yap
tığım ve bu belgeleri dağıttığım an buradaydılar. Özel
iklerde, çarşı pazarda kullanılan araçların noter tes
pitini sizlere ısuhdum, Bu, açık suç duyurusu idi. Da
ha evvel bir baişka gazetede de, başka resmî araçlar 
çarşı pazarda alışverişte kullanılırken, resimleri çeki
lerek teşlh'ir edilmişti. Kim ne yaptı? İlgili bakanlar 
hangi işlemleri yaptılar? Yapamazlar; çünkü bu, 
imam ve cemaat meselesidir. 

Bakın, şimdi size b'ir İbret vesikası göstereceğim : 
Tarihi. 24 Temmuz 1984. «Başbakan özal, makam 
otöom'obifirii kullanırken küçük bir kaza yaptı.» Sa
yın Başbakanımız, şloförünün kullanması gerekli olan 
makam arabasının direksiyonunda ve makam şoförü 
de arabanın arkasından geliyor. 

AUI TOPÇÜOĞLU ((Kahramanmaraş) — Tasar
ruf, tasarruf. 

YIUMAZ ÎHSAN HASTÜRİK (Devamla) — Pek 
tasarruf değil beyler. Şimdi nasıl bir tasarruf oldu
ğunu, nasıl yanlış bir tasarruf olduğunu hep beraber 
görelim. 

Sayın Başbakan, bu aracı, kullanırken küçük de b'ir 
k'aza yapıyor. 

YUSUF ZIYA KAZANCIDĞUU (Trabzon) — 
Ehliyeti yok. 

YIUMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Sa
yın Başbakanın ehliyetinin olup olmadığını bütün 
balkımız görüyor ve ehliyetinin ne denli olduğu da 
belli: 
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HALİL ORHAN ERGÜİDBR (istanbul) — Ci
han Başbakanı, cllhan Başbakanı. 

YILMAZ İHSAN HAST0RK (Devamla) — Ta
biî, size göre... Size göre. 

/BAŞKAN — Lütfen efendim... Lü'tfen... Sayın 
Ha'stürk, lü'tfen efendim siz konunuza devam edin. 

NİHAT TÜRKER (Afyon) — Aptestin var mı? 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Sa

yın Başkan, «Aptestin var mı?» diye soran o zat kim
dir? Cılksın, erkekçe söylesin 'bakayım; var mı, yok 
mu? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen devam edi
niz. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Be
nim abdestim halktan yana, millet ve memleketten 
yana; seninki de yalnızca Başbakandan yana arkada
şım. (SHP sıralarından alkışlar). 

ıBAŞKAN — Sayın Ha'stürk, siz konunuza devam 
ecfin efendim. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Dev
let direksiyonunu bırakıp, makam ^oföıünün tutma
sı gerekli direksiyona sarılmış; ama, beceremem iş. 

Bir ülkede Başbakan resmî araba direksiyonuna 
merak sararsa, o ülkede resimî direksiyonlarda vur
gun, 'başlar. Bu davranışı, halka yakın olmak diye 
yorumla'yalbilirsiniiz; ama, esasında bu imam ve ce
maat davranışıdır. 

IŞîmdi gelelim siayrn bakanların bu konudaki gö
rüşlerine ve yasaya «bakışlarını yansıtan cevaplarına : 
Kullanılan resmî taşılların model, plaka ve marka
ları 19$6 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının ekinde 
varmış; 2 «ayılı cdtivel'de belirtilen makamlar dışırida 
talh'sîs yokmuş. Cevaplar doğru mu, s'iz de inanıyor 
musunuz sayın bakanım? Bakanlık makamı ciddiyet 
ister. Başbakanlıkta kaç tane taşıt kuUanılIdığına dair 
1 ve 2 sayılı cetvele uygun cevalbı alamadım. Sayın 
balkanım siz cevaplamayın; kimlerin hangi araçlarla 
gezdiğin! 'ben de, halkımızın büyük bir çoğunluğu dia 
basından öğrenmiş bulunuyoruz. Mızrak çuvala sığ
maz, hele hele gezmesi çok olan bir dönemde; an
cak, başta Sayın Türkiye Büyük Millet Meçi fisi Baş
kandık Divanı üyeleri ve bürokratları olmak üzere, 
her yetkilinin şunu iyi 'bilmesi gerekir; kimsenin yap
tığı yanına kâr kalmaz; hele hele beytülm'al ile ba
basının olmayan malını karıştıranların. 

K'irriseyi teşhir etmek istemiyorum; şu dosyada 
kimlerin ne yaptığı var. Eğer hükümet bu konuda 
ciddi ise sıorar, teker teker bellgelerin'i de sunarım. 
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İSMAİL £ARUHAN (Ankara) — Belgeleri ver 
de, işlem görsün. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Ki
lometrelerce öteden rriddeller arayanlar, devlet ara
basının nasıl kullanıldığını, araba saltanatının nasıl 
yıkıldığını yabancı ülkelerden öğreniVerslnler; bu ye
ter. 

©ütün bu olaylar gösteriyor ki, 237 sayılı Yasay
la illgili suçlar işlenmek'te'dir; yasalar ve emirler ç'iğ-
nennıek'tedir. Gelin buna bir çözüm bulalım. 

'HÜSEYİN AVNİ SAÖESEN (Ordu) — Devlet 
kasasından para çalmakla, araba kullanarak benzi
nini yakmak arasın'da ne faıik var? 

YILMAZ İHSAN HASTÜ1RK (Devamla) — Kim
seyi teşhir etmek istemiyorum ama, inanın sayın üye
ler, şu. dosyalarda çok günahlar var. (SHP sıraların
dan «Teşlhir et» sesleri) Hem de belgeli... Savcıların 
ve yetkili kurumların suskun kaldığı günahlar. 

'Sayın üyeler, haramla helali ayıralım. Bu ülkede 
rahmetli Cemil Sait Barlas, Ticaret Bakanı iken Çan
kaya'dan hale araba gön'dertfiği; yine, rahmetli A'da-
!:'t El:Hcanı Halil Özyiörük -30 yıl önce- resmî araca 
ailesini .bindirerek, gezmeye götürdüğü ba&ıntia ya
yınlanınca istifa e'tmiışler'di. 

SİALÎM EREL (Konya) — Nerede o bakanlar? 
HÜSEYİN AVNİ S A Ö E S E N (Ordu) — Nerede 

öyle haysiyetli bakanlar? 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Pe
ki, bugün yasayı ihlal edenlere, suçüstü yakalananla
ra ne yapılacak, merak ediyorum. 

Sayın üyeler, bu yüce kürisüde açıkça ilan edi
yorum; bu konuyu bura'da savsaklayabılifsin'iz, oyla
rınızla bir genel görüşme açılmaz, bunu son derece 
'doğal karşılarım; ama, ben bu konuyu bura'da bı
rakmayacağım. Eğer bu konu üzerinde genel görüş
me açılmazsa, bu konu değerleridirifaıezse, Türkiye 
Cumhuriyetinin hukuk devleti olup olmadığı sınavı 
verilecektir. Bu-dlösaylarla... 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Güleyim bari. 
YILMAZ İHSAN HASTORK (Devamla) — Siz 

»gülersiniz, hukuk devletine de gülersiniz; çünkü ka
fanız o kadar erer. 

ÎSMAlİL SARUHAN (Ankara) — Hukuk devle
tiyiz. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Hu
kuk devletine de gülerisiniz; fakat ağlanacak halinize 
gülüyorsunuz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Hastürk, süreniz doldu efen-
'dim, lütfen bağlayın. 
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YILMAZ İHSAN HASTÜlRıK (Devamla) — Bi
tiriyorum efendim. 

Sayın üyeler, şayet bu genel görüşme reddedilirse, 
Iburidan sonra uygulayacağım yolu size arz ediyo
rum... 

ALİ RIFKI ATAHEVOR (Tekirdağ) — Şantaj 
yapma. 

YIUMAZ İHSAN HASTÜRK (Devatala) — Şan
taj yapmıyorum,. doğruyu söylüyorum, korkanlar için 
şanlJaj yapılır, korkun mu var? 

ADİ RIFKI ATASİBVER (Tekirdağ) — Niye kor
kayım... , 

YILMAZ HH1SAN HASTÜRK (Devamla) — Bü-
'flütt bunları .cumhuriyet savcılarına teslim edeceğim, 
elimde belgeler var. (ANAP sıralarından «Et, et» 
sesleri) 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Yapman ge
reken zaten o. 

YILMİAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — 
Cumhuriyet savcılarına teslim edeceğim, ama beni 
lütfen bu yola meclbur etmeyin; burada, pariamen-
'to'da kendi aramızda bunu halledelim sayın üyeler. 
IBu husus, bu parlamentonun haysiyetidir, lütfen bu-
nu, bu açıdan ele alın. 

Eğer bu 'konuda art bir niyetim olsaydı, şimdi 
'oturur burada teşhir ddilme'si gereken arkadaşları 
teker teker temhir ederdim. Katiyyen böyle bir niye-
'tim yolk, ama hu klonü üzerinde, beytülhıala el uza
nanlar hakkında lütfen bir araya gelelim, lütfen bu
na bir çözüm yolu bulalım. Bu olay, benim için bu 
parlamentonun haysiyeti meselesiti'ir. 

FAHRETTİN KÜRT (Trabzon) — Sayın Has-
ıftiık, şaibe altında bırakma, açıklayacağınızı açıkla
yın. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Bı
rakmıyorum efendim. 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» bölü
müne geçiyoruz. 

1 inci sırada, İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ
lar'ın, Başbakandan soruisu vardır. 

Sayın Sağlar?... Burada. 

Efendim, bakınız ben bir evvelki toplantıda bu
rada isimler açıkladım ve bir genel müdürlüğün özel 
plakalı afalbalar kullandığını söyledim, teker teker 
plakalarını verdim. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESE'N (Ordu) — Bütün 
'bakanlıklar kullanıyor a'ynı arabaları. 
, YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Yi
ne, birçok kuruluşun araçlarını devlet hizmetinin dı
şında, pazarda kullanırken nloter denetimindeki tes
pitlerini getirdim ve hepsini sundum ve bekledim. 

FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Faydası ol
muş mu? 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Hiç 
Ibar faydası olmadı Sayın Kurt, keşke faydası olsaydı 
da ben buraya gelmeseydim, zamanınızı işgal etme
seydim. 

IBütiün üzürirüm, buraya getirilen sion derece ciddî 
konuların, bazı üyelerce belirli oranda değerlendiril
mesi ve hükümetin de bu konuya suskun kalışıdır. 

BAŞKAN — Sayın Hastürk, lütfen bağlayın efen
dim. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — He
men bağlıyorum efendim. 

Peki, bulgun yasayı ihlal edenlere, suçüstü yaka
lananlara ne yapılacak merak ediyorum. Gelin bu 
yarayı azdırmadan, milPetlvekilliliğ'i sorumluluğuna 
uygun bir şekilde burada görüşerek tedavi edelim. 

Genel Kurula saylgılar sunarım. (SHP ve Bağım-
'sızlar sıralarından alkışlar) 

ıBAŞKiAN — Teşekkür ederim Sayın Hastürk. 
Genel görüşime önergesi üzerindeki ön'görüşmeler 

'tamamlanmıştır. 
Şİrridi, genel görüşme açılıp açılmaması hususunu 

oylarınıza sunacağım : Genel görüşme açılmasını ka-
Ibül edenler... Kabul etmeyenler... Genel görüşme 
açıflmalsı kalbul edilmem iştir. (ANAP sıralarından al
kışlar, SHP sıralarından «ıBnaVo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Başbakan veya cevap verecek saym bakan... 
Yok. 

Soru ertelenmiştir. 
2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Uçak Servisi A.Ş.'ndeki bazı yöneticilerin gıda 
alımlarında usulsüzlük yaptıkları iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 

BAŞKAN — 2 ndi 'sıradaki, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbaritoğlü'nun soruisu, Sayım Nalbantoğlu' 
nun izinli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Prelevman Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi {6/660) 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
. kan'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun 1984 
- 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/670) 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faaliyetleri Dü
zenleme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/697) 

BAŞKAN — 3, 4 ve 5 inci sıralardaki, Edirne 
'Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın soruları, Sayın 
Arıkan'ın izinli olması sebebiyle ertelenmişlerdir. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, ben buradayım. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan raporlusunuz ve ra
porunuzun müddeti henüz bitmemiş efendim, 

6. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı işkence olay
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/671) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, îçel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın, İçişleri Balkanından sorusu var
dır. 

Sayın Sağlar?... Burada. 
Sayın Bakan?... Yok. 
Soru eıtelenmiştiir. 
7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu'nun 1984 -1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/672) 

8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/673) 

9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Faiz Farkı ladesi Fonu'nun 1984 -1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/674) 

10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Afetler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/675) 
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11. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, D.P.T. Kalkınmada öncelikli Yöreler Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/676) 

12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı
kan'ın, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu' 
nun 1985 yılı -gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/677) 

BAŞKAN — 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci sıralardaki, 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arııkan'in sorula
rı, Sayın Arıkan'ın izinli olması sebebiyle ertelen-
mitşir. 

13. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, uygulanan ekonomik modele ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/678) 

14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca özel firmalara 
hazırlattırılan projelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/679) 

15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
npn, T.C. Merkez Bankasında çalıştırılan yabancı da
nışmanlara ve Bankanın dış borçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/680) 

16. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) 

17. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

BAŞKAN — 13, 14, 15, 16 ve 17 nci sıralardaki, 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nallbantoğlu'nun soru
ları, Sayını Nalibanıtoğlu'nun izinli olması sebebiyle 
ertelenmişlerdir,! 

18. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nm, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

BAŞKAN — 18 inci sırada, istanbul Milletvekili 
Günseli Özkaya'ının, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın özkaya?... Yok. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
19. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 

vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 
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BAŞKAN — 19 uncu sırada, Diyarbakır Millet
vekili Kadir Narinin, İçişleri Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Narin?.. t Burada. 
Sayın Bakan?.„ Ydk. 
Soru eıtelerımişjtir. 
20. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, Sü-

merbank Defterdar Fabrikasındaki işçilere ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu ve Devlet 
Bakanı Mustafa Tınaz T i tiz'in cevabı (6/683) 

BAŞKAN — 20 nci sırada, İstanbul. Milletvekili 
Bilâl Şişman'ın, Sanayi ve Ticaret Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Şişman?... Burada. 
Sayın Bakan?... 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 

(İstanbul) — Ben cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Cevap verecek Sayıfn Bakan burada. 
Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Mecisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Sayın Sanayi ve Ticaret 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının 
teminini emirlerinize arz ederim. 

Bilâl Şişman 
İstanbul 

150 yıl önce fes imali için kurulan, günümüze 
kadar çeşitli aşamalar geçiren, yüzbinlerce insanın 
çalıştığı, yetiştirdiği elemanlarla, Türk tekstil sana
yiinin gelişmesinde olumlu katkıları her zaman şük
ranla anılacak; dev ve tarihsel bir işletme olan Sü-

ı merbank Defterdar Fabrikası-, Haliçsin temizlenme 
projesine uygun olarak, tarihî görevini bitirerek 
yıkılacaktır. 

Adı geçen fabrikada 31.12.1985 tarihi itibariyle 
65 kişisi memur olmak üzere, 1 330 işçi çalışmak
tadır. Fabrika yıkılacağı için üretim yüzde 50'nin 
altına düşmüştür. İşçiler ne olacaklarını bilmez hal
dedirler. 

Bu nedenlerle 3 
H. Sümerbank Defterdar Fabrikası, yıkım nede

ni ile kısa bir süre sonra kapanacak ve işçilere ya
sal hakları Ödenecektir. Ancak, halen çalışan işçi
lerden bazıları, kendilerine dışarıda iş bulduklarında 
işletmeye müracaat ederek, kıdem tazminatları öde
nerek iş akitlerinin feshini talep etmektedirler. Ne 
var ki işletme, talep sahiplerine süresiz ücretsiz izin 
önerisıinde bulunmakta, tazmlnatlı çıkışa razı olma
maktadır. 

İşletme ve işçiler için faydalı olan bu gibi talep
lerim kabul edilmeyiş sebebi nedir? 

2. Adı geçen fabrikada çalışan bazı işçiler, işsiz 
kalma endişelerinden olacak, Sümerbanka bağlı di
ğer fabrikalara nakledilmelerini talep etmektedirler. 
İki taraf için de yararlı olan bu tip isteklerin kar-
şılanmayışını nasıl izah edeceksiniz? 

3. Kıdem ortalaması 10 - 15 yıl olan fabrika 
işçilerinin, işsiz kalmaması için, yukarıda saydığım 
isteklerin yerine getirilmesi veya bu mevzuda uygu
lamak istediğiniz önerileriniz var mıdır? 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Tınaz Titiz, 
buyurunuz, 

DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 
(İstanbul) — Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; 
istanbul Milletvekili Sayın Bilâl Şişman'ın, Sümer
bank Defterdar Fabrikasında çalışan işçilere ilişkin 
sorularına cevap vermek üzere huzurlarınızda bulu
nuyorum. Sorulara aynı sırayla cevaplarımı arz edi
yorum1: . 

'Birinci soruya cevap arz ediyorum: Sümerban-
kın, Millî Savunma Bakanlığına olan bağlantısı ne
deniyle, üretime 30.6.1986 tarihine kadar devam 
edileceğinden, bu üretimi aksatmayacak şekilde iş
çilerin tazminattı çıkışlarına izin verilmiştir. Üretimin 
durdurulduğu tarihten itibaren de kalan işçilerin çı
kışlarına imkân sağlanacaktır, 

İkinci soruya cevap arz ediyorum: İşçilerimiz 
arasında yapılan anket sonucunda, nakillerini iste
yen işçiler tespit edilmiş olup, vasıfları uygun ol
duğu takdirde, İhtiyaçları 'olan fabrikalara nakilleri, 
aksi halde tazminatl'i çıkışları yapılacaktır. 

'Üçüncü sorularına cevap arz ediyorum: Sümer-
bankın ihtiyacı olan mal ve/veya hizmetleri üret
mek ve uzun süreli alım güvencesi verilerek işçile
rimize iş imkânı sağlamak, yani kendi işlerini kur
malarına fırsat sağlamak üzere, dokuz konuda şir
ket projesi hazırlanmış; ancak, işçileriımıiz arasında 
yapılan anket sonucunda, hiçbir işçinin şirket kur
maya katılmadığı görülmüştür, önerilen sistem, yüz
de 26'sı Sümerbank ve yüzde 74'ü ise işçilerin ka
tılması suretiyle ortaklıklar kurulması ve beş yıl 
süre sonunda Sümerbank hissesinin devri şeklindey
di; ancak, belirttiğim gibi ve tarafımdan bilinmeyen 
bir nedenle, işçilerimiz bu alternatifi benimsememıiş-
lerdir. 

Arz ederim efendim. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Şişman, konuşmak istiyor musunuz? 
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<BÎLÂL SUSMAN istanbul) — Evet. 
'BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BİLÂL ŞİŞMAN (İstanbul) — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin, değerli üyeleri; sorumda da belirtti
ğim üzere, 150 yıldan ıbefi faaliyette 'bulunan bir 
fabrika, Halic'in temizlenmesi nedeniyle yıkılacak
tır. Buna, o fabrikada çalışan işçilerin dahi hiçbirisi 
karşı değildir, konuyu teşekkürle karşılıyorlar. 

Sayın bakanın cevaplarında söylediklerini tekrar 
ele almak istiyorum. İfade ettiklerine göre, «Bir an
ket açıldı ve bu ankette işçilerden cevaplar istenil
di» diyorlar. Bu ankette de deniyor ki: «'Kıdem taz
minatını değerlendirmek üzere şirketleşmeyi düşünü
yor musunuz?» Üzerinde durmak istediğim tek ko
nu budur. İşçilere, «Şirketleşmeyi düşünüyor musu
nuz?» diye sorular soruluyor. Bu soru, çok yanlış 
bir sorudur. Biliyorsunuz, şirketlerde kâr da vardır, 
zarar da vardır.. İşçilere böyle yalın bir soruyla gi
derseniz, tabiî ki verecekleri cevap olumsuz olacak
tır. Ben gidip kendileriyle görüştüğüm zaman işçiler, 
«Bize böyle bir sual sordular, ne yapacağız?» diye 
bana sordular.; ©en şirket kurmuş bir insan değilim, 
bilemem; şirketin risk'i vardır; kâr da eder, zarar da. 
(Eğer işçilere, yöneltilen bu soruyla birlikte kendile
rine, şirket konusunda açık bilgi verilmiş, aydınlatıl
mış olsaydı, belki burada ifade edilen şekilde işçi
lerin yüzde 801i, yüzde 100'ü «hayır» değil, hiç ol
mazsa yüzde 30'u «evet» diyebilirdi, ama işçiler, 
«Şirket kurarsak, burada yıllar yılı çalışarak elde et
miş olduğumuz tazminatlarımızı da mı yitiririz?» 
diye endişe ediyorlardı, ki bunda da haklıydılar. Zi
ra, kendilerine gösterilen formda hiçbir şekilde açık
lama yapılmıyor, «İstiyorsan evet, istemiyorsan ha
yır de» deniil'iyordu; bu yanlış bir tutumdu. 

IDiğer taraftan, işçilerin liyakatli olanlarının, di
ğer fabrikalara tayin edileceği hususundaki ifadeye 
bir şey demek mümkün değil; gayet tabiî ki bir 
müessese ihtiyacı olan insanları alacaktır, bunu do
ğal karışılıyoruz. Yalnız bir şey var ki, o düşündü
rücü bir nedendi. Fabrika kapanacağı için işçiler, en
dişeli. Bunlar, çıkıyorlar, dışarıda kendilerine iş bu
luyorlar; geliiyoriar fabrikaya, diyorlar ki: «Biz, iş 
bulduk, bizim kıdem tazminatımızı verin, bir an ev
vel öteki işimize başlayalım.» Müessese, kıdem taz
minatını vermiyor. Müessese, zaten atıl hale geldi; 
sayın bakanın da işaret ettiği gibi, sadece bir taah
hüdün yerline getirilmesi çalışması yapılıyor. Bindört-
yüze yakın insan iş arıyor. İş bulmak kolay değil. 
Bulduğu yeni işine de, fabrika tazminatını vermediği 
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için, ayrılıp gidemiyor, biraz sonra da bulduğu o 
işi kaybediyor. 

İBiz diyoruz ki1: İş bulan insanın bulduğu işe git
mesini, naklini sağlayalım ve onun kıdem tazmina
tını verelim; böylece, hem işsizler ordusunu biraz 
daha asgariye indirmiş oluruz, hem de müessese bey
hude yere fazla para ödemiş olmaz. 

IDiğer taraftan, bakanlık, lütfen şu konuyu iyi 
tetkik etsin ve kurulacak olan şirketler hakkında iş
çilere aydınlatıcı bilgi versin; zannediyorum, böyle
likle belki işçilerin bir kısmı bu kurulacak şirketle
re ka'tılab'iLir. Bu bilgi verilmediği müddetçe, yani 
işçi, kurulacak olan şirketlerde, ne gibi zarara uğra
yacağından bihaber olduğu müddetçe bu tip şeylere 
itibar etmeyecektir. 

Yüce Meclise saygılar sunar, teşekkür ederim. 
IB'AŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şişman. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
21. — İzmir Milletvekili * Ali Aşkın Toktaş'ın, 

Aliağa Petro Kimya Kompleksine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/746) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, İzmür Milletvekili 
Aşkın Toktaş'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Tdktaş?... Yok, 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Ertelenmiştür. 
22. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

K.İ.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/686) 

BAŞKAN — 22 nci sırada, İçel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın, Devlet Balkanı ve Başbakan Yar
dımcısından sorusu vardır. 

Sayın Sağlar?.., Burada. 
Sayın Bakan?... Yok. 
Soru ertelenm'iştlir. 
23. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ml ha

yalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapılan fir
ma ve kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/688) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Adana Milletvekili 
Nuri Korkmaz'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Korkmaz?... Yok.. 
Sayın Başbakan?.., Yok. 
Soru ertelenm'iştlir. 
24. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan', 

m, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) 
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25. — Edirne 'Milletvekili Türkân Turgut Arıkan 
in, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ]ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) 

26. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözl üsoru önergesi (6/691) 

27. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikle
rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/692) 

BAŞKAN — 24, 25, 26 ve 27 nci sıralardaki, 
Edirne MildtveMi Türkân Turgut Arıkan'ın soruları, 
Sayın Arıkan'ın, izinlli olmlaisı sebebiyle ertelenmiş
tir. 

28. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, 
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) ' 

BAŞKAN — 28 inci sırada, îçel Milletvekili 
Durmuş Fikri Sağllar'ım, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcılsınıdan sorusu varıdır. 

Sayın Sağlar?... Burada. 
Sayın Bakan?... Yok. 
Soru ertelenımfişitür. 
29. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Kah

ramanmaraş - [Göksün Yem Fabrikasınca 1985 yılın
da gerçekleştirilen kırmızı biber alımlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/607) 

BAŞKAN — 29 uncu sırada, Adama Milletvekiffi 
Metin Ü«tümel%ı, Tarım Orman ve Köyıişteri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Üstüne!?... Yok. 
Sayın Bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
30. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve de
mir - çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat İstik
rar Fonu'na etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) 

BAŞKAN — 30 uncı sıradaki, Edirne Milletvekilli 
Türkân Turgut Arıkam'ın, sorusu, Sayım Arıkan'ın 
(izinli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

31. — Diyarbakır Mületvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

BAŞKAN — 31 inci sırada, Diyarbakır Millet
vekili Kadir Narin'in, içişleri Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Narin?... Yok. 
Sayın Bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştür 
32. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam

sun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi elektrik şebeke
lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı id
diasına ilişkin Enerij ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) 

BAŞKAN — 32 nci sırada, Samsun Milletvekili 
Hasan Altay'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
mından sorusu vardır. 

Sayın Afltay?... Yok. 
Sayın Bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
33. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi 
üzerinde gölet yapılıp yapılmayacağına İlişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/616) 

(BAŞKAN — 33 üncü sırada, Balıkesir Milletve
kili Davut AbacigMm, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakamından sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?... Yok. 
Sayın Bakam?... Yok. 
Soru ertelienımliş'tiir. 
34. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun„ Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) 

35. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/700) 

BAŞKAN — 34 ve 35 inci sıralardaki, Erzurum 
Milletvekili Hümi Nalbanitoğlu'num soruları, Sayın 
Nal'bantöğlu'nun izinli olması sebebiyle ertelenmiş
tir. 

36. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadırın, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/702) 
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BA$KAN— 36 ncı sırada, Trabzon Milletvekili 
Osman Bahadır'ın, İçişleri Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Bahadır?... Yok. 
Sayın Bakan?... Ydk. 
Soru ertelenm'işitir. 
37. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkari 

in, 22.6.1984-31.12.1984 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen canlı hayvan ihracatına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/703) 

BAŞKAN — 37 nci sıradaki, Edime Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, sorusu, Sayın Arıkan'ın 
izinli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

38. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top
rak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köy işler- Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/621) 

BAŞKAN — 38 inci sırada, Denizli Milletvekili 
Halil İbrahim Şahin'in, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanımdan sorusu vardır. 

Sayın Şahin?... Yok; 
Sayın Bakamı?... Yok. 
Soru ertelenm'iiştiir* 
39. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'in, 1986 

yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) 

BAŞKAN — 39 uncu sırada, Adana Milletvekilli 
Nuri Korkmaz'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Korkmaz?... Ydk. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Soru ertd'enmiştir. 
40. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında gerçekleşti
rilen mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önerge
si (6/704) 

BAŞKAN — 40 ııncı şıradaki, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın sorusu, Saym Arıkan'ın 
izinli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

41. >— Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Van İli Erciş İlçesindeki "tapulama işlemlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/722) 

BAŞKAN — 41 inci sıradalki, Erzurum Millet
vekilli EÖimi Nalbantoğlu'nun sorusu, Sayın Nalbant-
oğlu'nun izinli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

42. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 
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BAŞKAN — 42 nci sırada, Tokat MiletvekM 
Enver özcan'ın, Sanayi ve Ticaret Bakanından soru
su vardır. 

Sayın özcan?... Burada. 
Sayın Balkan?... Yok, 
Soru ertelenıniştiir.j 
43. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak İli 

Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

BAŞKAN — 43 üncü sıradaki, Uşak Milletvekili 
Yusuf Demirlin, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Demir?... Yok. 
Sayın Bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
44. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 

ün, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Mü
dürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/726) 

BAŞKAN — 44 üncü sıradaki, İstanbul Millet
vekili Yılmaz İhsan Haıstürk'ün, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Hastürk?... Ydk. 
Sayın Bakan?... Ydk. 
Soru ertelenmiştir. 
45. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-

türk'ün* Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü
ne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/727) 

46. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Di
rektörlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/729) 

47. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne tahsis edilen 
resmî taşıtlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/730) 

48. i— İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Sümerbank Genel Müdürlüğüne tahsis edilen 
resmî taşıtlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/732) 

49. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşlet
mesi Genel Müdürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/733) 
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50. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has
türk'ün, Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş. Genel Mü
dürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) 

51. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has
türk'ün, Azot Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğüne 
tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/735) 

52. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has
türk'ün, 237 numaralı Kanuna göre tahsis edilen res
mî taşıtlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi (6/736) 

53. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has
türk'ün, 237 numaralı Kanuna göre tahsis edilen res
mî taşıtlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/737) 

54. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has
türk'ün, Devlet Yatırım Bankası Genel Müdürlüğüne 
tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/738) 

BAŞKAN — 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 
ve 54 üncü sıralardaki, İstanbul Mâltetvekilli Yılmaz 
İhsan Has'türk'ün soruları, Sayın Hastürk'ün verdiği 
önerge ile geri alınmış olduğundan, gündemden çıka
rılmıştır. 

55. — İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş'ın, Bin
göl İlinde bazı emniyet görevlilerince çıkarıldığı id
dia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/635) 

BAŞKAN — 55 inci sırada, İçel Milletvekili 
Mehmet Kooaibajş'ın, içişleri Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Kocabaş?... Yok. 
Sayın Balkan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
56. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ay

valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6//666) 

BAŞKAN — 56 net sırada, Balıkesir Milletvekili 
Gahilt Tutum'un, Başbakandan, sorusu vardır* 

iSayın Tutum?... Yok. 
Sayın Bakan?... Yok. 
Soru ertelenmişin 

57. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Ordu İli Aybastı İlçesi Belediye Başkanına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

BAŞKAN — 57 nci sırada, Zonguldak Milletve
killi Muhteşem Vasıf Yücelen, İçişleri Balkanından 
sorusu vardır.1 

Sayın Yücel?... Yok. 
Sayın Bakan?,.. Yok. 
Soru entelenımıiştıir. 
58. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 

sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/669) 

BAŞKAN —' 58 inci sırada, İzmir Milletvekili 
Hüseyin Aydemidin, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Aydemir?... Burada. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
59. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Ya

tağan Termik Santralından zarar gören üreticilere 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/694) 

BAŞKAN — 59 uncu sırada, Muğla - Milletvekilli 
İdris Gürpınar'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Gürpınar?*., Burada. 
Sayın Bakan?... Yok. 
Soru ertelenmişltlir. 
60. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Gök-

ova Kemerköy Termik Santralı toprak hafriyatına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/695) 

BAŞKAN — 60 inci sırada, Muğda Milletvekili 
İdriıs Gürpınar'ın, Enerji ve Taibiî Kaynaklar Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Gürpınar?... Burada. 
Sayın Bakan?... Yok, 
Soru ertelenmiştir. 
61. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-

ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

BAŞKAN — 61 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Başbakandan sorusu vardır, 

Sayın Ülker?... Yok. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir.. 
62. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Per
sonel Yönetmeliğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

BAŞKAN — 62 nci sıradaki, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğlu'nutn, sorusu, Sayın Nalbant-
oğlu'nun izinli olması dolayısıyla ertdtenaniştir. 
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63. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üne fin, Kay- I 
seri İli Develi İlçesi Kızık Köyündeki afet konutları 
inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz- I 
lü soru önergesi (6/705) I 

BAŞKAN — 63 üncü sırada, Kayseri Milletve
kili Mehmet Üner'in, Bayımldırlik ve iskân Bakanın
dan sorusu vardır. I 

Sayın Üıner?.,. Yok. 
Sayın Bakan?... Yok. 
Soru etftdenıriişıtiır. 
64. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 

Çevre Kanunu gereğince yapılan yönetmelik çalışma- I 
larına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve Devlet 
Bakanı Ahmet Karaevli'nin cevabı (6/708) 

BAŞKAN — 64 üncü sırada, İzmir Milletvekili 
Hüseyin Aydemir'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sa
yın bakan?... Burada. I 

Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük 'Milet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sözlü soru önergemin, 'Başbakan tara

flından sözlü olarak cevaplandırılması için, gereğine I 
müsaadelerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. I 
'Hüseyin Aydemıir 

İzmür 

Hızlı kentleşme ve sanayileşme sebebiyle, yoğun 
nüfus artışı ve birikiminin olduğu çevrelerde ortaya 
çıkan çok yönlü ve çok 'boyutlu çevre »orunlarının I 
çözümü için düzenleyici ve yapıcı tedibirlerin alınma- I 
sında acil zorunluluk bulunduğu açıktır, 1 

Çevrenin korunması, iyileştirilmesi, kırsal ve kent
sel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun 
sekide kullanılması ve korunması; su, toprak ve ha
va kirlenmesinin ve çevre sorunlarının önlenmesi, gi
derilmesi maksadıyla, 2872 sayılı Çevre Kanunu ka
bul edilerek 11.8.1983 tarihinde yürüdüğe gkmiş ve 
aradan üç yıla yakın 'bir zaman geçmiş olmasına I 
rağmen, ilgili yöndtmdiklerin düzenlenememesi ve I 
taşra teşkilatının kurulamamış 'bulunması sebebiyle, I 
kanun hükümlerinin uygulamaya konülamadığı anla-
şılmakıbadıır. I 

2872 sayılı Çevre Kanununa işlerlik kazandırabil- I 
mek maksadıyla ; I 

1. Kanunun yürürlüğe girmesinden başlayarak, 
en geç "bir yıl içinde; yani 11 Ağustos 1984'e kadar 
yürürlüğe konulması gereken, sayıları yirmiyi aşan 
yönetmeliklerden, bugüne kadar düzenlenmiş ve uy- j 
gulaımaya konulmuş yönetmelik var mıdır? | 
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2. Kanunun 17, 18 ve 19 uncu maddesi hüküm
lerine göre kurulması gereken «Çevre Kirliliğini ön
leme Fonu» ndan yapılmış tahsilat ve harcama var 
mıdır? 

Kurulması gereken fondan hangi maksatlar için 
ve ne miktar harcamada bulunulmuştur? Ülkemizde, 
çevre sorunları ile 'ilgilenen «Çevre Sorunları Vakfı» 
ile, «Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu» gibi 
gönüllü kuruluşlara da 'bu fondan yardım yapılma
sı düşünülmekte midir? 

3. 18.6.1984 gününde yürürlüğe giren, 222 sayılı 
Çevre Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 
2872 sayılı Çevire Kanununa işlerlik kazandırmalk için, 
il ve ilçelerde kurularak faaliyete geçirilmiş teşkilat 
ünitesi var mıdır? 

4. Çevre kirlenmesinin en etkili bir biçimde kont
rol altına alınabilmesi çok yönlü 'bilimsel, teknik, 
ekonomik, idarî <ve hukukî girişimlerin koordineli bir 
'biçimde ve uzun vadeli planlar çerçevesinde gerçek-
leştiriilmesi ile mümkün olduğuna göre, bu konuda 
yapılmış bir çalışma ve girişim mevcut mudur? 

BAŞKAN — 'Devlet Bakanı Sayın Ahmet Kara-
evli, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLÎ (Te
kirdağ) — Sayın 'Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın 
Aydemir'in sözlü sorusuna cevap vermek üzere söz 
almış (bulunuyorum, 

Sorularına sırasıyla cevap veriyorum : 
1. 2872 sayılı Çevre Kanununa göre hazırlanma

sı gereken yönetmeliklerden, Çevre Kirliliğini Önle
me Fonu Yönetmeliği, 17.5.1985 tarih ve 18757 sa
yılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş
tir. 

Gürültü yönetmeliği ilgili kurum ve kuruluşların 
'görüşleri de alınarak nihaî duruma getirilmiş, yayın
lanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir. 

Kanunda öngörülen diğer yönetmelikler gruplan-
dırılaraik, Hava ve Su Kalitesini Koruma ve Çevre
sel Eıtki Değerlendirilmesi yönetmelikleri kapsamı içe-
riısinkle sadeleştirilerek, konu yönetmelikler karmaşa
sından kurtariıknı^tiir. Söz konusu yönetmeliklerden, 
Hava ve Su Kalitesinin Korunması yönetmel'Meri-" 
nin taslakları hazırlanmış ve ilgili kurum ve kuruluş
ların görüşleri ide alınarak, bu görüşler ışığında ıge-
reklli ırötuşlar yapıldıktan sonra, haziran ayı başında 
yayınlanacaktır. 

2. 2872 sayılı Kanun 'gereğince kurulan Çevire 
Kirliliğini Önleme Fonuna değişik kaynaiktan gelir 
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kaydedilmeye ibaşİannuştır. Fonun, şu anda tahsilat 
ve harcama dökümü kesin rakamla şöyledir : Tahsi
lat 33 151 287 Türk Lirası, harcama 20 407 208 
Türk Lirasıdır. Fonıa gelmesi icap eden ödemeler-
defci aksaklıklar, Ulaştırma Baikanlıgı ile yapılan son 
protokol lile daha hızlı hale getirilmiştir. 'Bugüne 
kadar fondan çevre eğitimi ile ilgili ve çevre kirli
liğini önlemek için kullanılacak olan araç ve gereç
lerin satın 'alınmasına, -söz konusu- 20 milyon llira, 
harcanmış olup 'başka yere verilmemıiştir. Çevre So
runları Vakfı ve Çevre 'Koruma ve Yeşillendirme 
Kurumu gibi benzeri kuruluşlara, 2872 sayılı Kanun 
gereği herhangi bir şekilde yardum yapılması müm
kün olamamaktadır. Zira, Fondan yapılacak olan kre
di yardımlarının, nerelere yapılacağı Çevre Kanunun
da açıkça ifade edilmiştir. 

3. 222 sayılı Çevire Genel Müdürlüğünün Kuru
luş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmündeki Ka
rarname ile Çevre Genel Müdürlüğüne taşra teşki
latı kurma yetkisi verilmemiştir. Ancak, dillerde vali 
'başkanlığında kurulan mahallî çevre kurullarıyla iş
birliği yapılması esası getirilmiştir, Bununla beraber, 
222 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili 'ba
zı değişiklik çalışmaları, uygulamadaki aksamalar da 
dikkate alınarak ve ibazı gerektiği yerlerde taşra teş
kilatı kurulması da bu tasarıya ilave edilerek, şu 
anda Başbakanlığa gönderikniş, orada da son ince
lemeleri yapılmakta olup, mümkün olursa bu yasama 
döneminde çıkarılmaya çalışılacaktır. 

4. Çevre kirliliğinin en etkili bir hiçimde kont
rol altına alınabilmesi amacıyla, Beşinci Beş Yıllık 
Kalkınma 'Planı ve hükümet programıyla ilgili prog
ramlarla belirlenen esaslar çerçevesinde teknik, eko
nomik ve hukukî çalışmalar sürdürülmektedir. Ak
tüel olması bakımından Ankara Hava Kirliliğini Kont
rol Projesiyle ilgili olarak Japonya Uluslararası İş
birliği Teşkilatıyla yapılan çalışmalar sonuçlanmış, 
fizibilite safhasına gelmiştir. Keza, İstanbul'da, is
tanbul Anakent Belediyesi vasıtasıyla, İzmir'de İz
mir Anakent Belediyesi vasıtasıyla, Ankara'da An
kara Anakent Belediyesi vasıtasıyla ve İzmit ile Sa
karya'da da; -ki 'buralar her zaman aktüel olan, 
yani, su, kara ve hava kirliliğine muhatap yerler
dir- söylediğimiz hükümet programı çerçevesinde me
seleler ele alınmış, kısa ve uzun vadeli hızlı çalışma
lar yapılmaya başlanmıştır. 

Arz eder, saygılar sunarım. . 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 'Sayın Bakan. 
Sayın Aydemir, konuşmak istiyor musunuz? 
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HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sayın Baş-

kanım, yüce Meclisimizin pek muhterem milletve
killileri; Çevre Kanunu ve onunla ilgili yönetmelikle
rin hazırlanıp uygulamaya konulması hakkındaki so
ruma cevap vermiş olan Sayın Bakanımız Ahmet Ka-
raevli'ye teşekkür ederim; «ancak, 1983 yılında çıka
rılmış olup, bugüne kadar etkili ve verimli bir uy
gulama yapılamamış bulunan Çevre Kanunu hakkın
da, uygulamada görülen ihmalin bir an önce gideril
mesi konusuna matuf olarak vermiş olduğum sözlü 
soru önergesine, sayın bakanın vermiş olduğu cevap
lar yetersizdir ve hakikaten, uygulamaya önem 've
rilmediğinin, toplum sağlığının, insan mutluluğunun 
en önemli, etkili bir vasıtası olması gereken çevre 
sağlığı ve çevre korunması konusunda, hüküme-
'tin kanunî gerekleri yerine getirmediğinin açık bir ifa
desidir. 

©u bakımdan, verilen izahat bizi tatmin etme
miştir; ancak, sayın bakanın burada 'belirttiği, hazır
lanmasına teşöbbüs edilen yönetmeliklerin, bir an 
önce uygulamaya konulacağı vaadi, bize ayrıca bir 
teselli olanakta ve huzur 'vermektedir. Bu bakımdan, 
sayın bakanın, önümüzdeki aylara matuf olarak, ya
pılacağını vaat ettiği hazırlık ve çalışmaların süratle 
neticelendirilmesini arzu ediyorum, 

1983 yılında, Millî Güvenlik Konseyi zamanında 
. çıkarılmış bulunan Çevre Kanunu, kanunun yayı
mından itibaren en geç bir yıl içerisinde 20 yönet
meliğin çıkarılarak uygulamaya konmasını amirdir. 
Şimdi, sayım bakanın verdiği izahata göre, bu 20 yö
netmelikten ancak 2 tanesi hazırlanmış ve uygulama
ya konulabilmiştir; 18 yönetmelik, müddeti 1984 yı
lı Ağustos ayında bitmiş olmasına rağmen -iki sene 
de üzerinden geçmiştir- hâlâ hazırlanıp, uygulama
ya konamıamıştır. 

Bu yönetmeliklerin uygulamaya konulması, şu ba
kımdan önemlidir : Bu yönetmeliklerde standartlar 
tespit edilmektedir; hava, deniz ve toprak kirlili
ğindeki insan yaşamı için zararlı olan birimler, stan
dartlar bu yönetmeliklerde belirtilecek, ondan son
ra, bu yönetmeliklere aykırı hareket edenler olursa, 
onlar için Çevre Kanununun getirmiş olduğu müey
yideler uygulamaya konulmak suretiyle, etkili bir mü
cadele yapılacaktır. Bu yönetmeliklerin tespit ettiği. 
standartlara aykırı hareket edenlerin takibi, tetkiki ve 
cezalandırılmasıyla illerde valiler, 'ilçelerde kayma
kamlar görevlendirimişıtir. 
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$kndi, aradan üç yıl gibi bir zaman- geçmiş ol
masına rağmen, bu standartlar belirtilemediği için, 
Çevre Kanunuyla illerde valilere, ilçelerde kayma
kamlara verilmiş olan kontrolleri ve müeyyideleri 
uygulama yönetmelikleri boşta katarakta, üç yıl ev
vel (1983 yılında) çıkarulmış olan Çevre Kanunu, 
hiçbir şekilde işlerlik kazanamamakta ve uygulana
mamaktadır. 

Bir hükümetin anayasal görevi, çıkarılan kanunu 
mutlaka uygulamaktır. Kanunlar uygulanmak için çı
karılır ve Meclis çıkardığı kanunların, her zaman için, 
uygulanmasını kontrol etmek ve onun hesabım sor
mak zorunluluğundadır. Bu balkımdan hükümetin, üç 
yıl evvel kabul edilmiş böyle esıaslı bir kanunu, bü
yük ve ayrı bir bütçesi, ayrı 'bir teşkilatı bulunması
na rağmen, yönetmeliklerini çıkartıp uygulamaya koy
maması, illerde vali, ilçelerde kaymakamlara verilen 
yetkileri kullanma imkânını vermeyişini burada esefle 
kaydediyorum. 

Sayın Bakan, yine, bu Çevre Kanununa göre bir
takım yönetmelikler çıkarılacağını ve bu yönetmelik
lerden başka ayrıçta bir de fon yönetmeliğinin de çı
karılacağını, bunun uygulamasının yapılacağım be
lirttiler. Bu güzel bir buluş, çevre korunmasıyla ilgili 
olarak bir gelir tespit ediliyor, hükümet eline yeni 
bir imkân geçiriyor. Yönetmelik icabı, çeşitli kuruluş
lardan, Çevre Koruma Fonuna tahsilat yapacak ve 
bu yapmış olduğu tahsilattaki fon birikintisini, çev
reyi korumaya matuf müesseselerin ve kişilerin ya
pacağı proje uygulamalarında kredi olarak verme im
kânın hükümete bulacaktır. 

Çevre korunmasıyla mücadelede hükümete o ka
dar geniş ve yeni bir imkân veren uygulama yönet
meliği ve fonların uygulanması konusunda da sayın 
bakanın verdikleri izahattan anlıyoruz ki, bir yıl içe
risinde ancak 30 milyon liralık tahsilat olmuş; - fon 
yönetmeliği çıkmadığı için tahsilat durmuş - bir yıllık 
masraf da 20 milyon lirayı geçmemiş. 

Düşününüz Türkiye'de 84 adet fon kuruldu. Bir 
yıllık fon gelirleri trilyonları geçti. Kamu Fonunda, 
Gelirler Fonunda, Toplu Konut Fununda ve dğerle-
rindeki gelirler arttı. Hükümet, ciddî çalışması sonu
cunda bir trilyonluk bir 'imkân yarattı. Bu imkânı 
Toplu Konut Fonunda ve diğer fonlarda, belediyelere 
yardımda, hatta istimlaklere kadar, çok cepheli ola
rak kullandı ve başarılı neticeler aldı. 

Demek ki, hükümet isterse bu fon gelirlerini ha
rekete geçirmek suretiyle buradaki fon gelirini de art
tırır, 30 milyon lira yerine 30 miyar lira, hatta 300 

milyar lira toplar ve bu 300 milyar lirayı bugün Ari' 
kara'daki hava kirliliği için projelerin uygulanmasın
da veyahut Kocaeli'nde İzmit Körfezine giden atıkla
rın arıtılması ve tasfiye havuzlarının yapılması için 
müesseselere kredi olarak verir veyahut izmir Kör
fezinin, bugün yaşanmaz hale gelen, ölen ve çöken 
körfezin arıtılması için uygulanan projenin bir an 
önce bitirilmesi ve etkinleşmesi için kredi olarak ve
rir veyahut oradaki müesseselerin denize giden atık-* 
larını, kanalizasyon atıklarım önleyecek tesisler yap
tıkları için kredi olarak verirdi, kullanabilirdi. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, süreniz doldu lüt
fen toparlayın efendim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Demek ki, 
kanunun bahşettiği bu imkân da gene kullanılama-
mamıştır. 

Efendim, üçüncü sualimde de belirttiğim gibi, es
kiden Çevre Müsteşarlığı vardı. Bakanlıklar arasın
da koordinasyonu sağlayıp, her bakanlığın çevre ko
nusuyla ilgili hizmetlerini koordineli, etkili ve verimli 
bir şekilde görme durumunda olan bu müsteşarlık 
kaldırıldı, yerine Çevre Genel Müdürlüğü kuruldu; 
fakat Çevre Genel Müdürlüğünün Kuruluş Kanunun
da taşra teşkilatıyla ilgili bir hüküm konmadı. Konma
yınca, buradaki Çevre Koruma Genel Müdürlüğü, 
'bakanlıklar arasında yapılması gereken işlerde, birçok 
projelerin uygulanmasında sıadece bilgi alışverişini 
ulaştıran, bir etkisi olmayan kuruluş olarak doğdu. 
Çünkü, taşrada teşkilatı yoktu. Taşrada vali veya kay
makamlar, hangi teşkilatı harekete geçirerek müeyyi
deler uygulayacak ve hangi teşkilat kanalıyla proje
lere etkenük kazandıracak; böyle bir şey yok. Bu ölü 
doğdu, yeni kararname de henüz Meclise gelmedi. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, süreniz dolmuştur 
toparlayın efendim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Baş
kanım, toparlıyorum efendim. 

Efendim, bu gelecek olan kararnamede Çevre Ge
nel Müdürlüğü merkez teşkilatı kurulduğuna göre, 
onun taşra teşkilatı da bugünkü ihtiyaçlar muvacehe
sinde yer almalıdır, hükümetçe derhal kanun hük
münde kararname halinde çıkarılmalıdır, Meclise ge
lirken daha tatmin edici hükümlerle donatılmalıdır.. 
Bugün için Çevre Genel Müdürlüğü, diğer bakanlık
lar üzerinde etkenliğini kayibetmdş, Devlet Planlama 
Teşkilatının yürüttüğü projelerden dahi haberi yok
tur. Antalya'da bir termal projesi var... 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, süreniz 5 dakika 
geçti efendim. 
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HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Baş
kanım uzatmayacağım, sözlerimi Sağlıyorum. 

Efendim, bütün bu üzüntüler şunu gösteriyor ki : 
Kanunlar buradan çıkmakla bir hüküm ifade etmiyor. 
Mühim olan, kanunlara ruh ve haytatiyet vermek; onu 
adaletli bir anlayışla uygulamaktır. Bu uygulama ya
pılmadığı müddetçe, en hayatî sorunlarımız dahi çö-
zülemeden muallakta kalmakta, can emniyetimiz teh
dit edilmektedir. 

Bu kadar önemli bir konuda, sayın bakam uyar
mak maksadıyla vermiş olduğum önerge - sayın ba
kanın burada verdiği lizahatın ışığı istikametinde -
bundan sonraki çalışmalara bir yön verebilir ve hükü
met süratle gerekli yönetmelikleri çıkarmak suretiyle, 
bu kanunlara işlerlik kazandıralbilirse, il ve ilçe teş
kilatlarını harekete geçirebiMrse, işte o zaman, bizim 
can güvenliğimiz, toplumun can güvenliği, toplumun 
huzuru sağlanmış olur. 

Yüce Meclise en derin hürmetlerimi arz ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydemir. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
65. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba

lıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin bazı zorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/709) 

BAŞKAN — 65 inci sırada, Balıkesir Milletve
kili Davut Abacıgil'in, Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

66. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Erdek Belediyesi mücavir alanı içine alınan bazı köy
lerde vatandaşlara yapı ruhsatı verilmediği iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/710) 

BAŞKAN — 66 ncı sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgil'in, Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir; 
67. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

emeklilere ait çeklerin bankalarca iskontoya tabi tu
tulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/711) 

BAŞKAN — 67 nci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgil'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
68. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Balıkesir yöresindeki tohum üreticilerinin alacakları
na ilişkin Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/712) 

BAŞKAN — 68 inci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgil'in, Tarım Orman ve Köy İşleri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Buradalar. 
Sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
69. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Balıkesir • Kepsut İlçesi Dispanserinin "doktor ihti
yacına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/713) 

BAŞKAN — 69 uncu sırada, Balıkesir Milletve
kili Dayut Abacıgil'in, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?., Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
70. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Erdek Belediye Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/714) 

BAŞKAN — 70 inci sırada, Balıkesir Milletve
kili Davut Abacıgil'in, İçişleri Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
71. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Balıkesir - İvrindi İlçesi Korucu Bucağı Madra Or
man Bölgesindeki kestane ağaçlarının kesim nedenine 
ilişkin Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/715) 

BAŞKAN — 71 inci sırada, .Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgil'in, Tarım Orman ve Köy İşleri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
72. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Muğla 

İli Milas İlçesinin bazı köylerindeki fıstık çamları 
ürünlerinin toplanmasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 
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BAŞKAN — 72 rloi sırada, Muğla Milletvekili Id-
ris Gürpınar'ın, ıTarım Orman ve Köy İşleri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Gürpınar?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
73. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, kara

yoluyla hacca gidecek olan vatandaşlardan alınan 
ücrete ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önerge
si (6/718) 

BAŞKAN — 73 üncü sırada, Ordu Milletvekili 
Bahriye Üçok'un, devlet bakanından sorusu vardır. 

Sayın uçak?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
74. — Kahramanmraş Milletvekili Mehmet Tu

ran Bayezit'in, Kahramanmaarş - Merkez - Kozlu 
Köyündeki elektrik satış fiyatına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/719) 

BAŞKAN — 74 üncü sırada, Kahramanmaraş 
Milletvekili Turan Bayezit'in, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Bayezit?.. Buradalar. 

1. — İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç ve 14 Ar
kadaşının, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu Tek
lifi, Antalya Milletvekili Cengiz Dağyar ve 3 Arkada
şının Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanun Teklifi ile 
3.5.1928 Tarihli ve 1234 Sayılı Hayvanların Sağlık 
Zabıtası Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Adalet; Tarım, Orman ve 
Köy işleri komisyonları raporları (2/59, 2/300, 1/736) 
(S. Sayısı : H4 ve 114'e 1 inci Ek) 

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

1 inci sırada, İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç 
ve 14 Arkadaşının, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Ka
nunu Teklifi, Antalya Milletvekili Cengiz Dağyar ve 3 
arkadaşının, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanun Tek
lifi ile 3.5.1928 Tarihli ve 1234 Sayılı Hayvanların 
Sağlık Zabıtası Hakkında Kanunda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısının görüşmelerine başlı
yoruz. 

Komisyon?.. Yok." 
Hükümet?.. Yok. 

Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
75. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu

ran Bayezit'in, Andırın - Kahramanmaraş karayolu
nun etüt, proje ve fizibilite hazırlıklarına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/720) 

BAŞKAN — 75 inci sırada, Kahramanmaraş 
Milletvekili Turan Bayezit'in Bayındırlık ve İskân 
Balkanından sorusu vardır. 

Sayın Bayezit?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
76. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş-

ın, Hatay İlinde ortaya çıkarılan Uluslararası uyuş
turucu madde kaçakçılığı olayının sonuçlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/721) 

BAŞKAN — 76 ncı sırada, Hatay Milletvekili 
Abdurrahman Demirtaş'ın, İçişleri Bakanından soru
su vardır. 

Sayın Demirtaş?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

Kanun tasarlısının görüşülmesi ertelenmiştir. 

2. — 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si, Aynı Kanuna 9 Ek Madde ile 16 Geçici Madde 
Eklenmesi ve 2.3.1970 Tarihli ve 1239 Sayılı Kanun 
ile 8.7.1971 Tarihli ve 1425 Sayılı Kanunların Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 25.12.1985 Ta
rih ve 3247 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu 
Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/734, 3/941) (S. Sayı
sı : 436) (1) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, 436 sıra sayılı, Cum
hurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gön
derilen; 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi, Aynı Kanuna 9 Ek Madde ile 16 
Geçici Madde Eklenmesi ve 2.3.1970 Tarihli ve 1239 
Sayılı Kanun ile 8.7.1971 Tarihli ve 1425 Sayılı Ka
nunların Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 

(7) 436 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
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25.12.1985 Tarih ve 3247 Sayılı Kanun ile Plan ve 
Bütçe Komisyonu metni üzerindeki görüşmelere baş
lıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup, okunmamasını oy

larınıza sunuyorum : Raporun okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Komisyon raporunun okunması 
kabul edilmem iştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen var mı? Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul" 
edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Aynı 
Kanuna 10 Ek Madde ile 15 Geçici Madde Eklen-
mesi ve 3.3.1954 Tarihli ve 6311 Sayılı, 2.3.1970 Ta
rihli ve 1239 Sayılı, 8.7.1971 Tarihli ve 1425 Sayılı, 
24.12.1980 Tarihli ve 2363 Sayılı Kanunların Bazı 

Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

MAODE 1. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı 
Kanununun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Madde 8. — Yönetim Kurulu, Sandığın en yüksek 
seviyede yetkili ve sorumlu karar organıdır. 

Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yıllık bütçe 

ve kadroları inceleyip tespitlerini, 
b) Genel Müdürlüğün teklifi ile bütçenin bö

lümleri için uygun gördüğü aktarmaları yaparak, bö
lümler arasındaki aktarma teklifleri ile ek ve olağan
üstü ödenek tekliflerinden uygun gördüklerini, ' 

c) Sandık gelirlerinin ve mevcutlarının işletilme-. 
si için Genel Müdürlükçe hazırlanan yatırım planla
rını inceleyip uygun gördüklerini, 

ç) Genel Müdürlükçe hazırlanacak kamulaştırma 
tekliflerinden karara bağladıklarını, 

Maliye ve Gümrük Bakanlığının onayına sunmak; 
d) Müteakip yılın en geç 15 Temmuzuna kadar 

Genel Müdürlükçe hazırlanacak bilanço ve kâr ve 
zarar hesaplarını inceleyip, uygun' görürse onayladık
tan sonra, yapılan işlere ait rapor ile birlikte yine aynı 
yılın en geç Temmuz ayı sonuna kadar Yüksek De
netleme Kuruluna vermek; 

e) Genel Müdürlükçe hazırlanacak teklif üzerine 
Sandığın genel politikasını tespit etmek; 

f) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerin uygulanması 
ve uygulamayla ilgili prensiplerin tespiti, vazife veya 
harp malullükleri ile er vazife malullüklerinin, Nak

dî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 
Kapsamına girenlerin tespiti ile kendisinden aylık bağ
lanacak iştirakçiyi veyahut emekli, adî malullük, va
zife veya harp malullüğü, er vazife malullüğü aylığı 
alanı kasten ve haksız yere öldüren veya öldürmeye 
teşebbüs edenlere veyahut malul sayılacak hale geti
renlere ya da kendisine aylık bağlatacak iştirakçiye, 
emekli, adî malullük, vazife ve harp malullüğü, er va
zife malullüğü aylığı alana veya bunların ailesine 
karşı ağır bir cürüm işlediğinden veyahut bunlara kar
şı kanunen mükellef olduğu görevleri yerine getirmede 
büyük bir kusur işlediğinden dolayı ölüme bağlı bîr 
tasarrufla mirastan iskat edilenlere ve emeklilik hakkı 
düşenlere aylık (bağlanmaması için Genel Müdürlükçe 
hazırlanacak her çeşit teklifleri inceleyerek karara bağ
lamak; 

ıg) Sandığın malî durumunu aralıksız denetlemek 
suretiyle gelirleri ile yürürlükteki aylık bağlama ve 
ödeme hükümleri hakkında alınması gereken tedbir
leri gerekçesiyle birlikte Maliye ve Gümrük Bakan
lığına bildirmek; 

h) Dava açmak, icra kovuşturması yapmak, fay
da görürse bunlardan feragat etmek ve Sandığın leh 
ve aleyhindeki dava ve takipleri sulh ve tahkim yolu 
ile ıhalletmek; 

i) İmza yetkisi verileceklerle bunların yetkilerinin 
derecesini belli etmek; 

j) Genel Müdürlüğün teklifi üzerine, Sandığın 
sermayesinin işletilmesi yollarını bu Kanunda, yazılı 
esaslara göre tayin ötmek; 

k) Fevkalade mesaisi görülen memurlara her yıl 
için iki aylık tutarını geçmemek üzere ikramiye ve
rilmesi hakkında Genel Müdürlük tarafından-yapıla
cak teklifleri karara bağlamak; 

1) Genel hükümlere göre uzman yerli ve yabancı 
sözleşmeli. personel çalıştırılmasına karar vermek; 

m) özel Kanunlarda yer alan atama hükümleri 
saklı olmak kaydıyla dördüncü ve daha yukarı de
recedeki sandık personelinin, Genel Müdürlüğün tek
lifi üzerine atamalarını yapmak; 

n) Kanun tasarı ve teklifleri hakkında Sandığın 
görüşlerini belirtmek ve Genel Müdürlükçe hazırlana
cak tüzük tasarılarını ve yönetmelikleri inceleyerek 
onaylamak; 

o) Gerekli görülen hallerde genel hükümlere gö
re, merkezde başkanlıklar, taşrada bölge müdürlüğü, 
sulbe müdürlükleri ile irtibat büroları açılmasını sağ
lamak üzere Genel Müdürlüğün teklifini karara bağla
mak; 
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p) Kanun ve tüzüklerle verilecek diğer görevleri 
yapmak ve yetkileri kullanmak. 

Yönetim Kurulu, bu görevlerinin bir kısmını Ge
nel Müdürlüğe devredebilir. 

Emekli, adi malullük, vazife ve harp malullüğü, 
er vazife malullüğü, dul ve yetim aylıklarına, harp 
malullüğü ve sosyal yardım zamlarına, toptan ödeme
ye, kesenek iadesine, emeklilik ve evlenme ikramiyele
ri ile ölüm yardımlarına ait tahakkuk ve ödeme iş
lemleri ve bunlara ilişkin düzeltme, kaldırma, iptal ve 
ret işlemleri ile yönetmeliklerde belirtilen sair işler 
Genel Müdürlükçe yürütülür. 

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

M. NURt ÜZEL (Eskişehir) — Sorum var Sayın 
Başkan. 

'BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen var mı 
efendim? Yok. Soru sorma kayıt işlemi bitmiştir. 

Buyurun Sayın Üzel. 
M. NURt ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

bu maddenin (k) fıkrasında, «Fevkalade mesaisi gö
rülen memurlara her yıl için iki aylık tutarını geçme
mek üzere ikramiye verilmesi» denilmektedir. 

IBurada sözü edilen fevkalade mesâinin kıstasları 
acaiba ne olacaktır? Fevkalade mesâi, çok değişik öl
çülere tabi tutulabilir. Onun için bu nasıl tespit edi
lecektir? Bunu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üzel. 
iBuyurun Sayın Balkan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Efendim, 
fevkalade mesai, çalışanın verimli, başarılı, liyakatli 
çalışması, kendisinden beklenenlerin üstünde bir hiz
met görmesi demektir. Bu tabiî artık, teklifi yapacak 
olan genel müdürlüğün takdirine kalmış bir hadisedir. 
Yeni bir olay değildir, eski kanunda da bu şekilde ifa
de edilmektedir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... 1 inci madde kalbul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — T.C. Emekli Sandığı Kanununun 

9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 9. — a) Yönetim Kurulunun 8 inci mad

de gereğince, Maliye ve Gümrük Bakanlığının onayı
na sunulacak kararlarının birer örneği 15 gün içinde 
tou Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça kanun ve tüzük 

hükümlerine uygun görülmeyen kararların, gerekçesi 
bildirilerek düzeltilmesi istenebilir. Yönetim Kurulu is
teği yerinde görürse kararını düzeltir. Aksi halde kar
şı görüşü ile birlikte bakanlığa sunar. Bakanlık görü
şünde ısrar ederse Yönetim Kurulu, kararını düzeltir. 

ıb) Yönetim Kurulunun 8 inci maddenin (f) fık
rasında yazılı konularla ilgili kararlarının birer örne
ği 15 gün içinde Maliye ve Gümrük Bakanlığına bil
dirilir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı kendisine gönderilen 
bu kararlardan kanun ve tüzük hükümlerine uygun 
görmediklerinin düzeltilmesini 30 gün içinde gerekçesi 
ile birlikte resen Sandıktan isteyebilir. 

Bakanlığın bildirimi üzerine, Yönetim Kurulu 
kararını düzeltmezse bu karan dosyası ile birlikte 
Bakanlığa yollar. Bakanlık, görüşünde ısrar ederse bu 
konuda Danıştayın görüşü alınır. 

İlgililer hakkında alınmış kararlar ile Genel Mü
dürlükçe yapılan tahsis işlemlerine ait bildirimler, il
gililerin adreslerine iadeli taahhütlü olarak gönderi
lir. Bunlara karşı ilgililer idarî dava açabilir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen var 
mı efendim? Yok. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 2 nci madde kabul edil
miştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı 

Kanununun 14 üncü maddesinin (a) fıkrasının birin
ci bendi ile {d), (f) ve (h) fıkraları aşağıdaki • şekilde 
değiştirilmiştir. 

â) İştirakçilerin emeklilik keseneğine esas aylık 
tutarları üzerinden her ay kesilecek % 12 emeklilik 
kesenekleri; 

d) (a) fıkrasında yazılı % 12 emeklilik keseneğine 
karşılık '% 20, <ib, c ve ç) fıkralarında yazılı parala
ra eşit olarak kurumlarınca verilecek karşılıklar; 

f) 55 inci maddeye göre bağlanacak vazife ma
lullüğü aylıkları ile 66 nci maddenin (ç) fıkrasına gö
re bağlanacak dul ve yetim aylıkları için her yıl ku
rum bütçelerinin aylık veya ücret bölümlerindeki öde
neklerin % 4'ü oranında verilecek ek karşılıklar; 

h) 17 nci madde gereğince alınacak paralar; 

İBAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kalbul etmeyenler... 3 üncü madde kabul 
edilmişitir. 
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4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Ka

nununun 17 ndi maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 17. — Kurumlar 14 üncü maddede yazılı 
Sandık gelirlerinden; 

a) (a, b, c, ç, d, e) fıkralarında yazılı kesenek ve 
karşılıkları, aylık, ücret veya tahsisatın tediyesi günü
nü takip eden günden başlamak üzere 20 gün içinde, 

Ib) (f) fıkrasında yazılı % 4'lerin tamamını, büt
çelerinin yetkili makamlarca tasdik edildiği tarihleri 
takip eden akbaşlarından itibaren en çok (16) ay için
de ve aylık eşit taksitlerle ve yıl içinde alınan ek tah
sisatlara ait % 4'lerin tamamının da o yılın son günü
nü geçmemek üzere bunların alındığı tarihleri takip 
öden 2 ay içinde, 

c) (g, h, i) fıkralarımda yazılı olanları, tahsilleri 
gününü takip eden günden başlamak üzere 20 gün 
içinde, 

ç) (j) fıkrasında yazılı olanları, ilgili maddelerin- ' 
de gösterilen süreler içinde, 

Sandığa veya Sandık adına postaya veya bankaya 
yatırmaya mecburdurlar. 

Gelirlerin ve tahsilatın Sandığa veya Sandık adı
na postaya veya bankaya yatırılmasını müteakip, ku
rumlar, 14 üncü maddenin (f, g, h, i, k, 1) fıkraların
da ve 28 inci maddede yazılı gelirler için gelirin cin
sini, miktarını, makbuzun tarih ve sayısını ve hangi 
'banka veya posta idaresine yatırıldığını gösterir muh
tasar bordroyu Sandığa gönderirler. 

14 üncü maddenin (a, b, c, ç, d) fıkraları ile 34, 
38 ve 39 uncu maddelerde yazılı gelirler için, ku
rumlarca iştirakçilerin adı, soyadı ve emeklilik sicil 
numaraları ile her çeşit emeklilik kesenekleri, kurum 
karşılıkları, hizmet borçlanmasına ait tahsilat ve bu 
mahiyetteki paralar ait olduğu ay sütununda gösteril
mek suretiyle her takvim yılı için iki nüsha «Şahıs 
'Emeklilik Kesenekleri icmal Bordrosu» düzenlenir. 

Bir ay içindeki fiilî ve itilbarî hizmet süreleri ta
hakkuk ettirilerek sütununa yazılır ve yıl sonunda bu 
Kanunda yer alan maddelere göre bu hizmetlere ait 
paralar hesap edilerek ayrıca kaydolunur. 

Kurumlar bu bordroların, bağlı oldukları tediye 
merkezinin parasal mutabakatını aldıktan sonra, bi
rinci nüshasını en geç müteakip yılın Ocak ayı sonuna 
kadar Sandığa veya Sandık adına postaya verirler. 
'Bordroların ikinci nüshaları kurumlarca yıllar itibariy
le arşivleriir. 

Tediye merkezleri her kurumun aylık ödeme bord-
rosundaki kesinti sütunlarında gösterilen Sandık ge
lirlerinin aylık toplamını, her sayfası bir kuruma tah
sis edilecek bir deftere Sandık gelirinin cinsine göre 
ayrı ayrı göstermek suretiyle her ay kaydederler. 

Yıl sonlarında tediye merkezlerince, zımbalı olan 
bu defterin kurumlar itibariyle toplamları yapılır ve 
bundan da bir icmal bordrosu çıkarılır ve her yıl Ocak 
ayı sonuna kadar Sandığa veya Sandık adına postaya. 
'verilir. 

tema! sütununun altında her ay gönderilen para
lara ait banka veya posta makbuzlarının gün, sayı ve 
muhteviyatları da gösterilir. 

Sandık gelirlerini tahakkuk ettürmeyen, yukarıda 
yazılı süreler içinde kesmeyen veya göndermeyien ku
rumların ve tediye merkezlerinin tahakkuk ve öde
meyle ilgili memurları ile sorumlu muhasiplerinden bu 
paralar % 10 fazlasıyla birlikte «ve Sandığın talebi 
üzerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu
lü Hakkında Kanuna göre mahallî maliye teşkilatınca 
tahsil olunur. 

Su kadar ki, kendilerinden para cezası tahsil edile
cek memur ve muhasiplerin kurumları tarafından, ge
cikmenin müctbir sebepler dolayısıyla vaki olduğu bil
dirildiği ve Sandık Yönetim Kurulunca bu husus hak
lı görüldüğü takdirde para cezasının tahsil'inden vaz
geçilir. 

i(ç) fıkrasında yazılı süreler içerisinde yatırılma
yan Sandık gelirleri ise, kurumlarından % 30 faizi 
ile birlikte Ö1'83 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil olunur. 

Kurumların bü'tiçelerindeki ödeneğin yetmemesi ve
ya ödenek mevcut olduğu halde mahalline ödeme 
emri gönderilmemesi dolayısıyla Sandık gelirlerinin 
zamanında gönderilmemesi halinde bu paralar % 20 
gecikme zammıyla birlikte ilgili kurumdan alınır. 

Yukarıda yazılı defter ve icmal bordroları San
dıkça hazırlanır. 

Sandık Genel Müdürü, kurumların bu Kanunda 
yazılı konularda Sandığa karşı vecibelerini yerine ge
tirip getirmediğirii, mahallî en büyük amirin tefrik ede
ceği b'ir memurla birlikte müfettişleri eliyle münferi
den veya yıllık çalışma programları çerçevesinde tef
tiş ettirebilir. 

Sandık müfettişlerinin bu görevlerini yerine getir
mek için isteyecekleri defter, kayıt, hesap ve sair bel
gelerin ibrazı zorunludur. Bunları vermeyenler hak
kında 128 inci madde hükümleri tatbik olunur. 
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BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kaıbül 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi Okutuyorum : 
'MADDE 5. — T.C. Emekli Sandığı Kanununun 

22 nci maddesinin (c) ve (d) fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

c) Devlet bono ve tahvilleri ile kamu yatırımları 
gelir ortaklığı senetlerine; 

d) Faiz haddi yürürlükteki mevzuata göre en 
yüksek seviyede olmak şartıyla vadeli ve vadesiz mev
duat şeklinde millî bankalara; 

IBAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... KaJbul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — 543*4 sayılı T.C. Emekli Sandığı 

Kanununun 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 23. — Sandığın her yıl, bir yıl evvelki bi
lançosunda görülen sermayesine göre döner sermaye 
olarak kullanılacak fondan; iki iştirakçinin kefaletiy
le ve Sandığa tabi veya diğer sosyal güvenlik kurum
larına prim ödemek suretiyle geçen sürelerinin toplamı 
en az beş yıl olan iştirakçilere, faiz haddi % 5'ten 
aşağı olmamak üzere borç para verilebilir. 

Verilecek borcun miktarı iştirakçilerin aylık veya 
ücretlerinlin 3 katını geçemez. Verilen borç para en 
çok iki yıl içinde geri alınır. 

Verilen borç para, iştirakçilerin mensup oldukları 
kurumlar tarafından, Sandıkça gönderilen ve bir ka
yıt sistemi ile borç bitinceye kadar muhafaza edile
cek olan mektuplardaki miktarlara göre, ilgililerin 
btorç aldıkları ayı takip eden aybaşından itibaren ay
lıklarından gerekli kesinti yapılarak ad ve soyadları 
ile emeklilik sicil numaraları da doğru ve tam olarak 
kaydolunmak suretiyle düzenlenecek tahsilat bordro
ları ile bağlı bulundukları saymanlıklar tarafından il
gili bankalar vasıtasıyla Sandığa gönderilir. 

Her ay başımda yapılan borç para kesintileri topla
mı saymanlıklar tarafından en geç 20 gün içinde, tah
silat bordroları ile birlikte, Sandık adına bankaya intii-
kal ettirilir. Bankaca ekstrelerle birlikte Sandığa gön
derilir, Kesilen borç para taksitlerini, bu süre içerisin
de ilgili bankalara intikal ettirmeyen saymanlıkların 
bu işle görevli memurlarından, Sandığın talebi üze
rine, ilgili bankalara yatırılacak miktarı üzerinden % 
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30 fa'iz, kurumlarınca tahsil edilir ve Sandığa gönde
rilir. Bu faizi ödemeyenlerden Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanuna gpre mahallî maliye 
teşkilatınca tahsilat yapıür. 

IBorcun tamamını ödemeden emekli, adi malul, va
zife veya harp malulü ve er vazife malulü olanların 
kendilerine, ölenlerin dul ve yetimlerine veya kanunî 
mirasçılarına ödenecek emekli ikramiyesinden borç 
artıkları defaten, ikramiyelerinin borç artıklarını kar
şılamaması halinde Sandıkça veya diğer sosyal güven
lik kuruluşlarınca bunlara ödenecek aylıklardan tak
sitler halinde veya yapılacak toptan ödeme veyahut sair 
adlarla ödenecek toplu paralardan defaten tahsil 
edilir. 

Sandıktan borç para almış bulunanlara kefil olmuş 
iştirakçilerden borcun tahsili cihetine gidilmesi halle
rinde de yukarıdaki hükümler uygulanır. 

ıBorç vermeye ait diğer hususlar yönetmelikte be
lirtilir. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

RÜŞTÜ ŞARDAĞ (İzmir) — Sayın Başkan... ' 

BAŞKAN — ©uyurun efendim. 
RÜŞTÜ ŞARDAĞ (İzmir) — Efendim burada, 

ölen emeklilerin ailesinden veya geride kalanların
dan para defaten geri alınır, denilmektedir. Bunun 
tafcsitlendirilmesi mümkün olur mu acaba; mesela 
4 taksit gibi? Bunu ümMe bekliyorlar. O paraya bir 
çare diye yapışmışlar zaten, burada nef'î Hazine iş-
lememeli. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
IBuyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCBBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Efendim, 
bu kesintiler ölen adına ailesine yapılan toplu öde
melerden yapılmaktadır; ikramiye ve diğer toplu öde
meler gibi. Dolayısıyla burada, bunu defaten yapıp 
hesabının kesilmesi ve bakiyesinin ailesine ödenmesi 
öngörülmüştür. 

Arz ederim efendim. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
IBuyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, iki 

iştirakçinin kefaletiyle emeklilere de borç verilmesi ne
den düşünülmemiştir? Sandık yetkililerinin zaman za
man kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda, bu konuda 
çalışmalarının olduğunu ve bunun mümkün olacağı
nı ileri sürmüşlerdir. Acaba bu konuda ciddî bir ça
lışma var mıdır? Emeklilerin de bu şekilde iki işti-
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rakçinin kefaleti ile borç para atmalarının sağlanma
sı düşünülebilir mi? Birinci sorum bu. 

2. Borç verme koşulu olarak en az beş yıl hiz
met şartının gerekçesi nedir? Neden iki yıl hizmeti 
olan ve asaleti tasdik edilmiş bir memura borç para 
verilmiyor da, beş yıl hizmet şartı aranıyor, bunun 
gerekçesi nedir? 

3. Emekli Sandığından son üç yılda borç almış 
olan iştirakçilerin sayısı nedir? Bunu lütfen Genel Ku
rula açıklayabilirlermi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
'Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE AUPTEMOÇ1N (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; zaman zaman temenniler 
halinde çeşitli merciler ifadelerde bulunmuş olabilir
ler. Ancak, bu ifadeler şahsî temennilerden öteye gi
demez, gitmemektedir; çünkü bu işin hakikaten bir 
idarî güçlüğü ve kefil bulma güçlüğü vardır. Eğer bü
tün emeklilere borç para verilmesi hadisesi gündeme 
gelirse, asgariden 120 milyar liralık bir finansman gü
cüne ihtiyaç olacaktır. 

Sayın sual sahibi, «Neden iki yıl değil de, beş yıl 
şartı aranıyor? diyor. Niye beş yıldan önce, iki yıl
lık bir memura borç para veremiyoruz?, Çünkü, Emek
li Sandığı Kanununun emekli keseneklerinin geri ve
rilmesiyle ilgili 87 nci maddes'inm (m) fıkrasında şöyle 
deniliyor : 

«Muvazzaflık hizmetini kısa veya tam olarak yap
mak üzere vazifeleriyle ilgileri kesilmek suretiyle si
lah altına alman iştirakçilerle, seferberlik talim veya 
manevra için er olarak silah altına alınan ve vazifele-
riyle ilgileri kesilen hizmetliler, bu maddede yazılı 
olanlardan fiilî hizmet müddetleriyle, fiilî hizmet zam
ları beş yılı doldurmamış bulunanlara bir şey veril
mez. Ancak, tekrar iştirakçi olanların hakları dbvam 
eder.» Bu maddeden hareket ederek beş yılı doldur
muş olanlara borç para verilebileceği ifade edilmiş
tir. 

Son sual : Son üç yılda borç para alan iştirakçi 
adedi; 1983 yılında 534 133, 1984 yılında 672 829 ve 
1985 yılında 768 394Mr. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı 

Kanununun 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Madde 25. — Sandık ihtiyacı için gayrimenkuller 
Yönetim Kurulu Kararı ve Maliye ve Gümrük Ba
kanlığının onayı ile satın alınabilir, yaptırılabilir veya 
kanunla sandığa verilen görevlerin ifası için gerekli 
görülen yerlerde Sandıkça kamulaştınlabilir. 

(22 nci maddede belirtilen gaynimenkuller de yuka-
rıldaiki fıikra hükümlerine tabidir. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

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

8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı 

Kanununun 64 üncü maddesinde yer alan harp ma
lullüğü zammı gösterge tablosu aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

İştirakç'iler, erbaş ve erler 
Maluliyet Derecesi ile sivil görevliler için 

1 300 
2 260 
3 2'20 
4 1180 
5 15ü 
6 130 

IBAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yok. 

8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı 

Kanununun 65 inci maddesinin (d) fıkrasının son ben
di ile aynı maddenin (e) fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Şu kadar ki, talip olanlar (100)'ü geçtiği takdirde 
'Sandık Yönetim Kurulunca ıbu sayı yıllık 'bütçe im
kânlarına göre artırılaihilir. 

e) Ayakta veya meskende tedavileri halinde kul
lanılacak ilaç ve sağlık malzemesi hakkında, bu Ka
nuna 1425 sayılı Kanunla eklenen değişik Geçici 7 nci 
madde hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kaibul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 10. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı 

Kanununun 72 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti-
I rilmiştir. 
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Madde 72. — ölen iştirakçilerin, iştirakçi bulun
mayan dul ve muhtaç anaları ile iştirakçi olmayan ve 
ölüm tarihinde muhtaç ve (65) yaşını doldurmuş bu
lunan babalarına Sandığa müracaat tarihini takip 
öden aybaşından itibaren aylık bağlanır. Muhtaç ba
balardan çalışarak geçimini sağlayamayacak derece
de malul olanlar için yaş kaydı aranmaz. 

Muhtaç olması sebebiyle aylık bağlanan babanın 
ölümünde aylığı, muhtaç olması şartı ile Sandığa mü
racaat tarihini takip eden aybaşından itibaren öz ana
ya bağlanır. 

Şu kadar ki, ölüm tarihinde; evli bulunmaları do
layısıyla aylık bağlanmamış ve sonradan dul kalmış 
veya boşanmış muhtaç analar ile 1(65) yaşını doldur
mamış malul ve muhtaç bulunmayan babaların, (65) 
yaşını doldurmaları veya malul duruma 'girmeleri ha
linde, muhtaç bulunmaları şartı ile 1(65) yaşını doldur
muş olmakla beraber muhtaç olmadıklarından dolayı 
aylık bağlanmamış bulunanların sonradan muhtaç du
ruma girmeleri halinde, Sandığa müracaatlarını takip 
eden aybaşından itibaren aylık bağlanır. 

IBu Kanunun 64 üncü maddesinin (a, b, c, ç, d ve 
e) fıkralarında açıklanan durumlardan dolayı veya 
3.11.1980 tarih ve 2330 sayılı Kanun ile bu Kanuna 
ek 2566 sayılı Kanun kapsamında mütalaa edilen gö
revler nedeniyle geride dul ve yetim bırakmadan ha
yatlarını kaybetmiş bulunan iştirakçilerin muhtaç ba
ba veya analarına, ölüm tarihini takip eden aybaşın
dan geçerli olarak aylık bağlanır. 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde ısöz almak 
isteyen var mı? Yiok. 

10 uncu maddeyi oylarınıza sürtüyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 11 .— 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı 

Kanununun 74 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

(Madde 74. — Ölüm tarihinde <jl8> yaşını, orta
öğrenim yapmakta ise (20) ve yükseköğrenim yapmak
ta ise (25) yaşını ^doldurmamış erkek çocuklara aylık 
bağlanır. 

ölüm tarihinde (18) yaşını doldurmuş ve öğrenci 
olmamaları nedeniyle aylık bağlanmamış erkek çocuk
lara, öğrenim durumlarına göre yukarıdaki bentte 
belirtilen yaşları geçmemek şartıyla aylık bağlanır. 

Yetim aylığını almakta iken öğrenim durumlarına 
göre yukarıda belirtilen yaşlan doldurmaları veya öğ
rencilik durumlarının sona ermesi nedeniyle aylıkları 
kesilen veyahut ortaöğrenimde (20) yaşını doldurmuş 
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olmaları nedeniyle aylık bağlanmamış erkek çocuklar
dan, yukarıda belirtilen yaşları geçmemek şartıyla ye
niden veya ilik defa öğrenci olanlara öğrenci olduk
ları tarihi takip eden aybaşından itibaren aylık bağla
nır. 

Ortaöğrenimi bitirdikten sıonra ve (20) yaşını dol
durmadan önce ilk ders yılında yükseköğrenime baş
layan erkek çocukların aylıkları aralıksız ödenir. 

Ortaöğrenimi bitirdikten sonra yükseköğrenime de
vam edebilmek için yurt dışında yabancı dil öğreni
minde geçen sürenin en çok bir yılı ile master ve li
sans üstü uzmanlık öğrenimlerinde geçen sürelerin ta
mamı yükseköğrenimden sayılır. 

Bir yükseköğrenimin bitirilmesinden sonra ikinci 
bir yükseköğrenimde igeçen süreler ile doktora veya 
ikinci defa yapılan master veyahut lisans üstü uzman
lık öğreniminde geçen sürelerde aylık ödenmez. 

Ölüm tarihinde İyileştirilmesi olanaksız hastalıkla
rının veya sakatlıklarının çalışmalarına engel olduğu 
sağlık kurulunca onaylanacak raporla tespit edilenle
re muhtaç olmaları şartıyla, ölüm tarihindeki yaşlan 
ne olursa olsun ölüm tarihini izleyen aybaşından, son
radan bu şekilde malul ve muhtaç duruma düştükleri 
anlaşılanlara, kendileri veya veli veyahut vasileri tara
fından Sandığa müracaat tarihlerini takip eden ayba
şından itibaren aylık bağlanır. 

Aylık almakta iken yukarıdaki bent kapsamına gir
dikler1! aynı şekilde anlaşılanların aylıkları, yaşlan 
dolayısıyla aylıklarının kesilmesi gereken tarihte kesil-
meyerek ödenmeye devam edilir. 

5 yıl ve daha fazla fiilî hizmeti bulunanların aylık 
bağlanan kız ve erkek çocukları hakkında da (ma-
lullük şartları hariç) bu madde hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... l!l inci madde kabul edilmiş
tir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 12. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı 

Kanununun 83 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 83. — Toptan ödeme, İlgililerin, fiilî ve 
itibarî hizmet süreleri ile borçlandıkları hizmet süre
leri için ödedikleri paralara tekabül eden süreler top
lamının her tam yılı ile, görevlerinden ayrıldıkları ta
rihteki emekli keseneğine esas aylıklarının iki katının 
çarpımından oluşan miktarı ifade eder. Hizmet süresi 
toplamında bulunan yıl kesirleri tama iblağ edilir. 
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Tahakkuk ettirilen toptan ödeme miktarı, bir yıllık 
bizmet için tahakkuk ettirilecek miktardan az ola
maz. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 12 nci madde kabul edilmiş
tir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum ; 
MADDE 13. — T.C. Emekli Sandığı Kanununun 

92 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 92. — iştirakçilerden Türk vatandaşlığın

dan çıkarılan, Türk vatandaşlığını bırakan, yabancı 
memleket uyruğuna girenlerin (Türk vatandaşlığını 
muhafaza edenler hariç) bu Kanunla tanınan her çe
şit hakları düşer. 

Aylık almakta iken veya aylık bağlama hakkı doğ
madan önce, tanınan her çeşit hakları bu madde uya
rınca düşenler, bu durumlarının ortadan kalkması ha
linde, Sandığa yazılı olarak yapacakları müracaatları 
takip öden aybaşından itibaren ve bu Kanunda öngö
rülen diğer şartları da taşımaları kaydıyla bu haklar
dan yeniden yararlandırılırlar. 

Yukarıdaki hükümler 88 inci madde kapsamına gi
renlerle, dul ve yetimleri hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 13 üncü madde kabul edilmiş
tir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 14. — T.C. Emekli Sandığı Kanununun 

93 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 93. — Bu Kanuna göre bağlanan aylıkları 

alanlardan : 
a) 92 nci maddede yazılı durumlara girenlerin; 
b) Evlenen dul eşlerin, ana ve kız ile erkek ço

cukların (harp malulleriyle evlenen karılar hariç); 
c) Muhtaç durumdan çıkan ana ve babanın; 
ç) 74 üncü madde hükmü uygulanmak suretiyle 

(18) yaşını, ortaöğrenimde ise (20) yaşını, yükseköğ
renim yapmakta ise (25) yaşını geçmemek üzere bu 
öğrenimlerini bitiren efkek çocukların; 

Aylıkları, bu durumlarının katî olarak belirtildiği 
tarihleri takip eden aybaşından itibaren kesilir. 

IBunların, bu Kanun uyarınca yeniden aylığa müs-
tehak olmaları şartıyla tekrar aylıkları bağlanır. 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. 

RÜŞTÜ ŞARDAĞ (İzmir) — Sayın Başkan, (b) 
bendindeki «karılar» kelimesi, lütfen «eşler» olarak 
tashih edilsin. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Medenî hu
kukta var efendim. 

BAŞKAN —• Medenî hukukta olduğu söyleniyor 
efendim. 

RÜŞTÜ ŞARDAĞ (İzmir) — Medenî hukuk, Ana
yasa mı? Bağlı kalım ak mecburiyetinde miyiz? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
(KURTCEBE ALPTEMOÇİN ((Bursa) — Ayrıca, ka
nunumuzun diğer maddelerinde de bu tabir geçer Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
RÜŞTÜ ŞARDAĞ (İzmir) — Efendim, medenî 

hukukta olması, bağlı kılıyor mu? 

BAŞKAN — Efendim, kanunun diğer maddelerin
de de geçiyormuş aynı tabir. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOBBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kanım, «karı» ye «koca» tabiri kullanılmak mecburi
yeti vardır. Kanunumuzun muhtelif maddelerinde bu 
şekilde geçer. 

Arz ederim. 
RÜŞTÜ ŞARDAĞ (İzmir) — Sayın Başkanım, sö

zümü bitirmeden müdahale ettiler. 
IBAŞKAN — Buyurun efendim, siz anlatın. 
RÜŞTÜ ŞARDAĞ (İzmri) — Sayın Başkanım, 

«ikan - koca» dediğimiz zaman çıkan mefhum ayrı
dır... (ANAP sıralarından «Kanunî tabir» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin. 
RÜŞTÜ ŞARDAĞ (İzmir) — Sadece «karı» dedi

ğimiz zaman çıkan mefhum ayrıdır; bunu anlamak 
için biraz feraset lazım efendim. 

Saygılar sunarım. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİiN (Bursa) — Efendim, 
sayın konuşmacıya çok teşekkür ederiz, güzel bir ede
biyat dersi oldu. Tabiî o «kan» lafını söylemeden 
söylemeye de fark vardır. Biz, kanun lisanı ile konu
şuyoruz. 

Arz ederim. 
IBAİŞKAN — Teşekkür ederim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 15. — T.C. Emekli 'Sandığı Kanununun 

94 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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Madde 94. — !Bu Kanunda belirtilen istisnalar dı
şında, iki yönden aylığa hak kazananların, tercih et
tikleri aylıkları, Sandığa yazılı müracaatları takip 
eden aybaşından itibaren ödenir. Diğer aylıkları sü
rekli olarak kesilir. 

Ancak, iki yönden aylığa aynı zamanda hak ka
zananlara, müstehak oldukları tarihten itibaren fazla 
olan aylıkları ödenir. 

Tercih ettikleri aylıklarını alanlar, yeniden San
dığa yazılı olarak başvurdukları tarihi izleyen ayba
şından itibaren bu isteklerinden dönebilirler. 

Emekli, adî malullük, vazife malullüğü, harp ma
lullüğü veya er vazife malullüğü aylığı almakta iken 
dul veya yetim aylığını tercih edenlerin ölümlerinde, 
dul ve yetimlerine kendi emekli, adi malullük, /vazife 
malullüğü, harp malullüğü, er vazife malullüğü aylık
ları üzerinden aylık bağlanır. 

Dul ve yetim sıfatıyla toptan ödeme yapılanlara, 
gerek yine dul ve yetim sıfatıyla gerek kendi vazife
lerinden dolayı müstehak oldukları toptan ödeme ay
rıca yapılır. 

Evlendiğinden dolayı aylığı kesilenlerin, kocasının 
ölümü sebebiyle toptan ödemeye müstehak olması, 
yetim aylığının ödenmesine mani olmaz. 

İki cihetten aylık veya toptan ödemeye aynı zaman
da müstehak duruma girenler hakkında da yukarı
daki hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

15 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 15 inci madde kabul 
edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 16. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı 

Kanununun 103 üncü maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

a) Aylıkları, rütbe aylıklarından az ise aradaki 
fark ilgili kurumlarınca ödenerek, rütbeleri aylıkların
dan kesenek alınır. 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

16 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 16 ncı madde kabul edil
miştir. • • . 

17 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 17. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı 

Kanununun 121 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir. 

Herhangi bir nedenle Sandık tarafından ilgililere is
tihkaklarından fazla veya yersiz olarak yapılan öde
melerin, bu hatalı işlemlerin düzeltildiği tarihten ge
riye doğru hesap edilecek ıbeş yıllık tutarları tahsil 
edilir. Tahsilin ne şekilde yapılacağı yönetmelikle dü
zenlenir. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

17 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 17 nci madde kabul 
edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 18. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı 

Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 
EK MADDE 1. — Yasama Organı Üyeliği ya

panlarla dışarıdan bakanlığa atananlar, T.C. Emekli 
Sandığına yazılı müracaat tarihlerini takip eden ayba
şından itibaren yaşlarına bakılmaksızın T.C. Emekli 
Sandığı ile .ilgilendirilirler. Bu gibilerin Sandıkla ilgi
lendikleri tarihte, başka sosyal güvenlik kurumlan ile 
ilgili bulunuyorsa, hu ilgileri sona erer. 

Bunların emeklilik keseneklerine ve kurum karşı
lıklarına birinci derecenin son kademesi ve iştirakçile
re uygulanmakta olan en yüksek ek gösterge esas 
tutulur. 

BAŞKAN — Bk madde 1 üzerinde SHP Grubu 
adına Sayın özcan, buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA ENVER ÖZCAN (To
kat) — Sayın Başkan, değerli üyeler; 5434 sayılı 
•Emekli Sandığı Yasasının 'bazı maddelerinde deği
şiklik yapılması konusundaki tasarı, bildiğimiz gibi, 
1985 yılı Aralık ayının son günlerinde görüşülüp, 
hu yüce Mecliste kalbul edilmişti. Bu Yasanın 18 in
ci maddesi, yüce Mecliste 'bir kez daha incelenmesi 
amacıyla Cumhurbaşkanınca geri çevrilmiştir. Bu Ya
sanın 18 ikici maddesi, öteki ek maddeleriyle birlik
te, bizim hu maddeleri tekrar 'görüşmemiz amacıyla 
Plan ve Bütçe Komisyonundan gelip hu gündemimi
ze 'eklenmiştir. Grubum adına bu konudaki görüş
lerimizi açıklamaya ve siz değerli üyelerin değerlen
dirmelerine sunmaya çalışacağım. 

Sayın üyeler, açıkça ve dürüstçe hemen belirtmek 
gerekir ki, bu Yasanın söz konusu maddesi, yasama 
ve yürütme üyelerine bir ayrıcalık getirmektedir; han
gi konuda?.. Emeklilik konusunda. Bildiğimiz gibi 
emeklilik, belli ilke ve kıstaslara bağlı olarak veril
miş bir hizmet süresi sonunda kişinin artık çalışmaz, 
ya da çalışamaz dönemlerini güvenceye almak düşün-

} oesinden kaynaklanır. Emekli maaşı hiçbir zaman bir 
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lütuf değil, çalışan kişinin halk ettiği 'bir olgudur ve 
böyle de olması "gerekir, Emekli kişi, çalıştığı yıllılar
da bir prioı 'ödemiş olduğu için; bugün kullanabi
leceği ıbir gelir payını 'kullanmayıp, bundan kendi
sini alıkoyup, gelecekte Ikulanmak üzere bir sandı
ğa aktardığı içindir ki, çalışmadığı yıllarda o sandı
ğa aiküarıüan miktardan yararlanmaya halk (kazanmış 
demektir. Oysa, bu Yasayla getirilmek istenen deği
şiklik, ikim ne derse desin, ikim bu Yasaya hangi açı
dan 'bafkarsa baksın, hak edilmemiş, iktisap edilme
miş bir halk tonuma amacına yöneliktir. 

'Bu maddenin gerekçesi, parlamenterlerin saygın
lığı gibi, parlamenter görevin yüceliği gibi, seçileme
yen pariamenterlerin mağdur kalmamaları gibi, doğ
rusu itiraf edeyim, ibeniım de kişisel olarak hoşuma 
giden, hatta yine itiraf edeyim ki, 'kişisel olarak işi
me gelen gerekçelerdik. 

Sayın üyeler, ölbebteki parlamenterlerin saygın
lığı üzerinde titizlikle durmalıyız; ancalk ne yazıik ki, 
ülkemiz 'koşullarında pariamenterlerin saygınlığı ge
rekçesi, aynı yasanın getirdiği öz ile tümüyle çelişi
yor. Gerçekten de her 'birimiz ika'bul etmeliyiz ki, 
asgarî ücretin bir sefalet ücreti olduğu, memuriarı-
mızun acılklı durumda bulunduğu, köylü ve esnafın 
perişan olduğu, emekli vatandaşlarımızın çaresiz ve 
bezgin olduğu ülkemizde, onların lehine, küçücük de 
olsa, Ibir şey yapmadan, en azından onların gönlünü 
alabilecek 'bir iyileştirme girişiminde bile bulunma 
gereği duymadan, 'kendi kendimize ayrıcalık sağla
yan bu tasarı, gerçekten bir talihsizliktir. 

Eğer ıbu Yasa çıkar ise, parlamentonun ve par
lamenterlerin saygınlığı işte o zaman gölge alır, ka
mu vicdanı işte o zaman zedelenir. Ondan sonra da 
hiçbirimiz vatandaşlarımızın karşılarına çıkıp, onların 
temsilcisi olduğumuzu söyleyemeyiz, söylersek de 
inandırıcı olamayız. 

Sayın üyeler, bu noktada, paıiamentarlerin mad
dî durum ve konumlarının ülkemizde yetersiz oldu
ğu 'söylenebilir. Bu, ıbeflki de, bir ölçüde geçerli de 
olabilir. Hal 'böyle iken, bizim, SHP olarak bu Ya
saya ve bu maddeye itirazımız ilke açısındandır ve 
bu Yasayı hazırlayanların bu konuya yaklaşım 'bi
çimi açısındandır. 

Bizce, parlamenterlik, ancak ve ancak ıbelli bir 
süre ile, yani parlamenterlik ıgörevi süresi 'boyunca 
ele alınabilir ve değeriendirilebilir. Tüm düzenleme 
ve değerlendirmeler de, ancalk bu süre ile sınırlı ola
bilir ve olmalıdır. ıPadamenteriiifc görevi süresince, 
dokunulmazlık gibi, Ibazı masraflardan indirimler gi-
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<bi görevimizle ilgili bazı koiaylıiklar doğaldır, olma
lıdır. Zaten, bu kolaylıkları çeşitli yasalar tanımıştır; 
bunların amacı da, yetlkierimizin ve görevlerimizin 
en iyi biçimde yerine getirilmesidir, 

Bu kolaylıklardan amaç nedir? Amaç, parlamen
terleri ayrıcalıklı duruma getirmek değil, tam tersine, 
halkımızı demokratik düzenin gereklerine uygun bi
çimde temsil etmek w halika yakın olarak hizmet 
verilmesini sağlamaktır, Buna karşın, parlamenterlik 
ıgörevi süresi sonunda 'bu göreve gelmiş olmayı, ömür 
boyu rant edilmek için bir gerekçe sayamayız, sa
yarsak işte o zaman saygınlığımız darbe alır. 

Sayın üyeler, parlamenterlik yapan kişilerin • bazı
larının sonradan ço!k mağdur ^durumda olduklarını, 
perişan durumda olduklarını, parasız kaldıklarını bi
liyoruz. Bu bir gerçek; ama asılında 'bu Yasanın ama
cı, sadece o durumda kalanları kurtarmak ve onla
ra yardım etmek değil, bu maddenin amacı düpedüz 
bir rant yaratmaktır, genel bir ayrıcalık yaratmaktır. 

Önce, (kamuoyunda hoş karşılanmayacak bir ay
rıcalık yarattığı için, sonra, ülkemizde bugün yıllar-

-ca çalışıp prim ödedikten sonra birkaç yıl, birkaç 
ay, birkaç gün, hatta tbirikaç saat kala işlerine keyfî 
olarak son verildiği için emekli maaşı alamayan bir 
sürü insanlarımızın olduğu ülkemizde, 'Emekli Sandı
ğına yıllarca yatırdıkları primleri sanki kendimize 
aktarıyormuşuz, sanki onların halklarını gasp ediyor
muşuz gibi ıbir durum doğacağından anlamsız oldu
ğu için, son olarak da, Emekli Sandığı iştirakçileriy-
le parlamenterler arasında bir dengesizlik ve eşitsiz
lik doğuracağı için, bu Yasayı içimize sindiremeyiz. 

'Parlamenterlik sonrasında sadece zor durumda ka
lanlarla sınırlı bir öneri olsaydı, eh, belki savunabi
lirdik. Zaten, bu Yasa tasarısı ilk kez görüşülürken 
bu yönde 'bir önerge vermiştik, malesef, yüce heyet 
bunu kabul etmedi, bu önergemize rağbet göstermedi. 

Parlamenterlik sonrası (bizlere ayrıcalık ve halk 
getiren bu Yasa, bari parlamenterlik süresinde 'bazı 
özverileri de öngörseydi, eğer onu da birlikte getir
seydi, hiç olmazsa bu madde bir ucundan haklılık ya 
da savunulabilirlik kazanalbiılirdi. örneğin, parlamen
terlik süresince emeklilik maaşından vazgeçilmesi gi-
ıbi. Bu yöndeki bir önerimiz de bu tasarının ilk gö
rüşülmesi sırasında, maalesef rağbet görmedi. Gerek
çesi de şuydu : «Efendim, emeklilik, kazanılmış bir 
haktır, geri alınmaz. «Çok güzel, çok güzel de, peki, 
kazanılmış hak geri alınamıyor, anladık; 'ama şimdi 
bu maddeyle, yaptığımız nedir? Bu maddeyle yaptı
ğımız, düpedüz 'kazanılmamış bir hak almaktır; tam 
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nalıncı keseri. Bunda herhangi tur neden veya bir 
kaımu yararı var mı? ©iz, bunda bir neden göremi
yoruz, hele hele kamu yararı hiç göremiyoruz. Ken
di kendimize bu tür ayrıcalıklar getiriyoruz, sonra 
da vatan, millet söylevleriyle kamuoyunda gerekli 
saygınlığın gösterilmediğinden yakınıyoruz. Bu ol
maz. Bu, ne hakka, ne hukuka, ne de kamu vic
danına sığar. 

Bu nedenle, 'hiz, 'SHP olarak böyle bir vebalin 
altına giremeyiz. Bu ıböyle biline. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özcan. 
Madde üzerinde başka söz isteyen var mı efen

dim?.. 
OSMAN DOĞAN (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, 

hatibe 'bir soru sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Hatibe soru soramazsınız; hüküme
te yahut komisyona sorabilirsiniz. 

Konuşmak (istiyorsanız buyurun efendim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCBBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Sayın Baş
kan sorulardan önce birkaç cümle söylemek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Kısa ise yerinizden konuşabilirsi
niz, buyurun. 

İMAL1YE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCBBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş-
tkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; bu madde üze
rinde tabiî pek çok şey söylenebilir, arkadaşımız 
fevkalade güzel 'bir (konuşma yaptılar. Ancak sayın 
mMetvekilimizin baktığı açıdan meseleye bakmamak-
ta 'büyük fayda vardır. Öyle görevler, öyle rütbeler 
vardır iki, hu 'görevleri haşarı ile ifa edenler, bir 
noktada bu görevin gerektirdiği şekilde de ödüllen-
dirilmelidirler, o görevin gerektirdiği şekilde birtakım 
halklara sahip olmalıdırlar. Mesela bu görevlerden bir 
tanesi büyükelçiliktir. Büyükelçilik teamül olarak 'be
lirli hir okul bitirenler, belirli 'birtakım görevleri ya
panlar arasından olduğu gibi, bu meslek dalından ol
mayanlar tarafından da yerine getirilebilirler. Böyle 
bir insan, bir büyükelçi olaraik görev alıyorsa, o bü-
yükelçilMe ilgili hakları ve menfaatleri kendileri
ne sağlamak pök tabiîdir. Valilik de 'benzeri ıbir olay
dır. Milletvekilliği, parlamenterlik «ise, bunlarla dahi 
mukayese edilemeyecek kadar fevkalade kutsal, fev
kalade önemli bir hadisedir. Burada hepimiz büyük 
bir özveri ile gecemizi, gündüzümüze katarak çalı
yoruz, hep bu memleketin menfaati için çalışıyoruz. 

Böylesine yüce ve kutsal bir görevi yapan 'kimsele
rin, bu ıgörevferi bitirdikten sonra 'bazı hakları ka
zanmaları pek tabiîdir. Kendilerine tanınacak emek
li olma hakkı da onlardan esirgenmemesi gereken 
bir haktır. 

Süre ile ilgili hususlar diğer maddelerde zaten 
düzenlenmektedir. 

Bu hususları arz etmek istemiştim. Teşekkür edi
yorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Balkan. 
Buyurun Sayın Tutum, soru soracaksınız. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

saygıdeğer Bakanın verdiği son bilgiye de değinerek 
sorumu sormak istiyorum. Ek 1 inci maddeye göre, 
'bir milletvekili seçilir seçilmez, herhangi bir şart aran
maksızın doğrudan doğruya birinci derecenin dördün
cü kademesinden ve en' yüksek ek gösterge üzerin
den emekliliğe esas keseneğini kestirme hakkı veril
mektedir. 

.Şimdi soruyorum, demin verdikleri örnekteki istis
naî memuriyetlerde bu halk verilmiş midir? Yani bü
yükelçi ve valilerde, emekliliğe esas aylıkları, atan
dıkları andan itibaren kendilerine birinci derecenin 
dördüncü kademesinden ve en yüksek ek gösterge
den emekli keseneği kestirme .hakkı verilmekte mi
dir? 

lîkıinci sorum : 'Sayın Cumhurbaşkanının vetosun
da, söz konusu ettiği bu madde ile .ilgili olarak dü
şüncelerine komisyon herhangi bir yanıt vermemek
tedir gerekçede, acaba bu maddede ısrar ederken 
veto nedenleri olarak ileri sürülen düşüncelere na
sıl yanıt vereceklerdir? 

Bu iki noktada aydınlatılmamı istiyorum. 
Teşekkür ederim. 

iBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka soru sormak isteyen var mı? 
Sayın Enver Özcan, Sayın itsa Vardal, Sayın Ba-

tumlu, Sayın öner Çakan. 
Başka soru sormak isteyen?.. Yok. 
Soru sorma kayıt işllemıi bitmiştir. 
Sayın Balkan, soruyu cevaplayabilirsiniz. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE AUPTEMOÇÎN (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; burada ifade edilen, bir 
milletvekili, milletvekili olur olmaz hemen emekli 
olacak demek delildir. Burada ifade edilen; millet
vekilinin Emekli Sandığı ile ilişkisinin kurulmasıdır, 
yani milletvekili istediği takdirde Emekli Sandığı ile 
emeklilik ilişikisini kurdurup, milletvekilliği süresin-
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oe o derece üzerinden kuruma prim ödeyecektir. Bu
rada bu ifade edilmektedir. Eğer emeklilik hakkını 
fcazanmamışsa, emekli olmak durumunda değilse, 
milletvekili seçilir seçilmez, hemen emekli edilip 
emekli aylığını alacak demek değildir. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bu hak Türkiye' 
de kimseye tanınmamıştır; onu soruyorum Sayın Ba
kanım. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
. KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Burada da 

tanınmıyor, ilişki kuruluyor efendim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Burada emekli 

keseneğinin kestirilmesi hakkından bahsediliyor. Ga
yet tabiî bir insan seçilir seçilmez 'emekli olmaz. Bu
gün Türkiye'de hangi kamu görevlisine hu hak ta
nınmıştır, bunu sormak istedim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuş
mayalım. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Efendim, 
her kamu görevlisi yaptığı görevle ilgili bir şekilde 
emeklilik hakkına sahiptir, kesenekleri ona göre ke
silir. Burada biz bir kanunun bir maddesi üzerinde 
çalışıyoruz, söz konusu parîamenterierdir, yasama or
ganının görevlerini üstlenmiş insanlardır. 

İkinci hususa geçmeden arkadaşlar hatırlattılar; 
şu anda milletvekili olan arkadaşlar, ne tahsilde olur
larsa olsunlar, hangi yaşta olurlarsa olsunlar, en yük
sek dereceden maaş almaktadırlar. Pek talbiî ki, böy
lesine maaş alan kimselerin emeklilikleri de yine al
dıkları maaşla mütenasip (bir emekli maaşı olmak 
mecburiyetindedir. 

Veto ile ilgili hususları biraz önce söyledim; iki 
husus vardı, bir tanesi süre, bir tanesi de yaş ve tah
sil meselesi idi. Sayın soru sahibi sualini sormadan 
önce hu hususları izah etmiştim; tahsil konusu ile 
ilgili açıklamamı yapmıştım, süre ile ilgili hususlar 

• da zaten müteakip maddelerde karşımıza çıkacaktır. 
Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
'Sayın Özcan 'buyurun efendim. 
ENVER ÖZCAN (Tokat) — Sayın Başkan, Sa

yın Bakan açıklamalarında; «Bazı görevlerde, bazı 
mevkilerde 'bulunanların bazı ayrıcalıklı durumlara 
getirilmesinin doğal olduğunu» ileri sürdüler. Örne
ğin 'bir büyükelçilik, bir valilik yapısal »bir teknik is
ter, özellik ister, bu doğrudur. Ancak, ben merak 
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ediyorum, ülkemizde milletvekili için acaba temi
ninde .bir güçlük çekiliyor mu, milletvekilleri için böy
le bir sorun var mı? 

BAŞKAN — Sayın Balkanını, 'ben bunu sual ola
rak kabul etmiyorum, lütfen cevap 'vermeyiniz efen
dim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 'ben de kendilerine sual so
racağım, milletvekili olarak gddiklerine göre, herhal
de... 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, 'ben sual olarak ka
bul etmedim, lütfen efendim. 

NİHAT HARMANCI (Konya) — Teşekkür ede
riz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Batumiu buyurunuz efen
dim. 

SABİT BATUIMLU (istanbul) — Sayın Başkan, 
konuşma olarak rica edeceğim ben. 

BAŞKAN — Sayın Batumiu, madde üzerindeki 
konuşmalar bitmiş, sorulara geçmiş bulunuyoruz, özür 
dilerim. Öbür maddede size söz verelim efendim. 

Sayın Vardal buyurun efendim. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, 

18 inci madde ile getirilen ek 3 üncü maddede... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Ek 1 inci 
maddeden bahsediyoruz efendim. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Ayrı ayrı mı gö
rüşüyoruz efendim? 

BAŞKAN — Ayrı ayrı görüşüyoruz efendim. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — O takdirde, sırası 

geldiği zaman soracağım. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Çakan, buyurun efendim. 
RIZA ÖNER ÇAKAN (Zonguldak) — Daha ön

ce Emekli Sandığına tabi herhangi bir yerde görev 
yapan ve daha sonra milletvekili olanların intibak
ları yapılıyor mu? Yapılıyorsa, daha önce öğretim 
üyesi olan, bu intibaktan sonra, yani milletvekilliği 
hakkını kullanarak, 1 inci derecenin son kademesini 
alıyor mu? Alıyorsa, neden alıyor, bu bir haksızlık 
değil midir? 

İkincisi, bu bir intibak konusu mudur? Emekli 
Sandığına tabi olanların ek göstergeleri düşük oldu
ğu halde, intibakları yapılıyorsa, Sosyal Sigortalar ve
ya Bağ - Kur'a tabi olanların da intibaklarının yapıl
ması, sosyal adalet ilkesine uygun değil midir? 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakan. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Evet, bu 
intibaklar yapılıyor ye aramızda, intibakını yaptırmış, 
emekli maaşını alan değerli parlamenterlerimizin var 
olduğunu zannediyorum. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Ek 1 inci madde üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
Ek 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Ek 1 inci madde kabul 
edilmiştir. 

Ek 2 nci maddeyi okutuyorum : 
EK MADDE 2. — Ek birinci madde gereğince 

T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilenlerin, istekleri 
üzerine 18 yaşını doldurdukları tarihten sonra geçen 
çalışma sürelerinin en çok 15 yılını işyerlerinden ve
ya bağlı bulundukları meslek kuruluşlarından veya
hut vergi daireleri ile diğer resmî mercilerden alacak
ları belgelerle belgelemek şartıyla, 20.5.1976 tarih 
ve 2012 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 5434 sa
yılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa eklenen ek mad
dedeki esas ve oranlara göre borçlandırılır. Borçlan
maya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 nci 
maddesinin (A) fıkrasında yer alan gösterge tablo
sundaki 4 yıllık yüksekokul mezununun girebileceği 
derecenin ilgili kademesi esas alınır. 

Bu madde gereğince borçlandırılan süreler için 
tahakkuk ettirilen borç miktarı ödenmeden (ölüm, 
malullük ve 65 yaş haddi hariç-) emeklilik işlemi ya
pılamayacağı gibi bu süreler emeklilik ikramiyesinin 
hesabında da sayılmaz. 

BAŞKAN — Ek 2 nci madde üzerinde, Sayın 
Nuri Üzel, buyurun efendim. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; bu 18 inci maddenin içinde ge
tirilen ek 2 nci madde, daha önce görüşülmüş, kabul 
edilmiş ve ikinci defa görüşülmek üzere iade edilen 
metinler arasında bulunmuyor. 

Evvela, maddenin redaksiyonunda bir cümle dü
şüklüğü vardır; bunu kısım kısım okumak suretiyle 
tespit etmek istiyorum : «Ek birinci madde gereğince 
T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilenlerin... çalışma 
sürelerinin... belgelemek şartıyla... borçlandırılır» de
niyor; bu cümle düşüktür. Cümleyi de düzeltmek su
retiyle, biraz sonra arz edeceğim bir - iki noktada 
getirdiğim önergeyi, bu suretle izah etmiş oluyorum. \ 
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Madde metninin ikinci satırında, «İstekleri üzeri
ne 18 yaşını doldurdukları tarihten sonra geçen ça
lışma sürelerinin en çok 15 yılını» deniliyor. Buraya 
«bu kişilerin daha önce sosyal güvenlik kurumlarına 
bağlı olmaksızın» cümlesinin ilavesinde yarar olacak
tır. Çünkü burada, «18 yaşını doldurdukları tarihten 
sonra geçen çalışma süreleri» demek suretiyle geçmiş 
çalışma sürelerinin tamamına atıf yapılmış oluyor; 
biliniyor ki, bu yaştan sonra çalışıldığı takdirde bir 
sosyal güvenlik kuruluşuna da bağlı olmak durumu 
mevcuttur. Bu, ya T.C. Emekli Sandığıdır, ya Sosyal 
Sigortalardır veyahut Bağ - Kur'dur veya Sosyal Si
gortalar Kanununda belirtilen diğer emeklilik hakkı 
veren kurumlardır. Bu itibarla, buraya, «sosyal gü
venlik kurumlarına bağlı olmaksızın» ibaresinin ilave 
edilmesinde fayda olacaktır. 

Madde metninin orta yerlerine doğru «5434 sayılı 
T.C. Emekli Sandığı Kanununa eklenen ek maddede
ki esas ve oranlara göre» deniliyor. Buradaki, «Ka
nuna eklenen ek maddedeki» cümlesiyle, kanuna ek
lenen hangi ek madde kastediliyor? Bu cümle bir 
boşluk yaratıyor. Kanaatimce, «Emekli Sandığı Ka
nununa bu kanunla eklenen ilgili ek maddelerdeki» 
demek lazım gelecek. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Kastedilen, 
2 nci maddeyle eklenen ek maddedir. .Bir tane ek 
madde vardır efendim. 

M. NURİ ÜZEL (Devamla) — «Ek 1 inci madde 
gereğince» diyerek, ek 1 inci maddeye bir atıf yapılı
yor; ama ek 1 inci maddenin eklendiğine dair bura
da bir atıf yoktur. O itibarla burada bir açıklık ola
caktır. 

Efendim, bu maddenin son fıkrasında, kanun çık
tıktan sonra arkadaşlar arasında ve ilgililerle yaptı
ğımız görüşmelerde, bu maddenin anlaşılma tarzın
da bir noksanlık var olduğu kanaatine vardık. Bu da 
maddenin yazılış tarzından ileri geliyor. «Bu madde 
gereğince borçlandırılan süreler için tahakkuk ettiri
len borç miktarı ödenmeden, emeklilik işlemi yapıla
mayacağı gibi, bu süreler emeklilik ikramiyesinin he
sabında sayılmaz.» Ancak nedir? «Ölüm, malullük ve 
65 yaş haddi hariç.» ölüm halinde, malullük halin
de ve 65 yaş hariç denilmekle ne kastediliyor orası da 
biraz muğlak? Demek ki, bu hallerde emeklilik işle
mi yapılacağı anlaşılıyor; ama bu madde borçlan
mayla ilgili bir maddedir. 

Şu halde, maddenin bu madde gereğince borçlan
dırılan süreler için tahakkuk ettirilen borç miktarı-
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nın tamamı Ödenmeden emeklilik işlemi yapılamaya
cağı gibi, bu süreler emeklilik ikramiyesinin hesabın
da da sayılmaz» şeklinde olması gerekir. Yani tekli
fimizle, parantez içine alınan «Ölüm, malullük ve 65 
yaş haddi hariç» ibarelerini kaldırıyoruz; fakat onun 
yerine, kanunun eski şeklindeki maksadı yerine geti
rici daha açık bir ifade koyuyoruz. O da şudur : «Borç
landırılan süreler için tahakkuk ettirilen borç miktarı 
tamamen ödenmeden vaki olacak ölüm veya iş göre
mez malullük veya 65 yaşını doldurmuş olma halle
rinde emeklilik işleminin yürütülmesi ve emeklilik ik
ramiyesinin hesaplanması için borçlanılan miktarın 
tamamen ödenmesi şartı aranmaz ve bakiye borç taki
be alınmaz.» Buna böylece bir açıklık getirmekte bü
yük yarar vardır. Aksi halde parantez içinde kalan 
bu husus, uygulamada olduğu kadar, genel anlamayı 
da zayıf düşürecektir. 

BAŞKAN — Sayın Üzel, toparlayınız efendim. 
M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Kişilere verilecek 

hakları bu derece açık seçik getirmekte yarar olacak
tır. Verdiğimiz önergeyle, konunun özüne dokunmu
yoruz; ancak, cümle düzeltmesi yoluyla bir iki keli
meyi açıklıkla ifade ediyoruz ve asıl ölüm, maluliyet, 
65 yaş haddini - özüne dokunmadan - tam manasıyla 
açık bir hale getiriyoruz. 

Önergenin kabulünü rica eder, saygılar sunarım 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üzel. 
Başka söz isteyen var mı? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Müsaade 
eder misiniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN Buyurun Efendim. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; aslında konuşmacı soru 
sormadı, bazı açıklamalar yaptı ve önerge verdiğini 
ifade etti. 

Müsaade ederseniz bir - iki hususa değinmek is
tiyorum : Efendim, 2 nci madde ile ilgili olarak, 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na, 3 Geçici Madde ile Bir Ek Madde Eklenmesi Hak
kında 2012 sayılı Kanunun 2 nci maddesi bir ek mad
de getirmektedir; 2 nci madde «5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa, aşağıdaki ek 
madde eklenmiştir» diyor ve bir tek ek madde geti
riyor. Dolayısıyla «2 nci madde ile eklenen ek mad
de» sözü, herhangi bir karışıklık doğuracak bir hu
sus değildir; sadece 1 ek madde vardır, 2 nci madde-

Sayın konuşmacının birindi bölümde de ifade et» 
tiği üzere, zaten diğer sosyal kurumlarla ilgilendiril
miş olması şarttır. Bu nedenle, bazı bilinen şeyleri tek
rar, tekrar yazmakta bir gerek yoktur. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN -- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Geçici 2 nci madde üzerinde verilmiş bir önerge 

vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin 436 sıra sayısında, ve bir daha görüşül

mekte olan kanunun 18 inci maddesiyle yapılan ek
lemelerden ek 2 nci maddenin, yazımında cümle bü
tünlüğünü düzgün ifade etmek ve son fıkrasına açık» 
lık getirmek üzere aşağıdaki şekilde yazılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

EK MADDE 2. — Ek birinci madde gereğince 
T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilenlerin, istekleri 
üzerine, 18 yaşını doldurdukları tarihten sonra sos
yal güvenlik kurumlarına bağlı olmaksızın geçen ça
lışma sürelerinin en çok 15 yılı, işyerlerinden veya bağ
lı bulundukları meslek kuruluşlarından veyahut vergi 
daireleri ile diğer resmî mercilerden alacakları bel
gelerle belgelenmek şartıyla, 20.5.1976 tarih ve 2012 
sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile, 5434 sayılı T.C. 
Emekli Sandığı Kanununa, bu kanunla eklenen ilgili 
ek maddelerdeki esas ve oranlara göre borçlandırı
lır. 

Borçlanmaya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 36 nci maddesinin (A) fıkrasında yer alan gös
terge tablosundaki 4 yıllık yüksekokul mezununun 
girebileceği derecenin ilgili kademesi esas alınır. 

Bu madde gereğince borçlandırılan süreler için 
tahakkuk ettirilen borç miktarının tamamı ödenme
den emeklilik işlemi yapılamayacağı gibi bu süreler 
emeklilik ikramiyesinin hesabında da sayılamaz. 

Borçlandırılan süreler içdn tahakkuk ettirilen borç 
miktarı tamamen ödenmeden vaki olacak ölüm veya 
iş göremez malullük veya 65 yaşını doldurmuş obua 
hallerinde emeklilik işleminin yürütülmesi ve emekli 
ikramiyesinin hesaplanması için borçlanılan miktarın 
tamamen ödenmesi şartı aranmaz ve bakiye borç ta
kibe alınmaz. 

Nuri Üzel Şükrü Yüzbaşıoğlu 
Eskişehir Afyon 

Hayrullah Olca Hüseyin Aydemir 
İzmir İzmir 

Kemal Gökçora 
Bursa 
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BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet ka
tılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇ1N (Bursa) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Önerge sahibi olarak konuşmak is
tiyor musunuz Sayın Üzel? 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Arz ettim Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiş
tir. 

Ek 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Ek 2 nci madde kabul edil
miştir. 

Ek 3 üncü maddeyi okutuyorum : 
EK MADDE 3. — Çeşitli sosyal güvenlik kurum

larından emekli olduktan sonra, Yasama Organı Üye
liği yapanlarla, dışarıdan bakanlığa atananlardan, T.C. 
Emekli Sandığı ile ilgilendirilmek isteyenlerin bu istek
lerini Sandık kaydına geçtiği tarihi takip eden aybaşın
dan itibaren bu Kanunun Ek 1 inci maddesi gereğin
ce Sandık iştirakçilikleri sağlanır've aynı tarihten iti
baren sosyal güvenlik kurumlarından almakta olduk
ları aylıkları kesilir. Bu gibilerin (emekli aylığı almak 
suretiyle geçmiş süreleri hariç) yine istekleri üzerine, 
bu Kanunun Ek 2 inci maddesi gereğince borçlandı-
rılmalan yapılır. 

Ancak, sözü edilenlerden çeşitli Sosyal Güvenlik 
Kurumlarına prim veya kesenek ödeyerek geçen sü
releri ile Ek 2 inci maddeye göre borçlandıkları hiz
met süreleri toplamı aylık bağlanabilmesi için yeterli 
süreden eksik olanların, eksik olan bu süreleri de ay
rıca borçlandırılır. 

BAŞKAN — Ek madde 3 üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

BİLÂL ŞİŞMAN (İstanbul) — Sorumuz var Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Soru sormak isteyenleri kaydediyo
rum : Sayın Bilâl Şişman, Sayın Vardal ve Sayın Ka-
zancıoğlu. 

Soru sormak isteyenler ile ilgili kayıt işlemi bitmiş
tir. 

Buyurun Sayın Şişman. 
BİLÂL ŞİŞMAN (İstanbul) — Efendim, madde

denim son kısmında «Ancak, sözü edilenlerden çeşit
li Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim veya kesenek 
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ödeyerek geçen süreleri ile Ek 2 nci maddeye göre 
borçlandıkları hizmet süreleri toplamı aylık bağlana
bilmesi için yeterli süreden eksik olanların, eksik olan 
bu süreleri de ayrıca borçlandırılır» deniliyor. 

Bu borçlandırma için bir talep söz konusu mudur? 
Örneğin; .çalıştığı işyerinden bir belge getirecek mi
dir veya bir başka talepte bulunulacak mıdır? Yani 
borçlanma hangi esasa göre yapılacaktır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şişman. 
Sayın Bakan buyurun. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Efendim, 
belge gerekmiyor; borçlanma ek 2 nci maddeye göre 
yapılıyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Vardal buyurun efendim. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, bu 

konuda soracağım soru, Sayın Şişman'ın sorduğu so
ruyla aynıdır. Yalnız zabıtlara geçirilmesi babında şu 
konunun açıklığa kavuşturulmasını istirham ediyo
rum. 

Ek 3 üncü maddenin son fıkrasında yapılan dü
zenlemede, ek 2 nci madde gereğince yapılacak borç
lanmadan sonra, sosyal güvenlik kurumlarına prim 
ve kesenek ödeyerek geçen hizmetleri birleştirildikten 
sonra; eğer 25 fiilî yıl dolmuyorsa, geriye kalan kısım 
için mi borçlanma hakkı getiriliyor? Bu borçlanma 
için herhangi bir hizmet şartı aranıyor mu, yoksa hiz
meti olmasa bile bu borçlanma yapılabilecek mi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
Sayın Bakan buyurun. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) —' Yapılabi
lecek efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kazancıoğlu buyurun. 
YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 

Efendim, bu maddeye göre, ilgilendirilmeyi isteyen
lerin bu istemeleri bir müddete tabi midir? Burada 
herhangi bir müddet yok da, onun için sordum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan buyurun. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Değil efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, ben 

de soru soracaktım. 
BAŞKAN — Sayın Tutum, buyurun. 

441 — 



T. B. M. M. B i 102 7 . 5 i 1986 0 : 1 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
verilen açıklamalara göre, bu kanun M türlü borçlan
ma getiriyor. Bunlar, birbiriyle farklı esasları ihtiva 
eden iki borçlanma türüdür; bu bir ayrıcalık olarak 
nitelenemez mi; bir çelişki yok mudur? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Çelişki yok
tur efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Ek 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Ek 3 üncü madde kabul edil
miştir. 

Ek madde 4'ü okutuyorum : 
EK MADDE 4. — Yasama Organı Üyeleri veya 

dışarıdan atanan bakanlardan görev süreleri sona eren
lerden; 

a) T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilmesi gereken 
bir göreve girenlerin emekli keseneklerine, kesenekle
ri kendileri, karşılıkları da kurumlarınca ödenmek üze
re 1 inci derecenin son kademesi ve iştirakçilere uy
gulanmakta olan en yüksek ek gösterge esas alınır. 

b) Diğer sosyal güvenlik kurumları ile ilgili bir 
görevde çalışanların istekleri üzerine, müracaatlarının 
T.C. Emekli Sandığı kayıtlarına geçtiği tarihi takip 
eden aybaşından itibaren kesenek ve kurum karşılık
ları birinci derecenin son kademesi ve iştirakçiler için 
uygulanmakta olan en yüksek ek gösterge üzerinden 
hesap edilmek şartıyla T.C. Emekli Sandığı ile ilgi
lendirilmeleri sağlanır. 

Bu suretle ilgileri devam edenlerin Bağ-Kur ile il
gilendirilmeleri gereken işlerde çalışanların kesenek 
ve karşılıklarının tamamı, Sosyal Sigortalar Kurumu 
ile ilgilendirilmeleri gereken görevlerde çalışanların 
keseneklerinin tamamı ile, Sosyal Sigortalar Kuru
muna ödenecek işveren hissesi ile % 18 karşılık ara
sındaki farkın tamamı kendilerinden, işveren hissesi 
de çalıştıran işyerinden tahsil edilir. Ancak bu suret
le geçen süreler emeklilik ikramiyesinin hesabında 
dikkate alınmaz. 

(a) ve (b) fıkrası kapsamına girenlere istekleri üze
rine Ek 5 inci maddedeki esas ve oranlara göre aylık 
bağlanır. 

BAŞKAN — Bk madde 4 üzeninde söz isteyen var 
mı efendim? Yok. 

Ek madde 4'ü oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Ek madde 4 kabul edilmiştir. 

Ek madde 5'i okutuyorum : 
EK MADDE 5. — Yasama Organı Üyeliği ya

panlar, dışardan atanan bakanlar ile bu görevleri so
na ermiş bulunanlardan; 

T.C. Emekli Sandığı ile diğer Sosyal Güvenlik Ku
rumlarına prim veya kesenek ödemek, veyahut bu 
Kanunun Ek 2 ve Ek 3 üncü maddesiyle diğer kanun
ların hükümlerine göre borçlanılan hizmet süreleri 
toplamı kadın ise 20, erkek ise 25 fiilî hizmet yılını 
dolduranlara, 5434 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi
nin değişik (ç), (h) ve (i) fıkraları ile 23.9.1983 tarih 
ve 2898 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde sözü-
geçen yıllar itibarıyla belirlenen yaşlan doldurmaları 
şartıyla, aylık bağlanması için T.C. Emekli Sandığına 
yazılı müracaatlarını takip eden aybaşından itibaren 
emekli aylığı bağlanır. 

Bunlara bağlanacak aylığın hesabında, 5434 sayılı 
T.C. Emekli Sandığı Kanununun değişik 41 inci mad
desi hükümleri uygulanır. 

Bunların dul ve yetimlerine bağlanacak aylıkların 
hesabında da bu madde uygulanır. 

Bu Kanuna göre emekli aylığı bağlanmasında 2829 
sayılı Kanunun 8 inci maddesi hükümleri uygulan
maz. 

BAŞKAN — Bk madde 5 üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Ek madde 5'i oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Ek madde 5 kabul edilmiştir. 

Ek madde 6'yı okutuyorum : 
EK MADDE 6. — Yasama Organı Üyeliği sona 

ermiş olup da tekrar seçilemeyenlerden, bu Kanunun 
39 uncu maddesinin (ç), (h), (i) fıkralarında belirtilen 
hizmet sürelerini dolduranların, bu sürelerini doldur
dukları yılda istekle emekliye ayrılabilmek için ara
nan yaş hadlerinden üç yıl indirilir. 

BAŞKAN — Ek madde 6 üzerinde söz isteyen var 
mı efendim? Yok. 

Soru sormak isteyen?.. 
Sayın Tutum, Sayın Kazancıoğlu. 
Sayın Tutum, buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, bu 

ek madde 6'da, «Yaş hadlerinden üç yıl indirilir» de
niyor. 

Çok açık ve net bir soru : Bu bir ayrıcalık değil 
midir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Buyurun Sayın Balkan. 
MALİYE VE GÜİMRÜK BAKANI AHMET 

IKURTCBBE AUPTEIMIOÇİ'N (Bursa) — DeğiMir. 
IBAŞKAN — Buyurun Sayın Kazancıoğlu. 
YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trafbzon) — 

Beriim sorum da aynı manada olacaktı, o bakım
dan arz ötmiyiorum. 

BAŞKAN — Teşe'kMiir ederim. 
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Madde üzerinde verilmiş bir önerge var, okutu
yorum : 

Yüksek (Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 18 inci mad

deciyle 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
eklenen Ek 6 ncı maddenin aşağıdaki şekilde değiş
ti ritaesirii arz ve teklif ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu Nevzat Bıyıklı 
Zonguldak Artvin 

Osman (Doğan Turan öztürk 
Şanlıurfa Nevşehir 

Yaşar Albayrak 
İstanbul! 

EK MADDE 6. — Yaisam'a Organı Üyeliği veya 
dışardan atanmış bakanlığı sona ermiş olup da tek
rar seçilemeyenlerle dışardan tekrar bakanlığa a'tan-
mıyanliardian, ıbu kanunun 39 uncu maddesinin (ç), 
(h), (i) fıkralarında belirtilen hizmet sürelerini dol
duranların, bu süreleri doldurdukları yılda istekle. 
emekliye ayrılabilmek için aranan yaş hadlerinden 
üç yıl indirilir. 

Ancak, Ya'starrta Organı Üyeliği veyahut dışar
dan atanmış 'bakanlığı cezaen veya istifa suretiyle 
Sona erenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. 

Yukarıdaki fıkralarla getirilen hükümler bu ka
nunun yürüdüğünden önce görevleri sona ermiş olan
lar hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu I 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MAIJÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTOEBE AIJPTBMÖÇfN (Bursa) — Katılıyoruz. 

'BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılmıyor, hü
kümet katılıyor. 

Önengeyi oylarınıza sunuyoruz : Kalbul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge kalbul ed'ilrriiştir. 

Ek madde 6Vı, kalbul edilen önergeyle değiştirilen 
şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Ek Madde 7'yi okutuyorum : 
EIK MADDE 7. — a) Bu Kanunla ek ve değî-

şükTikleriride emeklilik kesenekleri ile kurum kesenek 
karşılıklarına bağlı olarak tespit edilmiş oranlar, 5434 
sayılı Kanunun değişik 14 üncü maddesinin (a) ve 

i(d) fıkralarında gösterilen oranlar esas alınarak yük
seltilmiş sayılır. 

Ib) «Emekli, Adi Malullük veya Vazife Malul
lüğü Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen 
Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul 
ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ve Tedavileri 
Hakkında Tüzük» ile «Vazife Malullerinin Nevile-
riyle Dereceleri Hakkında Nizamname» ve «Vazife 
IMalullüklermi Belirten Usul ve Belgeler Halklkında 
Tüzük» hariç bu Kanunda geçen diğer «tüzük» de
yimleri «yönetmelik» olarak değiştirilmiştir. 

'BAŞKAN — Ek madde 7 üzerinde söz isteyen 
var mı efendim? Yok. 

İMadldeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
Kalbul e'tmeyenler... Ek m'adde 7 kalbul edilmiştir. 

Ek madde 8'i okutuyorum : 

EK MADDE 8. .— T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun uygulanmasından doğan Sandık alacakları on 
yıllık zamanaşımına tabidir. 

BAŞKAN — M'adde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kalbul e'tmeyenler... Ek Madde 8 kabul edilmiştir. 
Ek ma'dlde 9'u okutuyorum : 

BK MADDE 9. — Kanunla kurulan sosyal gü
venlik kurumları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun geçici 20 ne1! maddesine göre kurulan sandık
larla ilk defa bu Kanunun yürürlük tarihini takip 
eden aybaşından itibaren prim veya kesenek ödemek 
suretiyle ilgilendirileceklerden kadın iştirakçilere 20 
fiilî hizmet yılım ve (50) yaşını, erkek iştirakçilere 
'25 fiilî hizmet yılını ve (55),yaşını, 1 Ocak 1990 ta
rihinden itibaren ilgilendirilecek kadın iştirakçilere 
20 fiilî hizmet yılını ve (55) yaşını, erkek iştirakçi
lere 25 fiilî hizmet yılını ve (60) yaşını doldurduk
larında, istekleri üzerine T. C. Emekli Sandığınca 
emekli aylığı bağlanır. 

BAŞKAN — Ek-madde 9 üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Bk madde 9'u oylarınıza sunuyorum : Kalbul 
edenler... Kalbul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Ek Madde 10'u okutuyorum : 
EK MADDE 10. — Türk vatandaşlarıyla evlen

miş yabancı uyruklu karılara, Türkiye'de ikâmet et
tikleri sürece, mütekabiliyet esası da dikkate alına
rak, değişik 68 inci maddedeki oranlara göre aylık 
bağlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
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Ek M adide 10'u oylarınıza sunuyorum : K'albul 
edenler... Etmeyenler... K'albul edilmiştir. 

Çerçeve 18 inci maddeyi, kabul edilen ek madde
lerle beraber oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
'küçük bir sorum var. 

İBAŞKAN — «Söz isteyen var mı?» diye sordum 
efendim. 

İM. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Hayır efendim, 
sormadınız. 

BAŞKAN — Efendim oylamaya geçtik. 
Maddeyi kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
M. NÜRÎ ÜZEL (Eskişehir) — Metazori oluyor 

(bu işler. 

İBAŞKAN — Metazorilİk yok Sayın Üzel, istir
ham ederim, çdk istirham ederim... 

CAHİT TÜTTÜM (Balıkesir) — Konuşmaya prim 
verin Sayın Başkan. 

- /BAŞKAN — Veriyoruz efendim, kaç defa soru
yoruz; Sayın Tutum, yani 'ben söz vermiyorsam kim
se vermez. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
zaten çok az kişi konuşuyor. 

İBAŞKAN — Löflten konuşun efendim, biz ko
nuşmaya mani mi oluyoruz? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Müsamaha bu
yurun efendim. 

iBAŞKAN — Efendim, «Madde üzerinde söz 
isJbeyen var mı? diyoruz, söz isteyen yok, ne yapa
yım ben? Ben söz vermiyorsam, kimse vermez. 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
'MADDE 19. —.5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 

Kanununa 2.3.1970 tarihli ve 1239 sayılı Kanunla 
eklenen Ek - 1 inci maddeye aşağıdaki bent eklen
miştir. 

Yukarıdaki hükümler, 22J6.1956 tarih ve 6741 sa
yılı Kanunla 53 üncü madldieye eklenen bent gereğin
ce malullük aylığı alanlardan ölenlerin dul ve yetim
leri hakkında da uygulanır. 

'BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

19 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul 
edenler... Etmeyenler.. Kalbul edilmiştir. 

20 nei maddeyi okutuyorum : 
IMADDE 20. — T. C. Emekli Sandığı Kanununa 

8.7.(1971 tarih ve 1425 sayılı Kanun ile eklenen de
ğişik Geçidi 7 nci maddeye aşağıdaki fıkra eklen
miştir. 
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15.6Jİ978 tarih ve 2T50 sayılı Kanun hükümleri
ne göre Vatanî Hizmet Tertibinden aylık bağlanmış 
olanların yalnız kendileri yukarıdaki hükümlerden 
faydalandırılırlar. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

20 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul 
edenler... Etmeyenler... Kahul edilmiştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum : 
'MADDE 21. — 24.12J1980 tarihli ve 2363 sayılı 

Kanunun 2720 sayılı Kanun ile değişik 3 üncü mad
desinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«T. C. Emekli Sandığınca ödenecek sosyal yar
dım zamları Hazinece karşılanır. Ancak, Türkiye 
Radyo Televizyon Kurumu, Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası ve Millî Ptyanıgö İdaresi ve Bakan
lar Kurulu kararı ile tespit edilecek ve 233 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren te
şekkül ve kuruluşlarla bunların müessese, bağlı or
taklık ve iştiraklerinden emekli olanlara ödenen sos
yal yardım zamları yazı ile istenilmesi üzerine en 
son emekTı oldukları kuruluşlar tarafından en çok 
12 ay içinfde faturası karşılığında sandığa ödenir.» 

'BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

21 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum : 
(MADDE 22. — 3.3.1954 tarihli ve 63VI sayılı 

Kanunun 17 nci maddecinde kurulması öngörülen 
«Sağlık Yardim Sandığı»nın % 1 gelirleriyle iügili (1) 
işaretli fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«1. — Sağlık Yardım Sandığı İdare Meclisinin 
tek'İfi ve Sandık Yönettim Kurulunun kararı ile tes
pit edilecek ve % 2'den az olmamak üzere persone
lin aylıklarından kesilecek aidattan;» 

İBAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Var, Sayın Baş
kan. 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Üzel. 
M. NURlt ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; sağlık yardım sandığının ku
rulmasında, gelirleriyle ilgili olarak evvelce yüzde 
1 gM görülen, işaretlenen fıkranın değiştirilmesi gi
bi anlaşman bu maddede «Sağlık Yardım Sandığı İda
re MeclMriin teklifi ve «TC Emekli Sandığı Yöne
tim Kurulunun kararıyla tespit edilecek ve yüzde 
2'den az olmamak üzere personelin aylıklarından ke
silecek aÜdattJan» deniliyor. 
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Malumlarıdır ki, malî hükümlerde bu nevi tah
didi 'kısıtlamalar, tahdMî unsurlar getirildiği takdirde, 
ıbunlann azamî miktarları belirtilir. Yan'i malî hu
kuk yapılacak bir kes'in'tünin azamî miktarının ne ol
duğunun belirtilmesini gerektirir. Asgarîsini belîrt-
nıek, iîslt sınırını belirtmemek ve böylece ne kadar ke-
südbileeeğirii takdire bırakmak, malî hukuka uygun 
deği'îdir. Bu, hi'çlbir yerde görülmez. Personelin ay
lıklarından yüzde 2 oranından aşağı olmamak üzere 
kepilecek... öyleyse yüzde 5 mi, yüzde 15 mi, yüzde 
25 mi?.. Yardım Sandığı idare meclisi bunun yukarı 
haddini teklifinde acalba ne' dereceye kadar belirte
cek ve hanimi ölçüye göre 'belirtecek? Bu, daha fazla 
gidemeyecek mi? Bunun iç'in, asgarî miktar değil 
de, azamî miktarın CespM daha uygundur ve malî 
Ihukuk da bunu gerektirir. 

O itflbarla, değişiklik önergemizde arz et'tiğim'iz 
gib'i, «Sağlık Yardım Saridığı, idare mecl'isinin teklifi 
ve TC Emekli Sandığı Yönetim Kurulunun kararıy
la tespit edilecek ve yüzde 2 ^ ^ az, yüzde 5 ten faz
la olmamak üzere personelin aylıklarından kesilecek 
aidattan» diye bir tahdidi hüküm getirmek, herhalde 
malî hukuka, kişli haklarına ve kişilerin, kendilerin
den bu yardım sandıklarına ne dereceye kadar aidat 
kesileceğim" ve miktarını bilmeleri bakımından fay
dalı olacaktır, gerekli olacaktır. 

Saygılar sunarım. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üzel. 
Sayın Özel, bir mok'tayı hatırlatayım : Bu öner

geleri biraz önceden verseniz de tetkik imkânı bula-
'b'ilsek... 'Çünkü zaman kalmıyor, hemen kbm'ilsyona 
arz edemiyoruz. 

'M. NURt ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
önergeyi verdiğimiz takdirde söz sıramız geçiyor. 

İBAŞKAN — Geçmez efendim; önergeyi «üz ön
ceden bize verin, sizle yine sözünüzü veririz efen
dim. 

'M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Kbm'ilsyona soru
luyor, «kalbul etmiyoruz» deyince umumî heyet te
sir altında kalıyor. 

İBAŞKAN — Komisyona haber vermek duru
mundayız, o yönden, önceden önergeyi almamız la
zım. 

İM. NURt ÜZEL (Eskişehir) — Benim Usulüm 
de bu alacak Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bundan sonra tekerrür etmesin 
efendim, lütfen.... 

M. NURit ÜZEL (Eskişehir) — Hayır efendim, 
İçtüzükte 'bunu men edici bir husuls yoktur; bundan 
s'onra benim hareketfihı böyle olacaktır. 
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İ
İBAŞKAN — Var efendim, var; «Kömi'syon der-

thal daiberd'ar edilir» h'ükmü var. 
3 M. NURİ ÜZEL (Esk'işehÜr) — Öyleyse şimdi 

İ ha'berdar ederslriiz. 
•BAŞKAN — O durumda, Genel Kurul sizfın öner

genizi bekleyecek eferidim. 
İM. NURt ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

önergeyi verdim. 
(MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTOEBE AUPTEMOÇİN (İBursa) — Sayın Baş
kan, bir açıklık geltirefoılir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
'MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEİBE ALPTEMCÇÎN (Bursa) — Efendim, 
balhsedilen sandık, katılıriması ihtiyarî ve tamamen 
çalışanlarla ilgili bir sandıktır. Dolayısıyla bir vergi 
bir ceza, bir başka hadise, bir mecburiyet değildir. 
Onun için tavan konulması söz konusu olamaz. Sa
yın konuşmacı herlh'aîde bu hususu gözden kaçır
mıştır. 

Arz ederim. 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
<M. NURt ÜZEL pskişehir) — Sayın Bakan, ih

tiyarî olduğunu ben de biliyorum. 
BAŞKAN — Önergeyi komisyon tetkik ediyor; 

bekliyoruz efendim. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemlin 436 sıra sayDsında ve bir daha görü

şülmekte olan kanunun 22 nci maddesinde atıf ya
pılan (1) işaretli fıkranın aşağıdaki şekilde yazılarak 
kafbülünü arz ve teklif ederiz. Bu suretle sandıkla 
ilgili persbnefo' en yakından iligîlenıdiiren asıl yukarı 
oran açıklıkla tespit edilmiş olacaktır. 

«1. Sağlık Yardım Sandığı idare Meclisinin tek
lifi ve T. C. Emekli Sandığı Yönetim Kurulunun ka
rarı ile te'spiit edilecek ve yüzde 2'den az, yüzde 5ten 
fazla olmamak üzere personelin aylıklarından kesi
lecek aidatlar;» 

Nuri Üzel Hayrüllah Olca 
Eskişehir îzmir 

Hüseyin Aydemir Kemal Glökçora 
izmir Bursa 

S. Hüsamettin Konuksever 
Edirne H ' 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet 
] katılıyor mu efendim? 

— 445 — 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

MALİYE VE GÜlMRÜİK BAKANI AHMET 
KORTCEBlE ALPTEMÖÇİN (©ursa) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Önerge sabibi açıklamada bulun
dular. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

22 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul 
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

23 ündü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 23. — Yasama Organı Üyeleri ile dışa

rıdan atanan Bakanlara ilişkin olarak 5434 sayılı 
T. C. Emekli Sandığı Kanunu ile elk ve değişiklik
lerinde ve diğer kanunlarda yer alan bu Kanuna ay
kırı hükümler yürürlükten kaMıril'mış'tır. 

'BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz üste-
yen?.. Yok. 

23 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Emmeyenler... Kabul edilmiş/tir. 

'24 üncü maddeyi olkutuyörum : 
MADDE 24. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 

OfCanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 
GEÇÎÖI MADDE 1. — Sandık Yönetim Kuru

lunca 'bu Kanunun yayımı tarilhine kadar verilmiş 
kararların ilgililere tebliğine devam edilir. 

İlgililer bu kararlar üzerine, Sandık aleyhine idarî 
dava açabilirler. 

Sandık Yönetim Kurulunca verilmiş kararların 
dalha önce tebliğ edilmiş olm'aisı nedeniyle idarî dava 
açma süreleri işllemeye başlamış bulunanların bu sü
releri kesilmeyeceği g'ilb'i bu K'anun, Marî dava açma 
süreleri geçmiş olanlara da yerij bir hak vermez. 

BAŞKAN — Geçici madde 1 üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Geçici Madde l*i oylarınıza sunuyorum : Kabul 
ddenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 2yi ok'tuyorum : 

GEÇİOI MADDE 2. — 5434 sayılı Kanunun bu 
Kanunla değiştirilen 14 üncü maddesinin (a) fıkrasın
da belirtilen emeklilik keseneği 1986 yılı için % 10, 
1987 ve 1988 yılları için % 11, (d) fıkrasında belirti
len kurum karşılığı ise 1986 yılı için % 18, 1987 ve 
1988 yılları için % 19 olarak uygulanır. Bu oranlar, 
belirtilen yıllarda emeklilik keseneği ve kurum kar
şılığı mahiyetindeki diğer oranlar hakkında da ay
nen uygulanır. 
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(f) fıkrasında belirtilen ek karşılık jse 1986 yılı 
için % 2, 1987 yılı 'içlin % 3 olarak uygulanır. 

BAŞKAN — Geçici Madde 2 üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Geçic'i madde 2yi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Geçici madde 3*ü okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 3. — Aylık bağlanması için 

'gerekli süreleri geçirmeleri nedeniyle aylık bağlanma
mış ana ve babalardan, bu Kanunun yürürlük tari
hinden sonra yapacakları yazılı müracaatı takip eden 
aybaşından itibaren bu Kanunun diğer hükümleri de 
dikkate alınarak müstebak olmaları şartıyla aylık 
bağlanır. Bunlara geçmiş süreler için aylık ve emek
lilik ikramİ'yes'i ö'dbn'mez. 

BAŞİKAN — Geçici Madde 3 üzerinde söz iste
yen?.. Yok., 

Geçici Madde 3*ü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kalbul ödilmişt'ir. 

Geç'ici Makide 41ü okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 4. — 5434 sayılı Kanunun 

bu Kanunla değişik (74) üncü maddesinin değişik
likten önceki iki, üç ve dokuzuncu bentlerinde yazılı 
durumda ölüp da süresi içinde müracaat etmeyenlerle 
diğer veya aynı bir yüksekokula başlamayanlardan 
aylık bağlanmamış erkek çocuklara, bu Kanundaki 
şartları taşımaları halinde, bu Kanunun yürürlüğe 
ıgirdiği tarihten sonra yapacakları müracaatı takip 
dden aybaşındn itibaren aylık bağlanır. 

•BAŞİKAN — Geçİcİ Madde 4 üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Geç'ici Madde 41ü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Geçici Madde 5'i okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun yürürlüğe 

glrdiğ'i tarihten önce, Türk vatandaşlığını kaybetme
leri veya Hükümetten izin almaksızın yabancı mem
lekette vazife kabul ekmeleri nedeniyle aylık bağla
namayanlarla emekl'i, dut ve yetim aylıkları kesilen
lerin, yeniden Türk vatandaşlığını kazanmaları şar
tıyla bu Kanunun diğer hükümleri de dikkate alına
rak, müstebak olmaları halinde, bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten sjonra yapacakları müracaatlarını 
takip eden aybaşından itibaren aylıkları yeniden veya 
iadeten bağlanır. Bunlara geçmiş süreler için aylık 
ve emeklilik ikramiyesi ödenmez. 

BAŞİKAN — Geç'ici Madde 5 üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Geçici Madde 6'yı okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 6, — İki cihetten aylığa müs-

tehak olanlardan aylıklardan birini tercih için ara
nan süreleri geçirenlere, bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten sonra yapacakları müracaatı takip eden 
aybaşından itibaren, bu Kanunun diğer hükümleri 
»de dikkate alınarak, mülstehak olmaları şartıyla, ter
cih ettikleri aylıkları bağlanır. Bunlara geçmiş süre
ler için aylık ve emeklilik ikramiyesi ödenmez. 

(B(AŞIK!AN — Geçici Madde 6 üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabull etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Geçici Madde 7'yl okutuyorum : 

GEÇİCİ MAİDDE 7. — Bu Kanunun 19 uncu 
maddesi ile 1239 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi
ne eklenen 'bent gereğince; bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce, 67411 sayılı Kanun hükümleri
ne göre malullük aylığı bağlanmış olup da ölenlerin 
dul ve ydtîrn'lerinin müracaatları üzerine kendilerine 
maddedeki startları taşımaları kaydıyla müracaat ta-
rilhlerihi takip eden aybaşından itibaren dul ve yektim 
aylığı bağlanır. Bunlara geçmiş süreler için aylık ve 
emeklilik ikramiyesi ödenmez. 

(BAŞKAN — Geçici Madde 7 üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Geçic'i Madde 8"i okutuyorum : 

dul ve yetimlerine, 'bu Kanunun diğer hükümleri de 
dikkate alınarak, müracaat tarihlerini takip elden ay
başından itibaren aylık bağlanır. Bunlara geçmiş sü
reler için aylık ve emeklilik ikramiyesi ödenmez. 

BAŞKAN — Geçici Madde 9 üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 10'u okultuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 10. — 5434 sayılı Kanunun 
49 uncu maddesinde belirtilen süreler içerisinde mü
racaat edememiş olmaları sebebiyle aylık bağlanama
mış bulunanlarla bunların dul ve yetimlerine vazife 
malullüklerinin 5434 sayılı Kanunun ilgili maddesi
ne göre tevsik edilmesi ve bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde T. C. Emekli 
Sandığına müracaat etmeleri halinde, müracaat ta
rihini takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır. 
(Bunlara geçmiş süreler için aylık ödenmez. 

iBAŞKAN — Geçici Madde 10 üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Geçici Madde 10'u oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde ll*i okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 11. — Bu Kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte Yasama Ortganı Üyelikleriyle, açık
tan tayin edildikleri Bakanlıkları devam edenlerin; 

a) T.C. Emekli Sandığı ile iştirakçi olarak ilgi-
lendirilmekte olanlardan, 1 inci derecenin 4 üncü ka
demesine gelmemiş 'bulunanların, emeklilik kesenek
lerine esas tutulacak derece, kademe ve ek gösterge
leri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 
ayba'şından itibaren Ek - 1 inci maddede yer alan 
esaslara göre tespit edilir. 

b) Henüz T.C. Emekli Sandığı ile iştirakçi ola
rak ilgilendirilmemiş olanlarla, diğer sosyal güvenlik 
kurumlarıyla ilgileri devam edenler, bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren T.C. Emekli Sandığı 
ile Ek - 1 inci madde esaslarına göre iştirakçi ola
rak ilgilendirilirler. Bunlardan hiç bir sosyal güven
lik kurumuyla ilgilendirilmemiş bulunanların bu Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, bu görevlerde 
'geçen süreleri için ödenmesi gereken emeklilik kese
nekleri adlarına borç kaydedilerek, kurum karşılıkları 
TJB.M.M/den tahsil olunur. 

Yukarıdaki fıkralarda sayılanlardan isteyenler hak
kında bu Kanunun Ek - 2 nci maddesi gereğince 
borçlandırma işlemi yapılır. 

GEÇİÜİ MADDE 8. — Bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten önce, 5434 sayılı Kanunun 17 nci mad
desi uyarınca tarh ve tahakkuk etmiş ve tahsil edil
memiş bulunan % 10 gecikme zamları silinir ve bu 
devreye alt kurumlarca Sandığa Ödenmesi gereken 
kesenek ve karşılıkları ile % 2 ek karşılıkları, bu 
Kanunun yürürlük tarihine kadar yatırmamış bulu
nanların bu paraları, bu Kanunun yürürlük tarihin
den itibaren üç ay içinde yatırmaları şartıyla % 30 
gecikme zammı tahakkuk ettirilmez. 

©u sürede yatırılmadığı takdirde 17 nci maddenin 
bu Kanunla değişik hükümlerine göre işlem yapılır. 

BAŞKAN — Geçici Madde 8 üzerinde söz iste
yen?.. Yok, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 9'u okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 9. — Bu Kanunun yürürlük 

tarihinden önceki çeşitli hükümlere göre 10 yıllık ay
lıkları defaten ödenmiş olanlarla, sonradan ölenlerin 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sorum var. 

BAŞKAN — Başka sorusu olan var mı efendim? 
Yok, 

Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TOTOM (İBalıkesir) — Sayın Balkanım, 

(a) bendindeki son cümle/de : «Ek - 1 inci maddede 
yer alan esaslara göre tespit edilir» deniliyor, «1 inci , 
derecenin 4 üncü k'ademesin'e gelmemiş bulunanların" 
(tespit edilir.» Naisı! tespit edilecek; sayın kohı'isyon 
veya hükümet açıklamada bulunabilirler mi? Yani 
OıtJömaltü'k olarak 1 indi dereceriin 4 üncü kademesine 
mi getirilecekler? 

MAUİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE AUPTEMÖÇtN (Buma) — Evet. 

BAŞ/KAN — Teşekkür ederim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilm'iş'tir. 
Geçici M'adde 12'yi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 12. — Bu Kanunun yürürlüğün
den önce Yasama Organı Üyelikleri veya Bakanlığı 
sona erenlerden; 

a) Halen T.C. Emekli Sandığı ile ilgili bir 'görev
de bulunanların, emeklilik 'keseneklerine esas tutulacak 
derece ve kademeleri ile ek göstergeleri, bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren 
1 (inci derecenin son kademesi ve iştirakçilere uygulan
makta olan en yüksek ek göstergeye yükseltilerek, ke
senekleri 'kendilerinden, karşılıkları da kurumlarından 
alınır. 

b) Diğer sosyal güvenlik 'kurumları ile ilgili bir 
görevde çalışanların istekleri üzerine, müracaatlarının 
T.C. Emekli (Sandığı kayıtlarına geçtiği tarihi talkip 
eden aybaşından itibaren kesenek ve kurum 'karşılıkla
rı birinci derecemin son kademesi ve iştirakçiler için 
uygulanmakta olan en yüksek ek gösterge üzerinden 
hesap edilmek şartıyla T.C. Emekli Sandığı ile (ilgi
lendirilmeleri sağlanır. Diğer sosyal güvenlik kurum
ları ile olan ilgileri aynı tarihten itibaren kesilir. 

Bu suretle ilgileri devaim edenlerin Bağ - Kur ile 
ilgilendirilmeleri gereken işlerde çalışanların kesenek 
ve karşılıklarının tamamı, Sosyal1 Sigortalar Kurumu 
ile ilgiiend'iriilmeleri gereken görevlerde çalışanların 
keseneklerinin tamamı ile, Sosyal Sigortalar Kurumu
na ödenecek işveren hissesi ile % 18 karşılık arasın
daki farkın tamamı kendilerinden, işveren hassesi de 
çalıştıran işyerinden tahsil edilir. Ancak bu suretle 
geçen süreler emeklilik ikramiyesinin hesabında dik
kate alınmaz. 
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(a) ve (b) fıkrası kapsamına 'girenlere istekleri üze
rine Ek 5 'inci maddedeki esas ve oranlara göre ay
lık bağlanır. 

c) T.C. Emekli Sandığı dışında, diğer sosyal gü
vendik kurumlarından emekli ollmuş bulunanlardan ha
len hayatta olanların, istekleri üzerine, sandığa yap
tıkları müracaatlarını takip eden aybaşından itibaren 
bu kanun esaslarına göre iştirakçilikleri sağlanır. Ay
nı tarihten itibaren de almakta oldukları emekli ay
lıkları kesilir. 

• Yukarıdaki fıkralarda sayılanlardan isteyenler hak
kında bu Kanunun Elk 2 nci maddesi gereğince borç
landırma işlemi yapılır. 

Ancak, yukarıdaki (c) fıkrasına girenlerin çeşitli 
sosyal güvenlik kurumlarına prim veya kesenek ödeye
rek geçen süreleri ile Ek 2 nci maddeye göre borç
landıkları hizmet süreleri toplamı aylık 'bağlanabilme
si için yeterli .süreden eksik olanların, efcsıik olan bu 
süreleri de ayrıca borçlandırılır. 

Bu 'gibiler için; hak kazandıkları ve istekte bulun
dukları takdirde Ek 5 inci madde esaslarına göre emek
lilik işlemi uygulanır. 

d) T.C. Emekli Sandığından emekli olanlarla, 
ölenlerin kendilerine veya dul ve yetimlerine bağlan
mış olan emekli, dul ve yetim aylıkları, bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itiba
ren, bu Kanunla getirilen ve aylık bağlanmasına esas 
tutulan derece, kademe ve ek göstergeleri ile aylık bağ
lama oranları esas alınmak suretiyle yükseltilir. 

e) lölüirrtleri Sebebiyle dul ve yetimlerine diğer 
sosyal güvenlik kurumlarından bağlanan aylıklar San
dığa yazılı müracaatlarını takip eden aybaşından İti
baren (d) fıkrasındaki hükümlere göre düzeltilerek 
sandıkça (ödenir. Hizmet ıSüreleri (10) yılı doldurma
mış olanların aylıklarının bağlama oranı (10) yıl ola
rak hesaplanır. Bunların diğer sosyal güvenlik kurum
larından 'bağlanan aylıkları aynı tarihten itibaren ke
silir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
ISayın milletvekilleri, çalışma süremiz bitmek üze

redir; ancak, görüşülecek 3 maddemiz kaldı. 
Kanunun görüşülmesi bitene kadar sürenin uzatıl

masını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 13*ü okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 13. — Bu Kanunun yürürlük 
tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı iştirak-
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çislı bulunanlar, 8.5.1985 tarih ve 3201 sayılı Kanunun 
yürürlük tarihinden önce yurt dışında ev 'kadını ola-
ra'k geçen sürelerini, sözü edilen Kanunun 4 üncü 
maddesinin 2, 3, 4 ve 5 inci fıkraları uyarınca borç-
lanabillirler. 

BAŞKAN — iMadde üzerinde söz isteyen?. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

(Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Geçüci Madde 14'ü okutuyorum : 
GEÇİCİ MAODE 14. — iBu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihte, 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye tabi kurumlarda Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığına tabi olarak çalışanlar
dan, sözleşmeli personel statüsüne geçenlerle, daha 
önce bu statüye geçmiş olanlardan, Türküye Cumhu
riyeti Emekli 'Sandığına yazı ile müracaat edenlerin, 
müracaat tarihini takip eden aybaşından 'itibaren San
dıkla İlgileri devam ettirilir. Bunların emeklilik ke
senekleri; emeklilik keseneğine esas aylıkları üzerin
den % 15 olarak kesilir, kurumları da % 18 karşılık 
öderler. 

Kesenek ve karşılık yüzdelerinin artması halinde, 
bu maddedeki yüzdeler de aynı miktarda artırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Geçici Madde 1'5"i 'okutuyorum : 
GEÇİOl MADDE 15. — Geçici 14 üncü madde 

uyarınca iştürakçi oilarak Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı ile Üligilendirilenlerden her ne sebeple olur
sa olsun, görevlerinden ayrılarak, diğer sosyal güven
lik kurumları ile ilgili bir görevde çalışanların is'tekle-
ri üzerine, müracaatlarının Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden ayba
şından itibaren, emekli keseneğine esas aylıkları üze
rinden Geçici ,14 üncü maddedeki kesenek ve karşı
lık toplamı üzerinden hesap edilmek Ve ber yıl bir 
kademe her üç yılda bir derece yükseltilmek ve taıma-
ımı kendilerinden tahsil edilmek şartıyla Türkiye Cum
huriyeti Emekli (Sandığı ile ûlgilendMlmeleri sağlanır. 

Bu 'suretle ilgileri devam edenlerin Bağ - Kur ile 
üfıgilendıiritmeleri gereken lişlerde çalışanların kesenek 
ve karşılıklarının tamamı, Sosyal Sigortalar Kurumu 
veya 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 
20 net maddesine tabi kurumlar ile ilgUendirilmeleri 
gereken görevlerde çalışanların keseneklerinin tama
mı ile, Sosyal Sigortalar Kurumuna veya 506 sayılı 
Sosyal Silgortalar Kanununun geçici 20 noi maddesi
ne tabi kurumların emekli sandıklarına ödenecek 

işveren hisseli ile .% 18 karşılık arasındaki farkın ta
mamı kendilerinden, işveren hisseli de çalıştıran iş
yerinden tahs'il edilir. 

Kesenek ve karşılık yüzdelerinin artması hallinde, 
bu maddedeki yüzdeler de aynı miktarda artırılır. 

Ancak bu suretle geçen süreler emeklilik ikrami-
yesünin hesabında dikkate alınmayacağı gibi, emekli 
keseneğine esas aylıkları da, tahsiil durumları itibariyle 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan yük-
selebilecekîeni azamî derece ve kademeyi geçemez. 

ıBAŞlKAN —- Madde üzerinde söz isteyen?. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edîifeiştir. 
Efendim, geçici 16 ncı madde eklenmesine dair 

bir önerge var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 436 sıra sayılı Kanun Tasa

rısının 24 üncü maddesine aşağıdaki geçici maddenin 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Hüseyin Avni Sağesen Ali Rıdvan Yıldırım 
Ordu Tunceli 

M. Hayri Osmanlıoğlu Turan Bayezit 
Gaziantep Kahramanmaraş 

Şevki Taştan Salim Erel 
Sivas Konya 

GEÇİCİ MADDE 16. — T.C. Emekli Sandığı 
Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 2865 
sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (b) ve (c) fıkra
larında anılan görevlerde bulunanlar, bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde mü
racaatları halinde ve bu tarihte, tabi oldukları Sos
yal Sigortalar Kurumu ve Bağ - Kur'ca kendi borç
landırma esaslarına göre borçlandırılırlar. 

Köy, kasaba ve mahalle camilerinde geçen hiz
metlerin borçlandırılabilmesi için ilgilinin bu görev
leri müftülükçe verilmiş bir belgeye (buyruğa) is
tinaden yapmış olmaları ve ücretlerinin dernek, va
kıf veya köy bütçelerinden ödendiğinin belgelenme
si ve bu belgelerin valilikçe onanması veyahut ücret 
ödemelerinin yapıldığının mahkeme kararıyla tescil 
edümesi şarttır. 

Bu maddeye göre yapılan borçlandırmalar hak
kında ilgilinin müracaatında tabi olduğu Sosyal Si
gortalar Kurumu veya Bağ - Kur'un kendi kanun
larında zikredilen borçlanmalar ile ilgili hükümleri 
uygulanır. 
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Bu kanun hükümlerinden yararlanarak emekli ı 
olanlara geriye doğru ödeme yapılamayacağı gibi I 
bu borçlanmadan doğan kıdem tazminatı ve benzeri 
ikramiye ödenmez. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANİ AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Önerge sahibi konuşmak istiyor mu? 
HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — Evet. 
BAvŞKAN — Buyurun efendim. 
HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; 21.7.1983 tarihinde ka
bul edilen ve 23.7.1983 tarihinde yayımlanan 2865 
sayılı Kanunun 1 inci maddesini bilgileri tazeleme 
yönünden okuyorum : ' 

«MADDE 1. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı 
Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. I 

EK MADDE — T.C. Emekli Sandığı iştirakçile
rinden, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi j 
olmadan; 

a) Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı mülhak I 
vakıf camilerinde görev yapan ve ücretlerini bu ge- 1 
nel müdürlükten alanlar, 

b) Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı camilerde 
kadrolu daimî mezun imam - hatip ve müezzin - I 
kayyumlara vekâlet edenler, 

c) Köy, kasaba ve mahalle camilerinde dernek, 
vakıf veya köy bütçesinden ücret alarak imam - ha
tiplik yapanlar, 

Bu görevlerde geçmiş süreleri için, 5434 sayılı 
T.C. Emekli Sandığı Kanununa 20.5.1976 tarihli ve 
2012 sayılı Kanunla eklenen ek maddesinin (d) fık
rasının 2 nci bendinde yer alan esas ve oranlara gö
re borçlandırılırlar...» 

Şimdi, geçmiş tarihlerde köylerimizin tamamına 
yakın bir kısmında bu görevliler, köylüden toplanan 
aynî veya nakdî ücretle çalışırlardı. Okuduğum şu 
kanun, onların içinden şu anda devlet memuru du- j 
rumunda olan veyahut Emekli Sandığına tabi olan
ların o günlerde geçmiş olan hizmetlerini değerlen
diriyor. Nerede olursa değerlendiriyor? Şu anda j 
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Emekli Sandığına tabi bir görevdeyse değerlendiri
yor. Bugün bunların büyük bir çoğunluğu Emekli 
Sandığına tabi bir kurumda çalışmamaktadır; büyük 
bir çoğunluğu bugün ya Sosyal Sigortalar Kurumuna 
tabidirler veyahut Bağ - Kur'a bağlı olan, yani kendi 
işyerleri olan insanlardır. 

Geçmişte şu veya bu şekilde köyünde, kentinde, 
mahallesinde hizmet vermiş bu insanların gelecek
lerinde kendilerine bir sosyal yardım sağlanması, 
artı, buradaki eşitsizliği, yani şu anda memur olan-
Jarla memur olmayanları bir kefeye getirmek, bir 
hizaya getirmek, bir ayrıcalığı ortadan kaldırmak 
amacıyla bu önerge verilmiştir. Büyük bir mağduri
yet ortadan kaldırılacaktır, büyük bir yanlışlık dü
zeltilmiş olacaktır. Takdir sizlerindir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağesen. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
24 üncü maddeyi kabul etmiş bulunduğunuz ek 

geçici maddeleriyle beraber oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 24 üncü madde 
geçici maddeleriyle beraber kabul edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 25. — Bu Kanunun 21 inci maddesi 

1.7.1986 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
26 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 26. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Plan ve Bütçe Komisyonu metninin tümünü oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Plan ve Bütçe Komisyonu metni kabul edilmiş 
ve kanunlaşmıştır. Hayırlı ve uğurlu olsun efendim. 

Çalışma süremiz dolmuştur. 
Gündemde bulunan konuları sırasıyla görüşmek 

ve 8 Mayıs 1986 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.07 
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VI. — SORULAR VE 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

I. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Di
yarbakır Cezaevinde meydana geldiği iddia edilen 
ölüm olaylarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı 
M. Necat Eldem'in yazılı cevabı (7/1093) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

İbrahim Taşdemir 
Ağrı 

Son zamanlarda basında yer alan ve Diyarbakır 
Sıkıyönetim Askerî Savcılığında doğrulanan haber
lere göre cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerden 32'si 
çeşitli nedenlerle ölmüşlerdir. 

1. Diyarbakır Cezaevinde bulunan hücreler in
tihara müsait midir? Ayrıca herhangi bir intihar 
olayının olmaması için ya da olanlardan sonra alı-
nantedbirler nelerdir? 

2. Yakma olayları nasıl meydana gelmiştir? 
Kitap okuma, yiyecek bulundurma, radyo vesair 
haber imkânlarından yeterli ölçüde mahrum bulu
nan tutuklu ve hükümlüler kendilerini yakabilecek 
yakıcı maddeyi nasıl temin etmişlerdir? Bu konuda 
alınmış ve alınacak tedbirler nelerdir? 

3. tik ölüm hangi tarihte meydana gelmiştir? 
Son ölüm ile arasındaki zaman mesafesi ne kadar
dır? Bu süre zarfında ne gibi önlemler alınmıştır? 

4. Tutuklu ve hükümlülerin can güvenliği ve 
beden bütünlüklerinin korunması hem Anayasamızın 
hem de demokratik hukuk devletinin vazgeçilmez 
bir ilkesi olduğuna göre, insanların cezaevine sağ gi
rip ölü çıkmasını ülkemizde insan hakları ihlalleri 
konusunda ciddî bir endişe ile karşılıyor musunuz? 
Ölüm olaylarının ilgililerce önceden değil de bir ih
bar sonucu açıklanması bunun bir delili değil midir? 

5. Meydana gelen ölümlerin bir kısmının inti
har ve yakma sonucu bir kısmının ise normal ölüm 
olduğu açıklanmıştır. Tıp ilminde normal ölüm ya 
da eceliyle ölüm kavramı olmadığı ve her ölümün 
bir nedeni olduğuna göre; ilgililerce normal ölüm 
olarak nitelendirilen ölümler nedeniyle herhangi bir 
otopsi işlemi yapılmış ve cenazeler ailelerine teslim 
edilmiş midir? 

CEVAPLAR (Devam) 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 7.5.1986 

Sayı : 567 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, 

Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü ifadeli, 22 Nisan 
1986 tarih ve 7/1093-5939/22759 sayılı yazınız. 

İlgide gün ve sayısı belirtilen yazınız ekinde alı
nan ve Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in tara
fımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği so
ruların cevabı iki nüsha halinde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

M. Necat Eldem 
Adalet Bakanı 

Sayın 
İbrahim Tasdsrnir 
Ağrı Milletvekili 

Şahsıma tevcih ettiğiniz ve yazılı olarak cevap
landırılmasını .istediğiniz ısorulara konu teşkil' eden 
hususlar, Diyarbakır Sıkıyönetim Askerî Cezaeviyıl© 
ilgili bulunduğundan talep ettiğiniz bilgiler, 'bu kuru
mun bağlı olduğu 7 nci Kolordu ve Sıkıyönetim Ko
mutanlığından temin edilmiş ve; 

— Sıkıyönetim Komutanlığınca, sıkıyönetim tu
tuklularına tahsis ©dilımiş olan söz konusu cezaevinin, 
biri idarî hizmetlerin (görüldüğü blok olmak üzere, 
toplam dört bloktan ibaret 'bulunduğu, 

Askerî ceza ve tutukevlerinin; «Askeri Ceza ve Tu
tukevleri Yönergesi» ile Genelkurmay Başkanlığınca 
çıkarılan «80:2-2 Sıkıyönetim Uygulamaları Yönerge
si» hükümleri doğrultusunda idare edildiği, tutuklu 
ve hükümlülerin yaşam tarzları ve ihtiyaçları !bu hü
kümler çerçevesinde karşılandığı, erler gibi iaşe edil
dikleri, 'beslenmeleri, sağlıklarının korunması, mane
vî gelişmelerinin sağlanması için gerekli her türlü ted
birlerin alındığı, 

— Adı geçen cezaevinde sağlık hizmet'Ierini yürü
ten bir revirin ıbulunduğu, biri diş tabibi olmak üze
re üç tabibin .görev yaptığı, gerek görüldüğünde has
taların askerî hastaneye sevk edildikleri, cezaevinde 
sık sık sağlık, taraması yapıldığı ve havalandırma 
ve spor faaliyetleri için her türlü imkânın sağlandığı, 

— Cezaevi kantininin günlük ihtiyaçları karşılaya
cak kapasitede olduğu, tutuklu ve hükümlülerin kan
tinden yararlanımaları için her türlü kolaylığın gös
terildiği, 
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— Cezaevinin bir kütüphanesinin mevcut olduğu, 
tutuklu ve hükümlülerim kütüphaneden serbestçe ya
rarlandıkları, ayrıca ıgünilük gazete ve dergileri oku
yabilmelerine imkân sağlandığı, 

, — Tutuklu ve hükümlülerin banyo yapmaları ve 
çamaşır yıkamaları için gerekli imkânların bulundu
ğu, ökuma-yazma 'bilmeyenlere Halk Eğitim Müdür
lüğünden de 'istifade edilerek okuma-yazma kursları 
açıldığı ve başarı sağlayanlara Millî Eğitim Müdür
lüğünden onaylı okuma-yazma belgeleri verildiği, 

— Tutuklu ve hükümlülerin yakınları ve avukat
ları ile görüşmelerinde mevzuat çerçevesinde her tür
lü kolaylığın gösterildiği, 

— Diğer taraftan, Diyarbakır Sıkıyönetim Özel 
Askerî Ceza ve Tutukevlerinde 33 kişinin vefat et
miş olduğu, ilik 'ölüm alayının 21.3.1981 tarihinde, 
sonuncusunun ise, 13.5.1984 .tarihinde meydana gel
diği, bu, ölümlerden 12'sin)in hastalık, 7'sinin açlık 
grevi, 5'inin aşı suretiyle intihar, 4'ünün kendini ya
karak intihar, l'inin kalp krizi, l'inin elektrik çarp
ması, l'inin ilaç zehirlenmesi, 2'sinin ise, görevli erle
rin müessir filileri sonucunda vuku bulduğu, bu gö
revliler hakkında iki ayrı kamu davası açıılıdığı, hu 
davalardan birinin mahkûmiyetle sonuçlandığı, diğer
lerinin ise, halen devam ettiği, 

— ölüm olaylarından hiç birinin hücrede meyda
na gelmediği, cezaevinde intihar olaylarını kolaylaş
tıracak şartların mevcut bulunmadığı, aksine bu tür 
olayların olmaması için her türlü tedbirin alındığı ve 
alınmasına devam edildiği, 

— Diyarbakır Askerî Ceza ve Tutukevinde ken
dini yakmak suretiyle sadece bir defa intihar olayı
nın 'vuku bulduğu, bu olayda, 4 tutuklunun resim yap
mak üzere verilen neft yağı, tiner gibi malzemeleri 

ve okumak üzere koğuşlara verilen gazeteleri kullan
mak suretiyle kendilerini yaktıkları, duruma müda
hale eden görevlilerce önlem alınıp hastaneye kaldı-
ımalarına rağmen Ikurtarılamadıkları, 

— Öte yandan, ölüm olaylarının ilgililerce, bir ih
bar sonucu açıklandığı iddiasının varit olmadığı, has
talık sonucu meydana ıgelenler de dahil tüm ölüm 
olaylarının adlî soruşturmasına tevessül edildiği, as
kerî savcılıkça iki olay için kamu davası açıldığı, di
ğerlerinde herhangi bir sorumlu bulunmadığından ta
kipsizlik kararı verildiği, bu suretle olayların, yargı 
organlarının kararlarıyla aleniyete intikal etmiş bu
lunduğu, yapılan adlî tahkikat dolayısıyla ölenin ya
kınları ve diğer ilgililerin olaydan haberdar oldukları, 
.gerekli görülen hallerde Sıkıyönetim Komutanlığınca 
basına ve kamuoyuna açıklama yapıldığı, bu itibarla, 
ölüm olaylarının gizlendiği iddiasının doğru olımadığı, 

— Tüm olayların adlî soruşturma konusu yapıl
ması sebebiyle, askerî savcılar tarafından otopsi ya-
pulmaik suretiyle kesin ölüm sebepleri tespit edildiği,. 
askerî savcının duruşma sırasında yaptığı açıklamada 
yer alan «normal ölüm» kavramının; intihar, zehir
lenme, açlık grevi, elektrik çarpması sonucu meyda
na gelen ölümlerden farklılığı ifade etmek için kul
lanıldığı, normal ölümlerden kastın, hastalık sonucu 
kalp krizi, kanser, siroz ve benzeri hastalıklardan 
meydana gelen ölümler olduğu, 

— 'Bu ölümler için dahi, konunun hassasiyeti ve 
istismara elverişli olması göz önüne alınarak adlî tah
kikat ve otopsi işlemi yapılarak kesin ölüm sebebinin 
tespit edildiği, 

AnılaişılmıŞtiir. 
(Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 

M. Necat Bidem 
Adalet Bakanı 

VIII. — TEŞEKKÜR, TEBRtK, TEMENNİ VE TAZİYETLER 

7. — Malatya ve yöresindeki deprem dolayısıyla 
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanvekili Sait Güven' 
in telgrafı 
• lfk-7 

Lefkoşa fonotel-99 62-7/5 1015 
Sn. Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
Ankara 
Ulusumuzu yasa boğan Malatya ve yöresindeki 

deprem felaketini büyük bir üzüntü dile öğrendim. Ke

derde ve kıvançta her zaman birlikte olduğumuz ana
vatan Türkiye'nin yasına toplumca katılmaktayız. 
Saygıdeğer şahsınızda tüm felaketzede soydaşlarımıza 
geçmiş olsun dileklerimi sunar, ölenlere tanrıdan rah
met, yaralılara acil şifalar dilerim. 

'En derin saygılarımla. 
Dr. Sait Güven 

KKTC Cumhuriyet Meclisi 
Başkanvekili 

24521 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

102 NCİ BİRLEŞİM 
7 . 5 . 1 9 8 6 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
.5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAT
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk 

ve 22 arkadaşının, resmî taşıtların Taşıt Kanununa 
aykırı olarak kullanılması ve Taşıt Kanununu uygu
lamalıda yükümlü olanların durumlarının değerlendi
rilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca Ibir Genel Görüşme 
acıtmasına ilişkin önergesi (8/11) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) (1) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Uçak Servisi A.Ş.'ndeki bazı yöneticilerin gıda 
alımlarında usulsüzlük yaptıkları iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Prelevman Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/660) (1) 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun 1984 
- 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/670) (1) 

'5. —Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
in, Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faaliyetleri Dü-

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi 
soruya çevrilmiştir^ 

uyarınca sözlü 

zerdeme Fonu'nun 1984 -1985 yılları gelir ve giderle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/697) (1) 

6. — içel Mıilletvekiii Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı işkence olay
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/671) (1) 

7. — Edime 'Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu'nun 1984 -1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakam 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/672) (1) 

8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/673) (1) 

9. — Edime Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Faiz Farkı ladesi Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/674) (1) 

10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Afetler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/675) (1) 

11. — Edirne Mıilletvekiii Türkân Turgut Arıkan* 
in, D.P.T. Kalkınmada Öncelikli Yöreler Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/676)(1) 

12. — Edirne Mıilletvekiii Türkân Turgut Arı-
kan'ın. Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu'
nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kam ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/677) (1) 

13. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, uygulanan ekonomik modele ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/678) (1) 

14. — Erzurum Milletvekilli Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca özel firmalara 
hazırlattırılan projelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru Önergesi (6/679) (1) 

15. — Erzurum Milletvekilli Hlmd Nal'banto&lu' 
nun, T.C. Merkez Bankasında çalıştırılan yabancı da-



nışmanlara ve Bankanın dış borçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/680) (1) 

16. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 'teşvik kredilerinin 'bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1) 

17. —• Erzurum Milletvekili Hilmi Nailbantoğlu' 
nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
Teşkilatı 1985 yılı 'bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) (1) 

18. — İstanbul 'M Mel vekili Günseli özJkaya'mn, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

19. — Diyarbakır Milletvekilli Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

20. — 'İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, Sü-
merbank Defterdar Fabrikasındaki işçilere ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/683) (1) 

21. — izmir Milletvekili Ali Aşkın Tokbaş'ıu, 
Aliağa Petro Kimya Kompleksine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/746) (1) 

22. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
K.l.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru Önergesi 
(6/686) (1) 

23. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, ha
yalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapılan fir
ma ve kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/688) (1) 

24. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yıllan 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) (1) 

25. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 - 1985 yıllan 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

26. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 

27. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikle
rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbaîcan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/692) (1) 

2 — 

28. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) (1) 

29. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Kah
ramanmaraş - Göksün Yem Fabrikasınca 1985 yılın
da gerçekleştirilen kırmızı biber alımlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/607) 

30. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve de
mir - çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat İstik
rar Fonu'na etkisine ilişkin Devlet Bakam ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) (1) 

31. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

32. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi elektrik şebeke
lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı id
diasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) 

33. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi 
üzerinde gölet yapılıp yapılmayacağına İlişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/616) 

34. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) (1) 

35. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/700) (1) 

36. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/702) (1) 

37. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 22.6.1984-31.12.1984 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen canlı hayvan ihracatına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/703) (1) 

38. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top
rak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/621) 
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39. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986 I 
yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan- I 
dan sözlü soru önergesi (6/624) I 

40. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' I 
in 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında gerçekleştiri- I 
len mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet Ba- I 
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önerge- I 
si (6/704) (1) 

41. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Van İli Erciş İlçesindeki tapulama işlemlerine I 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/722) (1) I 

42. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas I 
İti Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner- I 
gesi (6/631) I 

43. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak İli 
Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

44. — istanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Mü- I 
dürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi I 
(6/726) (1) 

45. — İstanbul Milletvekili Yrimaz İhsan Hastürk' 
ün, Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğüne I 
tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Balkanından sözlü soru önergesi (6/727) (1) I 

46. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'- I 
ün, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Di- I 
rektörlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi I 
(6/729) (1) 

47. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'- I 
ün, Devlet Su Işlerli Genel Müdürlüğüne tahsis edilen I 
resmî taşıtlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/730) (1) I 

48. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
tiirk'ün, Sümerbank Genel Müdürlüğüne tahsis edilen 
resmî taşıtlara ilişkin Deviet Bakanından sözlü soru I 
önergesi (6/732) (1) 

49. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has- I 
türk'ün, Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşlet
mesi Genel Müdürlüğüne tahsis ediilen resmî taşıtlara 
ilişkin Devlet 'Bakanından sözlü soru önergesi 
<6/733) (1) 

50. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş. Genel Mü
dürlüğüne tahsis ediilen resmî taşıtlara ilişkin Dev- I 
îet Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) (1) I 

51. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
iürk'ün, Azot Sanayii T.A.Ş. Genel 'Müdürlüğüne tah
sis edilen resmî taşıtlara ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/735) (1) 

52. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
tünk'ün, 237 numaralı Kanuna göre tahsis edilen res
mî taşıtlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balka
nından sözlü soru önergesi (6/736) (1) 

53. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, 237 numaralı Kanuna göre tahsis edilen resmî 
taşıtlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Balkanın
dan sözlü soru önergesi (6/737) (1) 

54. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Devlet Yatırım Bankası Genel Müdürlüğüne 
tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/738) (1) 

55. — İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş'ın, Bin
göl İlinde bazı emniyet görevlilerince çıkarıldığı id
dia edilen olaylara iliş/kin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/635) 

56. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ay
valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) 

57. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü-
cel'in, Ordu İli Aybastı İlçesi Belediye Başkanına iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

58. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/669) 

59. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Ya
tağan Termik Santralından zarar gören üreticilere 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözMi 
soru önergesi (6/694) 

60. — Muğla Milletvekili İdriş Gürpınar'ın, Gök-
ova Kemerköy Termik Santralı toprak hafriyatına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/695) 

61. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

62. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'-
nun, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Per
sonel Yönetmeliğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

63. — Kayseri Mületvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri ili Develi İlçesi Kızık Köyündeki afet konutları 
inşaatına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/705) 



64. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, Çev
re Kanunu gereğince yapılan yönetmelik çalışmaları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/708) 

65. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin bazı sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/709) 

66. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Erdek Belediyesi mücavir alanı içine alman bazı köy
lerde vatandaşlara yapı ruhsatı verilmediği iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/710) 

67. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
emeklilere ait çeklerin bankalarca iskontoya tabi tu
tulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/711) 

68. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir yöresindeki tohum üreticilerinin alacaklanna 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/712) 

69. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir - Kepsut İlçesi Dispanserinin doktor ihtiyacına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/713) 

70. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Er
dek Belediye Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesfi (6/714) 

71. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir - İvrindi İlçesi Korucu Bucağı Madra Orman 
Bölgesindeki kestane ağaçlarının kesim nedenine iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/715) 

72. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Muğla 
İli Milas İlçesinin bazı köylerindeki fıstık çamları 
ürünlerinin toplanmasına ilişlkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

73. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, kara
yoluyla hacca gi'decek olan vatandaşlardan alınan 
ücrete ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önerge
si (6/718) 

74. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Merkez - Kozlu 
Köyündeki eleîktriık satış fiyatına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/719) 

75. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Andırın - Kahramanmaraş karayolu
nun etüt, proje ve fizibilite hazırlıklarına ilişkin Ba

yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/720) 

76. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'-
ın, Hatay İlinde ortaya çıkarılan Uluslararası uyuş
turucu madde kaçakçılığı dayının sonuçlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/721) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — izmir Milletvekili Mahmut Akkılıç ve 14 Ar

kadaşının, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu Tek
lifi, Antalya Milletvekili Cengiz Dağyar ve 3 Arkada
şının Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanun Teklifi ile 
3.5.1928 Tarihli ve 1234 Sayılı Hayvanların Sağlık 
Zabıtası Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Adalet; Tarım, Orman ve 
Köyişleri komisyonları raporları (2/59, 2/300, 1/736) 
(S. Sayısı : 114 ve 114'e 1 inci Ek) (Dağıtma Tarih
leri: 1.9.1984; 14.4.1986) 

2. — 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si, Aynı Kanuna 9 Ek Madde ile 16 Geçici Madde 
Eklenmesi ve 2.3.1970 Tarihli ve 1239 Sayılı Kanun 
ile 8.7.1971 Tarihli ve 1425 Sayılı Kanunların Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 25.12.1985 Ta
rih ve 3247 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu 
Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/734, 3/941) (S. Sayı
sı : 436) (Dağıtma tarihi: 5.5.1986) 

3. — Bitlis Milletvekili Kâmran Inan'ın, 28.3.1983 
Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teş
kilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 11 
inci Maddesinin (a) Bendinin Değiştirilmesi ve Aynı 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
(2/324) (S. Sayısı: 439) (Dağıtma tarihi: 5.5.1986) 

4. — 2955 Sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Millî Eğitim 
komisyonları raporları (1/72/1) (S. Sayısı : 438) (Da
ğıtma tarihi: 5.5.1986) 

5. — 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet; 
Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları 
(1/737) (S. Sayısı: 437) (Dağıtma tarihi: 5.5.1986) 



Dönem : 17 yasama Yıh : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 436 

8 . 6 . 1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Aynı Kanuna 9 Ek Madde 
ile 16 Geçici Madde Eklenmesi ve 2 . 3 . 1970 Tarihli ve 1239 Sa
yılı Kanun ile 8 . 7 . 1971 Tarihli ve 1425 Sayılı Kanunların Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 25 . 12 . 1985 Tarih ve 
3247 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme 
Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/734, 3/941) 

Türkiye Cumhurbaşkanlığı 
Ankara 9.1.1986 

Kan. Kar. : 39-18/A-l-86-11 /122 

TÜRKÜYE BÜYÜK MİLLET MECUfâİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 27 Aralık 1985 tarih ve 5011-19303 saydı yazınız. 

İlgideki yazınıza ekli olarak gönderilen 3247 Sayılı «8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, aynı Kanuna 9 Ek Madde ile 16 Geçici Madde Eklenmesi ve 
2.3.1970 Tarihli ve 1239 Sayılı Kanun ile 8.7.1971 Tarihli ve 1425 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun» incelendi 

Kabul edilen Kanunla; Sandığın isteyiş ve çalışmalarını, olumlu yönde etkileyecek düzenlemelere gidil
miş, emekli» dul ve yetimler ile Vatani Hizmet Tertibinden aylık alanlara, harp malullerine ve harp malul
lerinin çocuklarına ve kendilerine toptan ödeme yapılanlara daha geniş imkânlar sağlanmıştır. 

Ayrıca, Emekli Sandığının mali dengesi dikkate alınarak emeklilik yaş hadleri yeniden beHrtenmiştir. 
Yüce Meclisçe üzerinde bir defa daha durulması istenilen husus, bu Kanunun 18 inci maddesiyle, 5434 

sayılı Kanuna ilave edilen ilk 5 ek madde ve geçici 12 ve 13 üncü maddelerle ilgilidir. 
3247 sayılı Kanunla Emekli Sandığı iştirakçilerine nazaran Yasama Organı Üyeleri ve dışardan atanan 

bakanlar yönünden üd önemli farklılık getirilmiştir. 

Birincisi, kadın itşirakçilerin istekleri üzerine emekliye laynlabümeleri için 20 fiilî hizmet yılını, erkek iş
tirakçilerin ise 25 fiilî hizmet yılını doklurmalan gerekirken, bu süre parlamenterler için kadın ve erkek 
ayrımı yapılmaksızın 15 yıl olarak kabul edilmiştir. 

İkincisi İse, Emekli (Sandığı iştirakçilerinin, emekli derece ve kademeleri, öğrenim durumlarına ve ça
lışma surelerine göre tespit edilirken; Yasama Organı Üyeleri ve dışardan bakanlığa atananların, Sandıkla 
ilişkilerinde borçlanma hükümleri hariç olmak üzere, öğrenim durumlarına ve çalışma surelerine bakılmak
sızın, birinci derecenin son kademesi ve iştirakçilere uygulanmakta olan en yüksek ek gösterge aylığı esas 
ahnmışor. 

Hiç şüphe yok ki, demokratik parlamenter rejimlerde Yasama Organı Üyeliklerinin büyük önemi var
dır. Anayasamızın 80 inci maddesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin, bütün milletin temsilcisi ol
duğu beHrleımıiştir. Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri sadece seçildikleri bölgeyi veya kendilerini 
seçenleri değil» Milleti temsil etmekle görevlidirler. 
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Bu nedenlerle parlamenterlik görevini yaptıkları sürece kendilerine bir takım ayrıcalıklı hükümler getiril
miştir. Burada güdülen amaç, parlamenterlerin görevlerini, demokratik parlamenter düzenin gereklerine 
uygun bir biçimde yerine getirmelerini sağlamaktır. 

Bütün bu hususlar gözönüne alınarak, parlamenterlerin emeklilikleri ile ilgili işlemleri kanunlarda düzen
lenmiş bulunmaktadır. 

Ancak, yukarıda iki noktada açıklanan ayrıcalıklar, emeklilik işlemleri yönünden parlamenterler ile diğer 
iştirakçiler arasında dengesizlik yaratmış ve eşitlik ilkesini büyük ölçüde zedelemiştir. 

Eşitlik ilkesinden ayrılabilmek için, Anayasa Mahkemesinin; 
Esas No. : 1966/11, Karar No. : 1966/44 ve 29.11.1966, 
Esas No. : 1971/44, Karar No. : 1972/29 ve 6.6.1972, 
Esas No. : 1980/28, Karar No. : 1980/45 ve 1.7.1980, 
Kararlarında açıklandığı gibi ortada haklı bir neden ve kamu yararının bulunması gerekmektedir. Oysa, 

bu ayrıcalıklı düzenleme yapılırken, haklı bir nedene dayandmadığı gibi ortada kamu yararının da bulun
madığı açıktır. 

SONUÇ 

Yukarıda açıklanan nedenler karşısında 3247 sayılı «8.6.1949 Tarihli ve 5434 Saydı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Aym Kanuna 9 Ek Madde İle 16 Geçici Madde Eklenmesi ve 
2.3.1970 Tarihli ve 1239 Sayılı Kanun İle 8.7.1971 Tarihli ve 1425 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun» Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince bir defa daha görüşülmek üzere iade 
edilmiştir. 

Arz olunur. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büylik Millet Meclisi ' 
Plan ve Bütçe Komisyonu 1.5. 1986 
Esas No. : 1/734,3/941 

Karar No. : 30 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülerek kabul edilen ve onaylanmak üzere 27 Aralık 
1985 tarihinde Cumhurbaşkanlığına sunulan « 8 . 6 . 1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Aynı Kanuna 9 Ek Madde İle 16 Geçici Madde Eklenmesi ve 
2 . 3 . 1970 Tarihli ve 1239 Sayılı Kanun İle 8.7.1971 Tarihli ve 1425 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun «Cumhurbaşkanınca Anayasanın 89 uncu maddesi uyarınca bir kere daha 
görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına geri gönderilmiş ve gerekçeli geri gönderme 
tezkeresi ile birlikte Kanun Başkanlıkça 1 0 . 1 . 1986 tarihinde Komisyonumuza yeniden havale edilmiştir. 

Komisyonumuzda « 8 . 6 . 1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi, Aynı Kanuna 9 Ek Madde İle 16 Geçici Madde Eklenmesi ve 2 . 3 . 1970 Tarihli ve 
1239 Sayılı Kanun İle 8 . 7 . 1971 Tarihli ve 1425 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinin Değişirilmesi Hak
kında Kanun ve Geri Gönderme Gerekçesi» Hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla 17 . 4 . 1986 ve 
30 . 4 . 1986 tarihlerinde yapılan 50 ve 52 nci birleşimlerde yeniden incelendi ve görüşüldü. 

Türkiye Büyük Müiet Meclis^ <& SŞayısı : 436) 
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Cumhurbaşkanının geri gönderme gerekçesinde belirtildiği gibi, Kanunun bir çok yönleri olumlu bulunmakla 
birlikte üzerinde bir kere daha durulması istenen husus Kanunun 18 inci maddesi ile, 5434 sayılı Kanuna ila
ve edilen ilk 5 ek madde ve geçici 12 ve 13 üncü maddelerle ilgilidir. Sözü edilen maddelere göre; emeklilik 
işlemleri yönünden Yasama Organı Üyeleri ile diğer iştirakçiler arasında dengesizlik yaratıldığı ve eşitlik 
ilkesinin zedelendiği belirtilmektedir. 

Kanunun ve geri gönderme gerekçesinin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; geri gönderme gerekçesinde 
önemle üzerinde durulan kanunun 18 inci maddesi ile, 5434 sayılı Kanuna ilave edilen ilk 5 ek madde ve ge
çici 12 ve 13 üncü maddelerinde belirtilen konuların düzeltilmesi gereğine işaret edilmekle birlikte, gerek 
Yasama Organı Üyeleri ve gerekse emeklilerin özlük ve emeklilik haklarının ayrı bir yapıya kavuşturulması, 
yaptığı görev ve taşıdığı sorumluluğun bunu gerektirdiği görüşü ağırlık kazanmıştır. Bu görüşmelerden 
sonra kanunun tümü benimsenerek maddelerinin görü şüîmesine geçilmiştir. 

Kanunun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11," 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Kanunun 18 inci maddesi ile 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa eklenen Ek Madde 1 Yasama Or

ganı Üyeleri ile dışardan atanan Bakanların T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilmeleri hususunun isteğe 
bırakılmasını teminen değiştirilmiş ve Ek Madde 1 bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

. Ek Madde 2 aynen kabul edilmiştir. 

Ek Madde 3'e yeni bir fıkra eklenerek, çeşitli sosyal gjivenlik kurumlarından emekli olup T.C Emekli 
Sandığı ile ilgilendirilen Yasama Organı Üyelerinin, sosyal güvenlik kuruluşlarının mevzuatında yer alan 
hizmet sürelerinde paralellik sağlanması ve T.C. Emekli Sandığı hükümlerine göre emekli edilebilmelerinin 
temini amacıyla noksan sürenin ayrıca borçlandırılmak suretiyle telafisi sağlanmıştır. Ek madde 3 yapılan bu 
değişiklikle kabul edilmiştir. 

Ek Madde 4 aynen kabul edilmiştir. 
Ek Madde 5, Yasama Organı Üyeleri ile açıktan atanan Bakanların gerek emekli olmaları için aranıla

cak hizmet süresi, gerekse yaş dolumu itibarıyla, T.C. Emekli Sandığının diğer iştirakçiler için öngörülen ge
nel şartlara tabi tutulmalarını teminen yeniden düzenlenmiş ve Ek Madde 5 yapılan bu düzenleme ile kabul 
edilmiştir. 

Yasama Organı Üyeliği sona ermiş olup da tekrar seçilemeyen ve hizmet sürelerini dolduran Milletvekil
lerinin kendi istekleriyle emekliye ayrılabilmek için aranan yaş hadlerinin üç yıl indirilmesini öngören yemi 
bir metin Ek Madde 6 olarak kanuna eklenmiştir. 

Kanuna ek Madlde 6 olarak yeriıi bir maddenin eklenmesi nedeniyle, Ek Madde 6, 7, 8, 9; Ek Madde 
7, 8, 9 ve 10 olarak aynen kabul edilmiştir. 

Kanunun 1'8 inci maddesi Ek Maddelerinde yapılan bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 
Kanunun 19 ve 20 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Sosyal yardım zamlarının ne şekilde karşılanacağına ilişkin yeni bir hüküm 2363 'sayılı kanunun 2720 sa

yılı kanunla değişik 3 üncü maddesinin son fıkrasına e'Menecek şekilde düzenlenerek Kanuna 21 inci mad
de olarak eklenmiştir. 

6311 sayılı kanunun 17 nd maddesi uyarınca kurulan bağlık Yardım Sandığı»nın 'gelirlerinin günün şart
larına göre yetersiz kaldığı gerekçesiyle sandık personelinin aylıklarından kesilen % 1 aidatların Sandık 
Yönetim Kurulu kararı ile % 2rden az olmamak üzere artırılmasını öngören yeni bîr madde kanuna 22 nci 
madde olarak eklenmiştir. 

Kanunun 21 inci maddesi, 21 ve 22 nd maddeler olarak yeni maddelerin eklenmesi nedeniyle, 23 üncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Geçici maddeler eklenmesini öngören 22 nci madde 24 üncü 
madde olarak görüşülmüş ve bu maddeye bağlı geçici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 inci maddeler aynen 
kabul' edilmiştir. 

Tiiridtye Büyük Millet Meclis (S. Sayısı : 436) 
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Geçici 12 nci madde, ek maddelerde yapılan değişikliklere paralel olarak yeniden düzenlenmiş ve mad
denin (c) fıkrasına 3 üncü bent olarak yeni bir bent eklenmiştir. Aynı maddenin (e) fıkrasında yer alan... 
«ödenir» ibaresinden sorira «Hizmet süresi (10) yılı doldurmamış olanların aylıklarının bağlama oranı (10) 
yıl alarak hesaplanır.» ibaresi eklenmiş ve geçici 12 nci madde yapılan bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 

Geçici 13 üncü madde, Ek 5 inci maddede yapılan değişiklikle, Yasama Organı Üyeleri ile açıktan ata
nan Bakanların emekliliklerini isteme yaşları Genel Hükümlere tabi tutulduğundan madde kanun metnin
den çıkarılmıştır. 

Geçici 13 üncü maddenin Kanun metninden çıkarılması nedeniyle geçici 14 ve 15 inci maddeler geçidi 13 
ve 14 üncü maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

Geçici 16 ncı madde metninde yer alan geçici madde numaraları, dalha önceki maddelerde yapılan deği
şiklikler doğrultusunda değiş'türilmiş ve madde geçici 15 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Kanunun başlığı yapılan değişikliklere paralel olarak «8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesli, Aynı Kanuna 10 Bk Madde İle 15 Geçici Madde Eklen
mesi ve 3.3.1954 Tarihli ve 6311 Sayılı, 2.3.1970 Tarihli ve 1239 Sayılı, 8.7.19711 Tarihli ve 1425 Saydı, 
24.12.1980 Tarihli ve 3263 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» şek
linde yeniden düzenlenmiştir. 

Yürürlüğü düzenleyen 23 üncü madde «Bu Kanunun 21 inci maddesi 1.7,1986 tarihinde, diğer hüküm
leri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.» şeklinde yen'iden düzenlenerek, 25 inci madde alarak kabul edilmiştir. 

Yürütmeyi düzenleyen 24 üncü madde, 26 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

'Başkan 
Cengiz Tuncer 

Kayseri 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Hazım Kutay 
Ankara 

M. Fenni îslimyeli 
Balıkesir 

İlhan Aşkın 
Bursa 

Ünal Akkaya 
Çorum 

İlhan Araş 
Erzurum 

Abdurrahman Demirtas 
.Hatay 

Başkanvekil'l 
Fahrettin Kurt 

Trabzon 

A. Akgün Albayrak 
Adana 

İskender Cenap Ege 
Aydın 

Hakkı Artukaslan 
Bingöl 

M. Memduh Gökçen 
Bursa 

Sehmus Bahçeci 
Diyarbakır 

(Karşı Oyum Ekidir) 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

TürjMye Büyük Millet Meclisi (Ŝ  Sayısı : 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Mehmet Deliceoğlu 
Adayaman 

Nabü Sabuncu 
Aydın 

(İmzada Bulunamadı) 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

(İmzada Bulunamadı) 

Metin Yaman 
Erzincan 

M. Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 

Yasar Albayrak 
İstanbul 

: 436) 
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Halil Orhan Ergüder 
İstanbul 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

(Karşı Oyum Eklidir) 

îsmet Ergül 
Kırşebiiir 

Rıza Tekin 
Siirt 

Tülay Öney 
İstanbul 

(Karşı Oyum Ekidir) 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

(Karşı Oyum Eklidk.) 

Saffet Sert 
Konya 

Enver Özcan 
Tokat 

|(Kaırşı oy yazım eklidir) 

Özdemir Pehlivanoğlu 
trmıir 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Ayhan Fırat 
Malatya 

(Karşı Oyum Eklidir) 

İsa Vardal 
Zonguldak 

(Oy Yazım Ektedir.) 

(KARŞI OY 

Kanunun 18 inci malddes'i, yasama organı üyeliği yapanlarla, dışarıdan atanan bakanların emeklilik hak
kını düzenlemektedir. 

Kanımızca emeklilik «'belli süre ooyunca ve belirli koşullarla devlete hizmet etmenin» karşılığında alınan 
'bir haktır, fiu temel ilkeden hareket ettiğimiz takdirde 18 'inci maddenin Ek 3 üncü maddesinde, çeşi'tii sos
yal güvenlik kurumlarından emekli olduktan sonra yasama organı üyesi olanlara, eşit bir emeklilik hakkı ta
nınmasının uygun olduğunu düşünmekteyiz. 

T8 inci maddenin, diğer ek maddeleriyle getirilen düzenlemeler, yukarıda 'belirtilen «belli süre ve hiz
met koşullarını» aramaksızın «borçlanma» suretiyle en yülksek düzeyde emeklilik hakkı itanınmasraı öngör
düğünden, temel ilkelere uygun düşmemektedir. 

'Bu açıdan 18 inci maddenin, ilgili ek maddelerindeki düzenlemelere katılamadığımızı arz ederiz. 

Tülay Öney 
İstanbul 

Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Enver Özcan 
Tofcalt 

İsa Vardal 
Zonguldak 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Şeyhmus Bahçeci 
Diyarbakır 

Erol Ağagil 
Kırkflarel 

TuıMyje Büyük MMet Meclisi (& Sayısı : 436) 
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ANAYASANIN 89 UNCU MADDESİ GEREĞİNCE CUMHURBAŞKANINCA BİR DAHA GÖRÜ
ŞÜLMEK ÜZERE GERİ GÖNDERİLEN KANUN-

8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Aynı 
Kanuna 9 Ek Madde ile 16 Geçici Madde Eklenmesi ve 2.3.1970 Tarihli ve 1239 Sayılı Kanun ile 8.7.1971 

Tarihli ve 1425 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Kanun No. 3247 Kabul Tarihi : 25.12.1985 

MADDE 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 8 inoi maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. . 

* Madde 8. — Yönetim Kurulu, Sandığın en yüksek .seviyede yetkili ve sorumlu karar organıdır. 
Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yıllık bütçe ve kadroları inceleyip tespitlerini, 
b) Genel Müdürlüğün teklifi ile bütçenin bölümleri liçin uygun gördüğü aktarmaları yaparak, bölümler 

arasındaki aktarma teklifleri ile ek ve olağanüstü ödenek tekliflerinden uygun gördüklerin!, 
c) Sandık gelirlerinin ve mevcutlarının İşletilmesi için Genel Müdürlükçe hazırlanan yatırım planlarım 

inceleyip uygun gördüklerini, 
ç) Genel Müdürlükçe hazırlanacak kamulaştırma tekliflerinden karara bağladıklarını, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığının onayına sunmak; 

d) Müteakip yılın en geç 15 Temmuzuna kadar Genel Müdürlükçe hazırlanacak bilanço ve kâr ve 
zarar hesaplarını İnceleyip, uygun görürse onayladıktan sonra, yapılan işlere ait rapor ile birlikte yine aynı 
yılın en geç Temmuz ayı sonuna kadar Yüksek Denetleme Kuruluna vermek; 

e) Genel Müdürlükçe hazırlanacak teklif üzerine Sandığın ıgenel politikasını tespit etmek; 
f) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerin uygulanması ve uygulamayla ilgili prensiplerin tespiti, vazife veya 

harp malullükleri ile er vazife malullüklerinin, Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Kap
samına girenlerin tespiti ile kendisinden aylık bağlanacak; l^tirakçiyü veyahut emekli, adî malûllük, vazife 
veya 'harp malullüğü, er vazife malullüğü.aylığı alanı kasten ve haksız yere öldüren veya öldürmeye 'teşeb
büs edenlere veyahut malul sayılacak hale getirenlere ya da kendisine aylık bağlatacak iştirakçiye, emekli, 
a)dî mıalullük, vazife ve harp malullüğü, er vazife malûllüğü aylığı alana veya bunların ailesine karşı ağır 
bir cürüm işlediğimden veyahut bunlara karşı kanunen mükellef olduğu görevleri yerine getirmede büyük bir 
kusur işlediğinden dolayı ölüme bağlı bir tasarrufla mirastan iskat edilenlere ve emeklilik hakkı düşenlere ay-
lı'k bağlanmaması için Genel Müdürlükçe hazırlanacak her çeşit 'teklifleri inceleyerek karara bağlamak; 

g) Sandığın malî durumunu aralıksız denetlemek suretiyle gelirleri ile yürürlükteki aylık bağlama ve 
ödeme hükümleri hakkında alınması gereken tedbirleri gerekçesiyle birlikte Maliye ve Qümrük Bakanlığına 
bildirmek; 

h) Dava açmak, icra kovuşturması yapmak, fayda görürse bunlardan feragat etmek ve Sandığın leh 
ve aleyhindeki dava ve takipleri sulh ve tahkim yolu ile halletmek; 

i) İmza yetkisi verileceklerle bunların yetkilerinin 'derecesini 'belli etmek; 
j) Genel Müdürlüğün teklifi üzerine, Sandığın sermayesinin işletilmesi yollarını bu Kanunda yazılı esas

lara göre tayin etmek; 

k) Fevkalade mesaisi görülen memurlara her yıl için iki aylık tutarını geçmemek üzere ikramiye ve
rilmesi hakkında Genel Müdürlük tarafından yapılacak teklifleri karara bağlamak; 

1) Genel hükümlere göre uzman yerli ve yabancı sözleşmeli personel çalıştırılmasına kanar vermek; 
m) özel Kanunlarda yer alan atama hükümleri saklı olmak kaydıyla dördüncü ve daha yukarı dere

cedeki sandık personellinin, Genel Müdürlüğün teklifi üzerine atamalarını yapmak; 
n) Kanun tasarı ve teklifleri hakkında Sandığın görüşlerini belirtmek ve Genel Müdürlükçe hazırlana

cak tüzük tasarılarını ve yönetmelikleri inceleyerek onaylama'k; 

Türkiye Büyük MMet Meclisi (S, Sayısı : 436) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Aym Ka
nuna 10 Ek Madde ile 15 Geçici Madde Eklenmesi ve 3.3.1954 TarihU ve 6311 Saydı, 2.3.1970 Tarihli ve 1239 
Saydı, 8.7.1971 Tarihli ve 1425 Sayılı» 24.12.1980 Tarihli ve 2363 Saydı Kanunların Bazı Maddelerinin Değişti

rilmesi Hakkında Kanun 

MADDE 1. — Kanunun 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türküye Büyük MMet Meclisi (S, Sayısı : 436) 
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(Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşütaıdk Üzere Geri 
Gönderilen Kanun) 

o) Gerekli gömülen hallerde genel hükümlere göre, merkez/de 'başkanlıklar, taşrada bölge müdürlüğü, 
şube müdürlükleri ile irtibat büroları açılmasını sağlamak üzere Genel Müdürlüğün teklifini karara bağla
mak; 

p) Kanun ve tüzüklerle verilecek diğer 'görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak, 
Yönetim Kurulu, 'bu görevlerinin bir kısmını Genel Müdürlüğe devredebilir. 
Emekli, adi, malullük, vazife ve harp malullüğü, er vazife malullüğü, dul ve yetim aylıklarına, harp ma

lullüğü ve sosyal yardım zamlarına, toptan ödemeye, kesenek iadesine, emeklilik ve evlenme ikramiyeleri 
ile ölüm yardımlarına ait tahakkuk ve ödeme işlemleri ve bunlara ilişkin düzeltme, kaldırma, iptal ve ret iş
lemleri ile yönetmeliklerde belirtilen sair işler Genel Müdürlükçe yürütülür. 

MADDE 2. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
• -Madde 9. — a ) Yönetim Kurulunun 8 incit madde gereğince, Maliye ve Gümrük Bakanlığının onayına 
sunulacak kararlarının birer örneği 15 gün içinde bu Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça kanun ve tüzük hü
kümlerine uygun 'görülmeysn kararların, gerekçesi 'bildirilerek düzeltilmesi istenebilir. Yönetim Kurulu isteği 
yerinde görürse kararını düzeltir. Aksi halde karşı görüşü ile birlikte bakanlığa sunar. Bakanlık görüşünde 
ısrar ederse Yönetim Kurulu, (kararını düzeltir. 

b) Yönetim Kurulunun 8 inci maddenin (f) fıkrasında yazılı konularla ilgili kararlarının birer örneği 
15 gün içinde Maliye ve Gümrük Bakanlığına bildirilir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı kendisine gönderilen bu kararlardan kanun ve tüzük hükümlerine uygun 
görmediklerinin düzeltilmesini 30 gün içinde gerekçesi ile birlikte ıresen Sandıktan isteyebilir. 

Bakanlığın bildirimi üzerine, Yönetim Kurulu kararım düzeltmezse bu kararı dosyası ile birlikte Bakanlığa 
yollar. Bakanlık, görüşünde ısrar ederse bu konuda Danıştaym görüşü alınır. 

İlgililer hakkında alınmış kararlar ile Genel Müdürlükçe yapılan tahsis işlemlerine ait bildirimler, ilgililerin 
adreslerine iadeli taahhütlü olarak gönderilir. Bunlara karşı ilgililer idarî dava açabilir. 

MADDE 3. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 14 üncü maddesinin (a) fıkrasının birinci bendi 
ile (d), (f) ve (h) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

a) İştirakçilerin emeklilik keseneğine esas aylık tutarları üzerinden her ay kesilecek % 12 emeklilik ke
senekleri; 

d) (a) fıkrasında yazdı % 12 emeklilik keseneğine karşılık % 20, (b, c ve ç) fıkralarında yazılı paralara 
eşit olarak kurumlarınca verilecek karşılıklar; 

f) 55 inci maddeye göre bağlanacak vazife malullüğü aylıkları ile 66 ncı maddenin (ç) fıkrasına göre bağ
lanacak dul ve yetim aylıkları için her yıl kurum bütçelerinin aylık veya ücret bölümlerindeki ödeneklerin % 
4'ü oranında verilecek ek karşılıklar; 

h) 17 nci madde gereğince alınacak paralar; 

MADDE 4. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Madde 17. — Kurumlar 14 üncü maddede yazılı Sandık gelirlerinden; 
a) (a, b, c, ç, d, e) fıkralarında yazılı kesenek ve karşılıkları, aylık, ücret veya tahsisatın tediyesi gününü 

takip eden günden başlamak üzere 20 gün içinde, 
b) (f) fıkrasında yazılı % 4'lerin tamamım, bütçelerinin yetkili makamlarca tasdik edildiği tarihleri takip 

eden aybaşlarından itibaren en çok (6) ay içinde ve aylık eşit taksitlerle ve yıl içinde alınan ek tahsisatıİara ait % 
4'lerin tamamının da o yılın son gününü geçmemek üzere bunların alındığı tarihleri takip eden 2 ay içinde, 

c) (g, h, i) fıkralarında yazılı olanları, tahsilleri gününü takip eden günden başlamak üzere 20 gün içinde, 
ç) (j) fıkrasında yazılı olanları, ilgili maddelerinde gösterilen süreler içinde, 
Sandığa veya Sandık adına postaya veya bankaya yatırmaya mecburdurlar. 

Türküye Büyük Millet MecisJ {SA Sayısı : 436) 
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tfPIan ve TOpe Komisyonunun Kalbül Ettüği Metin) 

MADDE 2. — Kanunun 2 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Kanunun 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Kanunun 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Turidyö Büyük Millet Meclisi (& Sayısı : 436) 
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{Anayasanın 89 uncu iMad'dbs'i Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderiılen Kanun) 

Gelirlerin ve tahsilatın Sandığa veya Sandık adına postaya veya bankaya yatırılmasını müteakip, kurum
lar, 14 üncü maddenin (f, g, h, i, k, 1) fıkralarında ve 28 inci maddede yazılı gelirler için gelirin cinsini, mik
tarını, makbuzun tarih ve sayısını ve hangi banka veya posta idaresine yatırıldığını gösterir muhtasar bordroyu 
Sandığa gönderirler. 

14 üncü maddenin (a, b, c, ç, d) fıkraları ile 34, 38 ve 39 uncu maddelerde yazılı gelirler için, kurumlarca 
iştirakçilerin adı, soyadı ve emeklilik sicil numaraları ile her çeşit emeklilik kesenekleri, kurum karşılıkları, hiz
met borçlanmasına ait tahsilat ve bu mahiyetteki paralar ait olduğu ay sütununda gösterilmek suretiyle her 
takvim yılı için iki nüsha «Şahıs Emeklilik Kesenekleri îcmal Bordrosu» düzenlenir. 

Bir ay içindeki fiilî ve itibarî hizmet süreleri tahakkuk ettirilerek sütununa yazılır ve yıl sonunda bu Ka
nunda yer alan maddelere göre bu hizmetlere ait paralar hesap edilerek ayrıca kaydolunur. 

Kurumlar bu bordroların, bağlı oldukları tediye merkezinin parasal mutabakatını aldıktan sonra, birinci nüs
hasını en geç müteakip yılın Ocak ayı sonuna kadar Sandığa veya Sandık adına postaya verirler. Bordroların 
ikinci nüshaları kurumlarca yıllar itibariyle arşivlenir. 

Tediye merkezleri her kurumun aylık ödeme bordrosundaki kesinti sütunlarında gösterilen Sandık gelir
lerinin aylık toplamını, her sayfası bir kuruma tahsis edilecek bir deftere Sandık gelirinin cinsine göre ayrı 
ayrı göstermek suretiyle her ay kaydederler. 

Yıl sonlarında tediye merkezlerince, zımbalı olan bu defterin kurumlar itibariyle toplamları yapılır ve bun
dan da bir icmal bordrosu çıkarılır ve her yıl Ocak ayı sonuna kadar Sandığa veya Sandık adına postaya verilir. 

îcmal sütununun altında her ay gönderilen paralara ait banka veya posta makbuzlarının gün, sayı ve muh
teviyatları da gösterilir. 

Sandık gelirlerini tahakkuk ettirmeyen, yukarıda yazılı süreler içinde kesmeyen veya göndermeyen kurum
ların ve tediye merkezlerinin tahakkuk ve ödemeyle ilgili memurları ile sorumlu muhasiplerinden bu paralar 
% 10 fazlasıyla birilikte ve Sandığın talebi üzerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka
nuna göre mahallî maliye teşkilatınca tahsil olunur. 

Şu kadar ki, kendilerinden para cezası tahsil edilecek memur ve muhasiplerin kurumlan tarafından, ge
cikmenin mücbir sebepler dolayısıyla vaki olduğu bildirildiği ve Sandık Yönetim Kurulunca bu husus haklı gö
rüldüğü takdirde para cezasının tahsilinden vazgeçilir. 

(ç) fıkrasında yazılı süreler içerisinde yatırılmayan Sandık gelirleri ise, kurumlarından % 30 faizi ile bir
likte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil olunur. 

Kurumların bütçelerindeki ödeneğin yetmemesi veya ödenek mevcut olduğu halde mahalline ödeme emri 
gönderilmemesi dolayısıyla Sandık gelirlerinin zamanında gönderilmemesi halinde bu paralar % 20 gecikme 
zammıyla birlikte ilgili kurumdan alınır. 

Yukarıda yazılı defter ve icmal bordroları Sandıkça hazırlanır. 
Sandık Genel Müdürü, kurumların bu Kanunda yazılı konularda Sandığa karşı vecibelerini yerine getirip 

getirmediğini, mahallî en büyük amirin tefrik edeceği bir memurla birlikte müfettişleri eliyle münferiden veya 
yıllık çalışma programları çerçevesinde teftiş ettirebilir. 

Sandık müfettişlerinin bu görevlerini yerine getirmek için isteyecekleri defter, kayıt, hesap ve sair belgelerin 
ibrazı zorunludur. Bunları vermeyenler hakkında 128 inci madde hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 5. — T.C. Emekli Sandığı Kanununun 22 nci maddesinin (c) ve (d) fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

c) Devlet bono ve tahvilleri ile kamu yatırımları gelir ortaklığı senetlerine; 
d) Faiz haddi yürürlükteki mevzuata göre en yüksek seviyede olmak şartıyla vadeli ve vadesiz mevduat 

şeklinde millî bankalara; 

TürkSye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 436) 

• 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Ralbul Ettiği Metin) 

MADDE 5. — Kanunun 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tiirfcüye Büyük MMet Mecli&i (S. Sayısı : 436) 
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(Anayasanın 89 uncu 'Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daih'a Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderileni Kanun) 

MADDE 6. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 23. — Sandığın her yıl, bir yıl evvelki bilançosunda görülen sermayesine göre döner sermaye olarak 
kullanılacak fondan; iki iştirakçinin kefaletiyle ve Sandığa tabi veya diğer sosyal güvenlik kurumlarına prim 
ödemek suretiyle geçen sürelerinin toplamı en az beş yıl olan iştirakçilere, faiz haddi % 5'ten aşağı olmamak 
üzere borç para verilebilir. 

Verilecek borcun miktarı iştirakçilerin aylık veya ücretlerinin 3 katını geçemez. Verilen borç para en çok 
iki yıl içinde geri alınır. 

Verilen borç para, iştirakçilerin mensup oldukları kurumlar tarafından, Sandıkça gönderilen ve bir kayıt sis
temi ile borç bitinceye kadar muhafaza edilecek olan mektuplardaki miktarlara göre, ilgililerin borç aldıkları 
ayı takip eden aybaşından itibaren aylıklarından gerekli kesinti yapılarak ad ve soyadları ile emeklilik sicil 
numaraları da doğru ve tam olarak kaydolunmak suretiyle düzenlenecek tahsilat bordroları ile bağlı bulunduk
ları saymanlıklar tarafından ilgili bankalar vasıtasıyla Sandığa gönderilir. 

Her ay başında yapılan borç para kesintileri toplamı saymanlıklar tarafından en geç 20 gün içinde, tahsi
lat bordroları ile birlikte, Sandık adına bankaya intikal ettirilir. Bankaca ekstrelerle birlikte Sandığa gönderilir. 
Kesilen borç para taksitlerini, bu süre içerisinde ilgili bankalara intikal ettirmeyen saymanlıkların bu işle gö
revli memurlarından, Sandığın talebi üzerine, ilgili bankalara yatırılacak para miktarı üzerinden % 30 faiz, 
kurumlarınca tahsil edilir ve Sandığa gönderilir. Bu faizi ödemeyenlerden Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanuna göre mahallî maliye teşkilatınca tahsilat yapılır. 

Borcun tamamını ödemeden emekli, adi malul, vazife veya harp malulü ve er vazife malulü olanların 
kendilerine, ölenlerin dul ve yetimlerine veya kanunî mirasçılarına ödenecek emekli ikrarnıiyesinden borç 
artıkları defaten, ikramiyelerinin borç artıklarını karşılamaması halinde Sandıkça veya diğer sosyal güven
lik kuruluşlarınca ıbunlara ödenecek aylıklardan taksitler halinde veya yapılacak toptan ödeme veyahut 
sair adlarla ödenecek toplu paralardan defaten tahsil edilir. 

iSandıktan borç para almış bulunanlara kefil olmuş iştirakçilerden btarcun tataili cihetine gidilmesi halle
rinde de yukarıdaki hükümler uygulanır. 

(Borç vermeye ait diğer, hususlar yönetmelikte belirtilir. 

MADDE 7. — 5434 sayılı T. Cs Emekli Sandığı Kanununun 25 inci maddesli aşağıdaki şekilde değiştıi-
rilimıiştir. 

Madde 25. — Sandık ihtiyacı için gayrimenkuller Yönetim Kurulu Kararı ve Maliye ve Gümrük Ba
kanlığının onayı ile satın alınalbilir, yaptırılabilir veya kanunla sandığa verlen görevlerin ifası için gerekli 
görülen yerlerde Sandıkça kamıılaşıtırılaibilıir. 

22 nci maddede belirtilen gayrimenkuller de yukarıdaki fıkra hükümlerine talbidir. 

MADDE 8. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 64 ündü maddesinde yer alan harp malul
lüğü zammı gösterge tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

tsjtirakçiler.eribaş ve erler 
Maluliyet Derecesi (ile sivil görevliler için 

II 300 
2 260 
3 220 
4 180 
3 150 
6 130 

Türkiye Büyük; MİMet MedisJ (S^ Sayısı : 436) 
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(Plan ve Bütçe Kamiisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 6. — Kanunun 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Kanunun 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Kanunun 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tiirîdiyjeı Büytök Millet Mecfej ' <& Sayısı : 436) 
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(Anayasanın 89 uncu 'Maddeci Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderilen (Kanon) 

MADDE 9. — 5434 sayılı T. C. Emeki Sandığı Kanununun 65 inci maddesinin (d) fıikrasının son ben
di ile aynı maddenin (e) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Şu kadar ki, talüp olanlar (100)'ü geçtiği takdiirde Sandık Yönetim Kurulunca bu sayı yıllık bütçe im
kânlarına göre artırılabilir. 

e) Ayakta veya meskende tedavileri halinde kullanılacak ilaç ve sağlık malzemesi hakkında, bu Kanun 
1425 .sayılı Kanunla eklenen değişik Geçici 7 nci madde hükümleri uygulanır. 

MADDE 10. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 72 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir, 

Madde 72. — ölen iştirakçilerin, iştirakçi bulunmayan dul ve muhtaç anaları ile iştirakçi olmayan ve 
ölüm tarihinde muhtaç ve (65) yaşını doldurmuş bulunan ibalbalarına .Sandığa müracaat tarihini takip eden 
aybaşından Mlbaren aylık bağlanır. Muhtaç babalardan çalışarak geçimini sağlayamayacak derecede malul 
olanlar için yaş ikaydı aranmaz. 

Muhtaç olması sebebiyle aylık bağlanan babanın ölümünde aylığı, muhtaç olması şartı ile Sandığa müra
caat tarihini taklip eden aybaşından itibaren öz anaya bağlanır. 

Şu kadar ki, ölüm tarihinde; evli bulunmaları dolayısıyla aylık bağlanmamış ve sonradan dul kalmış 
veya boşanmış muhtaç analar ile {65) yaşını doldurmamış malul ve muhtaç bulunmayan bahaların, (65) 
yaşını doldurmaları veya malul duruma girmeleri hal.'nde, muhtaç bulunmaları şarta ile (65) yaşını doldur
muş olmakla beralber muhtaç olmadıklarından dolayı ayhık bağlanmamış bulunanların sonradan muhtaç 
duruma gfcmelerii halinde, Sandığa müracaatlarını takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır. 

Bu Kanunun 64 üncü maddesinin (a, b, c, ç, d ve e) fıkralarında açıklanan durumlardan dolayı veya 
3.1'1.;19&Q tartı ve 2330 sayılı Kanun ile bu Kanuna ek 2566 sayılı Kanun kapsamında mütalaa edilen görev
ler nedeniyle geride dul ve yetim bırakmadan hayatlarını kaybetmiş bulunan iştirakçilerin muhtaç baba 
veya analarına, ölüm tarihimi takip eden aybaşından geçerli olarak aylık bağlanır. 

MADDE 11'. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 74 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 74. — Ölüim tarihinde (118) yaşını, ortaöğrenim yapmakta ise (20) ve yükseköğrenim yapmakta 
ise (25) yaşını doldurmamış erkek çocuklara aylık bağlanır. 

ölüm tarihlinde (18) yaşını doldurmuş ve öğrenci olmamaları nedeniyle aylık bağlanmamış erkek çocuk
lara, öğrenim durumlarına göre yukarıdaki bentte belirtilen yaşları geçmemek şartıyla aylık bağlanır. 

Yetim aylığını almakta iken öğrenim durumlarına göre yukarıda belirtilen yaşları doldurmaları veya öğ
rencilik durumlarının sona ermesi nedeniyle ayhkları kesilen veyahut ortaöğrenimde (20) yaşını doldurmuş 
olmaları nedeniyle aylık Ibağlainmamış erkek çocuklardan, yukarıda bdirtilen yaşları geçmemek şartıyla ye
niden veya ilk defa öğrenci olanlara öğrenci oldukları tarihî takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır. 

Ortaöğrenimi bitirdikten sonra ve (20) yaşım doldurmadan önce ilk ders yılında yükseköğrenime başla
yan erkek çocukların aylıkları aralıksız ödenir. 

Ortaöğrenimi bitirdikten sonra yükseköğrenime devam edebilmek için yurt dışında yabancı dil öğrenimin
de geçen sürenin en çok bir yılı ile master ve lisans üstü uzmanlık öğrenimlerinde geçen sürelerin tamamı 
yükseköğrenimden sayılır. 

Biir yükseköğrenimin bitirilmesinden sonra ikinci blir yükseköğrenimde geçen süreler üe doktora veya ikin
ci defa yapılan master veyahut lisans üstü uzmanlık öğreniminde geçen sürelerde aylık ödenmez. 

Ölüm tarihinde iyileştirilmesi olanaksız hastalıklarının veya sakatlıklarının çalışmalarına engel olduğu sağ
lık kurulunca onaylanacak raporla tesptit edilenlere muhtaç olmaları şartıyla, ölüm tarihindeki yaşları ne 
olursa olsun ölüm tarihini izleyen aybaşından, sonradan hu şekilde malul ve muhtaç duruma düştükleri 
anlaşılanlara, kendileri veya veli veyahut vasileri tarafından Sandığa müracaat tarihlerini takip eden ay
başından itibaren aylık bağlanır. 

Türkiye Büyük M'Het Meclisi <& Sayısı : 436) 
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(Plan ve (Bütçe Komisyonunun Kalbul Ettiği Metin) 

MADDE 9. — Kanunun 9 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Kanunun 10 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Kanunun 11 «içi maddesi aynen kabul edilmiştir. 

TiMoiyje Büyük MMet Medisj (& Sayısı : 436) 
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(Anayasanın 89 uncu 'Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderileri Kanun) 

Aylık almakta iken yukarıdaki bent kapsamına girdikleri aynı şekilde anlaşılanların aylıkları, yaşları do
layısıyla aylıklarının kesilmesi gereken tarihte kesümeyerek ödenmeye devam edilir. 

5 yıl ve daha fazla fiilî hizmeti bulunanların aylık ,'bağlanan kız ve erkek çocukları hakkında da (ma
lullük şartları hariç) bu madde hükümleri uygulanır. 

MADDE 12. — '5414 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 83 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş-
tirilimiştir.î 

Madde 83. — Toptan ödeme, ilgililerin, fiilî ve itibarî hizmet süreleri ile 'borçlandıkları hizmet süreleri 
için ödedikleri paralara teka'bül eden süreler toplamının her tam yılı ile, görevlerinden ayrıldıkları tarihteki 
emekli keseneğine esas aylıklarının iki katının çarpımından oluşan miktarı ifade eder. Hizmet süresi top
lamında bulunan yıl kesirleri tama ilblağ edilir. Tahakkuk ettirilen toptan ödeme miktarı, bir yıllık hizmet 
için tahakkuk ettirilecek miktardan az olamaz. 

MADDE 13. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun 92 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş'tirilimiştıir. 
Madde 92. —İştirakçilerden Türk vatandaşlığından çıkarılan, Türk vatandaşlığını bırakan, yabancı mem

leket uyruğuna girenlerin (Türk vatandaşlığını muhafaza edenler hariç) bu Kanunla tanınan her çeşit hak
ları düşer. 

Aylık almakta iken veya aylık bağlama hakkı doğmadan önce, tanınan her çeşit halkları bu madde uya
rınca düşenler, hu durumlarının ortadan kalkması halinde, Sandığa yazılı olaralk yapacalkları müracaatları 
takip eden aybaşından itibaren ve bu Kanunda öngörülen diğer şartlan da taşımalan kaydıyla bu haklardan 
yeniden yararlandırılırlar. 

Yukarıdaki hükümler 88 inci madde kapsamına girenlerle, dul ve yetimleri hakkında da uygulanır. 

MADDE 14. — T, C. Ernekli Sandığı Kanununun 93 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştinilmiştir. • 
Madde 93. — Bu Kanuna göre bağlanan aylıkları alanlardan: 
a) 92 nci maddede yazık durumlara girenlerin; 
h) Evlenen dul eşlerin, ana ve kız ile erkek çocukların (harp malulleriyle evlenen karılar hariç); 
c) Muhtaç durumdan çıkan ana ve babanın; 
ç) 74 üncü madde hükmü uygulanmak suretiyle (18) yaşını, ortaöğrenimde ise (20) yaşını, yükseköğre

nim yapmakta ise (25) yaşını geçmemek üzere bu öğrenimlerini bitiren erkek çocukların; 
Aylıkları, bu durumlarının kaitî olarak belirtildiği tarihleri takip eden aybaşından itilbaren kesilir. 
Bunların, bu Kanun uyarınca yeniden aylığa müstehak olmaları şartıyla tekrar aylıkları bağlanır. 

MADDE 15. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun 94 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 94. — Bu Kanunda belirtilen istisnalar dışında, iki yönden aylığa hak kazananların, tercih et

tikleri aylıkları, Sandığa yazılı müracaatları takip eden aybaşından itilbaren ödenir. Diğer aylikları sürekli 
olarak kesilir. 

Ancak, iki yönden aylığa aynı zamanda hak kazananlara, mülstehak oldukları tarihten itilbaren fazla olan 
aylıkları ödenir. 

Tercih ettikleri aylıklarını alanlar, yeniden Sandığa yazılı olarak başvurduktan tarihi izleyen aybaşından 
itibaren hu isteklerinden dönebilirler. 

Emekli, adî malullük, vazife malullüğü, harp malullüğü veya er vazife malullüğü aylığı almakta iken 
dul veya yetim aylığını tercih edenlerin ölümlerinde, dul ve yetimlerine (kendi emekli, adi malullük, vazife ma
lullüğü, harp malullüğü, er vazife malullüğü aylıkları üzerinden aylık bağlanır, 

Dul ve yetim sıfatıyla toptan ödeme yapılanlara, gerek yine dul ve yetim sıfatıyla gerek kendi vazife
lerinden dolayı müstehak oldukları toptan ödeme ayrıca yapılır. 

Evlendiğinden dolayı aylığı kesilenlerin, kocasının ölümü sebebiyle toptan ödemeye müstehak olması, 
yetim aylığının ödenmesine ımani olmaz. 

Türkiye Büyük Millet Mecİsi (Ŝ  Sayısı : 436) 
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CPJıan ve Bütçe Ktomteyonunun Kalbul Ettiği Metin) 

MADDE 12. — Kanunun 12 *nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Kanunun 13 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Kanunun 14 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Kanunun 15 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclis* (Ss Sayısı : 436) 
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(Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek^ Üzere Geri 
Gönderilen Kanun) 

İki cihetten aylıık veya toptan ödemeye aynı zamanda müstehak duruma girenler hakkında da yuka
rıdaki hükümler uygulanır. 

MADDE 16. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 103 üncü maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

a) Aylıkları, rütbe aylıklarından az ise aradaiki faırk ilgili kurumlarınca ödenerek, rütbeleri aylıkların
dan kesenek alınır. 

MADDE 17. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 121 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir. 

Herhangi 'bir nedenle Sandık tarafından ilgililere istihkaklarından fazla veya yersiz olarak yapılan öde
melerin, bu hatalı işlemlerin düzeltildiği tarihten geriye doğru hesap edilecek beş yıllık tutarları tahsil edi
lir. Tahsilin ne şekilde yapılacağı yönetmelikle düzenlenir. 

MADDE 18. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Yasama Organı Üyeliği yapanlarla dışarıdan 'bakanlığa atananlar bu sıfatları kazan
dıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren isteklerine veya yaşlarına bakimaksızın T.C. Emekli Sandığı ile 
ilgilendirilirler. Bu gibilerin söz konusu tarihte, 'başka sosyal güvenlik kurumları ile ilgileri 'bulunuyorsa 'bu 
ilgileri sona erer. 

Buruların emeklilik keseneklerine ve kurum karşılıklarına birinci derecenin son kademesi ve iştirakçi
lere uygulanmakta olan en yüksek ek gösterge esas tutulur. 

EK MADDE 2. — Ek birinci madde gereğince T.C. Emekli Sandığı l e Igilendirilenlerin, istekleri üze
rine 18 yaşını doldurdukları tarihten sonra geçen çalışma sürelerinin en çok 15 yılını işyerlerinden veya bağlı 
'bulundukları meslek kuruluşlarından veyahut vergi daireleri ile diğer resmî mercilerden alacakları belgelerle 
belgelemek şartıyla, 20.5.1976 tarih ve 2012 sayılı Kanunun 2 nci maddesi l e 5434 sayılı T.C. Emekli San
dığı Kanununa eklenen ek maddedeki esas ve oranlara göre borçlandırılır. Borçlanmaya, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 36 ncı [maddesinin (A) fıkrasında yer alan gösterge tablosundaki 4 yıllık yüksek
okul mezununun girebileceği derecenin ilgili kademesi esas alınır. 

İRu madde gereğince borçlandırılan süreler için tahakkuk ettirilen borç mıiıktarı ödenmeden (ölüm, ma-
lulük ve 65 yaş haddi hariç) emekllik işlemi yapılamayacağı gibi bu süreler emeklilik ikramiyesinin hesa
bında da sayılmaz. 

EK MADDE 3. — Çeşitli sosyal güvenlik kurumlarından emekli olduktan sonra, Yasama Organı üyeliği 
yapanlarla, dışarıdan bakanlığa atananlardan, T.C. Eımekii Sandığı ile ilgilendirilmek isteyenlerin bu istekleri
nin Sandık kaydına geçtiği 'tarihi takip eden aybaşından itibaren bu Kanunun ek 1 inci maddesi gereğin
ce Sandık iştirakçilikleri sağlanır ve aynı tarihten itibaren sosyal güvenlik kurumlarından almakta olduk
ları aylıkları kesilir. 'Bu gibilerin (emekli aylığı almak ısuretiyle geçmiş süreleri hariç) yine istekleri üzerine, 
'bu Kanunun ek 2 noi maddesi gereğince 'borçlandırılmaları yapılır. 

EK MADDE 4. — Yasama Organı Üyeleri veya dışarıdan atanan 'bakanlardan görev süreleri sona eren
lerden; 

a) T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilmesi gereken bir göreve girenlerin emekli keseneklerine, kesenekleri 
kendileri, karşılıkları da kurumlarınca ödenmek üzere 1 inci derecenin son kademesi ve iştirakçilere uygu
lanmakta olan en yüksek ek gös'terge esas alınır. 
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MADDE 16. — Kanunun 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Kanunun 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Yasama Organı Üyeliği yapanlarla dışarıdan bakanlığa atananlar, T.C. Emekli San
dığına yazıh müracaat tarihlerini takip eden aybaşından itibaren yaşlarına bakılmaksızın T.C. Emekli Sandığı 
ile ilgilendirilirler. Bu gibilerin Sandıkla ilgilendikleri tarihte, başka sosyal güvenlik kurumları İle ilgileri bu
lunuyorsa, bu ilgileri sona erer. 

Bunların emeklilik keseneklerine ve kurum karşılıklarına birinci derecenin son kademesi ve iştirakçilere 
uygulanmakta olan en yüksek ek gösterge esas tutulur. 

EK MADDE 2. — Kanunun Ek 2 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 3. — Çeşitli sosyal güvenlik kurumlarından emekli olduktan sonra, Yasama Organı Üyeliği 
yapanlarla, dışarıdan bakanlığa atananlardan, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilmek isteyenlerin bu isteklerinin 
Sandık kaydına geçtiği tarihi takip eden aybaşından itibaren bu Kanunun Ek 1 inci maddesi gereğince San
dık iştirakçilikleri sağlanır ve aynı tarihten itibaren sosyal güvenlik kurumlarından almakta oldukları aylıkları 
kesilir. Bu gibilerin (emekli aylığı almak suretiyle geçmiş süreleri hariç) yine istekleri üzerine, bu Kanunun 
Ek 2 inci maddesi gereğince borçlandırılmaları yapılır. 

Ancak, sözü edilenlerden çeşitli Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim veya kesenek ödeyerek geçen süreleri 
ile Ek 2 inci maddeye göre borçlandıkları hizmet süreleri toplamı aylık bağlanabilmesi için yeterli süreden 
eksik olanların, eksik olan bu süreleride ayrıca borçlandırılır. 

EK MADDE 4. — Kanunun Ek 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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b) Diğer sosyal güvenlik kurumdan ile ilgili bir görevde çalışanların istekleri üzerine, müracaatlarının 
T.C. Emekli Sandığı kayıtlarına geçtiği tarihi takip öden aybaşından itibaren kesenek ve kurum karşılıkları bi
rinci derecenin son kademesi ve âştıirakçiJer için uygulanmakta olan en yüksek ek gösterge üzerinden hesap 
edilmek şartıyla T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilmellcri sağlanır. 

Bu suretle ilgileri devam edenlerin Bağ-Kur ile 'ilgiiendirilımıeleri gereken işlerde çalışanların ikesenek ve 
karşılıklarının tamamı, Sosyal Sigortalar Kurumu dile ilgilendirilmeleri gereken görevlerde çalışanların kese
neklerinin taımamı ile, Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenecek işveren hissesi ile % 18 karşılık arasındaki far
kın tamamı (kendilerinden, işveren hissesi de çalıştıran işyerinden tahsil edilir. Ancak hu .suretle geçen süre
ler emeklilik ikramiyesinin hesabında dikkate alınmaz. 

(a) ve <(b) fıikrası (kapsamına girenlere istekleri üzerine Ek 5 inci maddedeki esas ve oranlara göre aylık 
'bağlanır. 

EK MADDE 5. — Yasama Organı Üyeliği yapanlar, dışardan atanan Balkanlar ile bu görevleri sona er
imiş 'bulunanlardan; 

a) 5434 sayılı Kanunun 39 uncu madesıinin değişik >(ç), (h) ve (i) fıkraları ile 23.9.1983 tarih ve 2898 
sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde belirtilen yıllar itibariyle 'belirlenen yaşları dolduracak olanlara, çe
şitli sosyal güvenlik kuramlarına kesenek veya prim ödemek suretiyle 15 yıl1 veya daha fazla fiilî hizmet
lerini tamamlamış veya 15 yıl veya daha fazla süreyi, bu Kanunun dışındaki hükümlere göre 'borçlanmış ol
maları veyahut borçlandıkları sürelerle 15 yıl veya daha fazla süreyi doldurmaları; 15 yıldan 'az, 10 yıllıdan 
fazla hizmeti olup da, hu Kanun uyarınca 'borçlandıkları sürelerle beraber en az 15 yıl hizmeti tamamlama
ları; 

b) 10 yıldan az hizmeti olup da, bu Kanunun Ek 2 nci maddesi uyarınca hizmetlerini borçlanmak su
retiyle 15 yıl veya daha fazla süreyi tamamlayanlara ise, kadınların 55, erkeklerin 60 yaşını doldurmaları 
(ölüm ve malul'iyet halleri hariç); 

Şartıyla, aylık 'bağlanması için T.C. Emekli Sandığına yazılı müracaatlarını takip eden aybaşından iti
baren emekli aylığı bağlanır. 

Bunlara bağlanacak aylığın hesabında, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun değişik 41 inci mad
desi hükümleri uygulanır. 

Bunların dul ve yetimlerine bağlanacak aylıkların hesabında da bu madde uygulanır. 
Bu Kanuna göre emekli aylığı bağlanmasında 2829 sayılı Kanunun 8 inci maddesi hükümleri uygulan

maz. 

EK MADDE 6. — a) Bu Kanunla ek ve değişikliklerinde emeklilik kesenekleri ile kurum kesenek kar
şılıklarına bağlı olarak tespit edilmiş oranlar, 5434 sayılı Kanunun değişik 14 üncü maddesinin (a) ve (d) 
fıkralarında gösterilen oranlar esas alınarak yükseltilmiş sayılır. 

b) «Emekli, Adi Malullük veya Vazife Malullüğü Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen Bak
makla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ve Tedavileri Hakkında 
Tüzük» ile «Vazife Malullerinin Nevileriyle Dereceleri Hakkında Nizamname» ve «Vazife Malullüklerini Be
lirten Usul ve Belgeler Hakkında Tüzük» hariç bu Kanunda geçen diğer «tüzük» deyimleri «yönetmelik» ola
rak değiştirilmiştir. 

EK MADDE 7. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun uygulanmasından doğan Sandık alacakları on yıllık 
zamanaşımına tabidir. 
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EK MADDE 5. — Yasama Organı Üyeliği yapanlar, dışardan atanan Bakanlar ile bu görevleri sona er
miş bulunanlardan; 

T.C. Emekli Sandığı ile diğer Sosyal Güvenlik Kurumlarına pirim veya kesenek ödemek, veyahut bu Ka
nunun Ek 2 ve Ek 3 üncü maddesiyle diğer kanunların hükümlerine göre borçlanılan hizmet süreleri toplamı 
kadın ise 20, erkek ise 25 fiilî hizmet yılını dolduranlara, 5434 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin değişik 
(ç), (h) ve (i) fıkraları ile 23.9.1983 tarih ve 2898 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde sözügeçen yıllar iti
barıyla belirlenen yaşları doldurmaları şartıyla, aylık bağlanması için T.C. Emekli Sandığına yazılı müracaat
larını takip eden aybaşından itibaren emekli aylığı bağlanır. 

Bunlara bağlanacak aylığın hesabında, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun değişik 41 inci mad
desi hükümleri uygulanır. 

Bunların dul ve yetimlerine bağlanacak aylıkların hesabında da bu madde uygulanır. 
Bu Kanuna göre emekli aylığı bağlanmasında 2829 sayılı Kanunun 8 inci maddesi hükümleri uygulan

maz. 

EK MADDE 6. — Yasama Organı Üyeliği sona ermiş olup da tekrar seçilemiyenlerden, bu Kanunun 39 
uncu maddesinin (ç), (h), (i) fıkralarında belirtilen hizmet sürelerini dolduranların, bu sürelerini doldurdukla
rı yılda istekle emekliye ayrılabilmek için aranan yaş hadlerinden üç yıl indirilir. 

EK MADDE 7. — Kanunun Ek 6 ncı maddesi Ek 7 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 8. — Kanunun Ek 7 nci maddesi Ek 8 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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EK MADDE 8. — Kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun geçici 20 nci maddesine göre kurulan sandıklarla ilk defa bu Kanunun yürürlük tarihini takip eden ay
başından itibaren prim veya kesenek ödemek suretiyle ilgilendirileceklerden kadın iştirakçilere 20 fiilî hizmet 
yılını ve (50) yaşını, erkek iştirakçilere 25 fiilî hizmet yılını ve (55) yaşını, 1 Ocak 1990 tarihinden itibaren 
ilgilendirilecek kadın iştirakçilere 20 fiilî hizmet yıhnı "ve (55) yaşını, erkek iştirakçilere 25 fiilî hizmet yılını 
ve (60) yaşını doldurduklarında, istekleri üzerine T. C. Emekli Sandığınca emekli aylığı bağlanır. 

EK MADDE 9. — Türk vatandaşlarıyla evlenmiş yabancı uyruklu karılara, Türkiye'de ikâmet ettikleri 
sürece, mütekabiliyet esası da dikkate alınarak, değişik 68 inci maddedeki oranlara göre aylık bağlanır. 

MADDE 19. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 2.3.1970 tarihli ve 1239 sayılı Kanunla ek
lenen. Ek - 1 inci maddeye aşağıdaki bent eklenmiştir. 

Yukarıdaki hükümler, 22.6.1956 tarih ve 6741 sayılı Kanunla 53 üncü maddeye eklenen bent gereğince 
malullük aylığı alanlardan ölenlerin dul ve yetimleri hakkında da uygulanır. 

MADDE 20. — T. C. Emekli Sandığı Kanununa 8.7.1971 tarih ve 1425 sayılı Kanun ile eklenen değişik 
Geçici 7 nci maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

15.6.1978 tarih ve 2150 sayılı Kanun hükümlerine göre Vatanî Hizmet Tertibinden aylık bağlanmış olan
ların yalnız kendileri yukarıdaki hükümlerden faydalandırılırlar. 

MADDE 21. — Yasama Organı Üyeleri ile dışarıdan atanan Bakanlara ilişkin olarak 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanunu ile ek ve değişikliklerinde ve diğer kanunlarda yer alan bu Kanuna aykırı hükümler 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 22. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Sandık Yönetim Kurulunca bu Kanunun yayımı tarihine kadar verilmiş karar
ların ilgililere tebliğine devam edilir. 

ilgililer bu kararlar üzerine, Sandık aleyhine idarî dava açabilirler. 
Sandık Yönetim Kurulunca verilmiş kararların daha önce tebliğ edilmiş olması nedeniyle idarî dava aç

ma süreleri işlemeye başlamış bulunanların bu süreleri kesilmeyeceği gibi bu Kanun, idarî dava açma sürele
ri geçmiş olanlara da yeni bir hak vermez. 
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EK MADDE 9. — Kanunun Ek 8 inci maddesi Ek 9 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 10. — Kanunun Ek 9 uncu maddesi Ek 10 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Kanunun 19 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Kanunun 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — 24.12.1980 tarihli ve 2363 sayılı Kanunun 2720 sayılı Kanun ile değişik 3 üncü madde
sinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«T.C. Emekli Sandığınca ödenecek sosyal yardım zamları Hazinece karşılanır. Ancak, Türkiye Radyo Te
levizyon Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Millî Piyango İdaresi ve Bakanlar Kurulu kararı 
ile tesbit edilecek ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren teşekkül ve kuruluşlarla bun
ların müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerinden emekli olanlara ödenen sosyal yardım zamları yazı ile istenil
mesi üzerine en son emekli oldukları kuruluşlar tarafından en çok 2 ay içinde faturası karşılığında sandığa 
Ödenir.» 

MADDE 2. — 3.3.1954 tarihli ve 6311 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde kurulması öngörülen «Sağlık 
Yardım Sandığı» nın % 1 gelirleriyle ilgili (1) işaretli fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«1 — Sağlık Yardım Sandığı İdare Meclisinin teklifi ve Sandık Yönetim Kurulunun kararı ile tespit edile
cek ve % 2'den az olmamak üzere personelin aylıklarından kesilecek aidattan;» 

MADDE 23. — Kanunun 21 inci maddesi 23 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Kanunun Geçici 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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GEÇİCİ MADDE 2. — 5434 sayılı Kanunun bu Kanunla değiştirilen 14 üncü maddesinin (a) fıkrasın
da belirtilen emeklilik keseneği 1986 yılı için % 10, 1987 ve 1988 yılları için % 11, (d) fıkrasında belirtilen 
kurum karşılığı ise 1986 yılı için % 18, 1987 ve 1988 yıllan içim % 19 olarak uygulanır. Bu oranlar, belir
tilen yıllarda emeklilik keseneği ve kurum karşılığı mahiyetindeki diğer oranlar hakkında da aynen uygula
nır. 

(f) fıkrasında belirtilen ek karşılık ise 1986 yılı için % 2, 1987 yılı için % 3 olarak uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Aylık bağlanması için gerekli süreleri geçirmeleri nedeniyle aylık bağlanmamış 
ana ve babalardan, bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra yapacakları yazılı müracaatı takip eden aybaşın
dan itibaren bu Kanunun diğer hükümleri de dikkate alınarak müstehak olmaları şartıyla aylık bağlanır. 
Bunlara geçmiş süreler için aylık ve emeklilik ikramiyesi ödenmez. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 5434 sayılı Kanunun bu Kanunla değişik (74) üncü maddesinin değişiklikten ön
ceki iki, üç ve dokuzuncu bentlerinde yazılı durumda olup da süresi içinde müracaat etmeyenlerle diğer ve
ya aynı bir yüksekokula başlamayanlardan aylık bağlanmamış erkek çocuklara, bu Kanundaki şartları taşı
maları halinde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapacakları müracaatı takip eden aybaşından 
itibaren aylık bağlanır. 

GEÇlCl MADDE 5. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, Türk vatandaşlığını kaybetmeleri ve
ya Hükümetten izin almaksızın yabancı memlekette vazife kabul etmeleri nedeniyle aylık bağlanamayanlarla 
emekli, dul ve yetim aylıkları kesilenlerin, yeniden Türk vatandaşlığını kazanmaları şartıyla bu Kanunun 
diğer hükümleri de dikkate alınarak, müstehak olmaları halinde; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten son
ra yapacakları müracaatlarını takip eden aybaşından itibaren aylıkları yeniden veya iadeten bağlanır. Bun
lara geçmiş süreler için aylık ve emeklilik ikramiyesi ödenmez. 

GEÇİCİ MADDE 6. — iki cihetten aylığa müstehak olanlardan aylıklardan birini tercih için aranan sü
releri geçirenlere, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapacakları müracaatı takip eden aybaşından 
itibaren, bu Kanunun diğer hükümleri de dikkate alınarak, müstehak olmaları şartıyla, tercih ettikleri aylıkla
rı bağlanır. Bunlara geçmiş süreler için aylık ve emeklilik ikramiyesi ödenmez. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu Kanunun 19 uncu maddesi ile 1239 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesine ek
lenen bent gereğince; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 6741 sayılı Kanun hükümlerine göre ma
lullük aylığı bağlanmış olup da ölenlerin dul ve yetimlerinin müracaatları üzerine kendilerine maddedeki şart
ları taşımaları kaydıyla müracaat tarihlerini takip eden aybaşından itibaren dul ve yetim aylığı bağlanır. Bun
lara geçmiş süreler için aylık ve emeklilik ikramiyesi ödenmez. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 5434 sayılı Kanunun 17 nci mad
desi uyarınca tarh ve tahakkuk etmiş ve tahsil edilmemiş bulunan % 10 gecikme zamları silinir ve bu dev
reye ait kurumlarca Sandığa ödenmesi "gereken kesenek ve karşılıkları ile % 2 ek karşılıkları, bu Kanunun 
yürürlük tarihine kadar yatırmamış bulunanların bu paraları, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 
üç ay içinde yatırmaları şartıyla % 30 gecikme zammı tahakkuk ettirilmez. 

Bu sürede yatırılmadığı takdirde 17 nci maddenin bu Kanunla değişik hükümlerine göre işlem yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki çeşitli hükümlere göre 10 yıllık aylık
ları defaten ödenmiş olanilarila, sonradan ölenlerin dul ve yetimlerine, bu Kanunun diğer hükümleri de dik
kate alınarak, müracaat tarihlerini takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır. Bunlara geçmiş süreler 
için aylık ve emeklilik ikramiyesi ödenmez. 

GEÇİCİ MADDE 10. — 5434 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinde belirtilen süreler içerisinde müracaat 
edememiş olmaları sebebiyle aylık bağlanamamış bulunanlarla bunların dul ve yetimlerine vazife malullük
lerinin 5434 sayılı Kanunun ilgili maddesine göre tevsik edilmesi ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti-
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GEÇtCt MADDE 2. — Kanunun Geçici 2 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇlCt MADDE 3. — Kanunun Geçici 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Kanunun Geçici 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Kanunun Geçici 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Kanunun Geçici 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Kanunun Geçici 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Kanunun Geçici 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 9. • — Kanunun Geçici 9 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇlCt MADDE 10. — Kanunun Geçici 10 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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baren 1 yıl içinde T.C. Emekli Sandığına müracaat et meleri halinde, müracaat tarihini takip eden aybaşın
dan itibaren aylık bağlanır. Bunlara geçmiş süreler. için aylık ödenmez. 

GEÇİCİ MADDE 11. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Yasama Organı Üyelikleriyle, açıktan 
tayin edildikleri Bakanlıkları devam edenlerin; 

a) T.C. Emekli Sandığı ile iştirakçi olarak ilgilen dirilmekte olanlardan, 1 inci derecenin 4 üncü kade
mesine gelmemiş bulunanların, emeklilik keseneklerine esas tutulacak derece, kademe ve ek göstergeleri bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren Ek - 1 inci maddede yer alan esaslara göre 
tespit edilir. 

b) Henüz T.C. Emekli Sandığı ile iştirakçi olarak ilgilendirilmemiş olanlarla, diğer sosyal güvenlik ku
rumlarıyla ilgileri devam edenler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren T.C. Emekli Sandığı ile 
Ek - 1 inci madde esaslarına göre iştirakçi olarak ilgilendirilirler. Bunlardan hiç bir sosyal güvenlik kuru
muyla ilgilendirilmemiş bulunanların bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, bu görevlerde geçen sü
releri için ödenmesi gereken emeklilik kesenekleri adlarına borç kaydedilerek, kurum karşılıkları T.B.M.M.' 
den tahsil olunur. 

Yukarıdaki fıkralarda sayılanlardan isteyenler hakkında bu Kanunun Ek - 2 nci maddesi gereğince borç
landırma işlemi yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 12. — Bu Kanunun yürürlüğünden önce Yasama Organı Üyelikleri veya Bakan
lığı sona erenlerden; 

a) Halen T.C. Emekli Sandığı ile ilgili bir görevde bulunanların, emeklilik keseneklerine esas tutulacak 
derece ve kademeleri ile ek göstergeleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren 
1 inci derecenin son kademesi ve iştirakçilere uygulanmakta olan en yüksek ek göstergeye yükseltilerek, kese
nekleri kendilerinden, karşılıkları da kurumlarından alınır. 

b) Diğer sosyal güvenlik kurumları ile ilgili bir gö revde çalışanların istekleri üzerine, müracaatlarının T.C. 
Emekli Sandığı kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aybaşından itibaren kesenek ve kurum karşılıkları bi
rinci derecenin son kademesi ve iştirakçiler için uygulanmakta olan en yüksek ek gösterge üzerinden hesap 
edilmek şartıyla T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilmeleri sağlanır. Diğer sosyal güvenlik kurumları ile olan 
ilgileri aynı tarihten itibaren kesilir. 

Bu suretle ilgileri devam edenlerin Bağ - Kur ile ilgilendirilmeleri gereken işlerde çalışanların kesenek ve 
karşılıklarının tamamı, Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgilendirilmeleri gereken görevlerde çalışanların kese
neklerinin tamamı ile, Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenecek işveren hissesi ile % 18 karşılık arasındaki farkın 
tamamı kendilerinden, işveren hüssesi de çalıştıran işyerinden tahsil edilir. Ancak bu suretle geçen süreler emek
lilik ikramiyesinin hesabında dikkate alınmaz. 

ı(a) ve (b) fıkrası kapsamına girenlere istekleri üzerine Ek 5 inci maddedeki esas ve oranlara göre aylık 
bağlanır. 

c) T.C. Emekli Sandığı dışında, diğer sosyal güvenlik kurumlarından emekli olmuş bulunanlardan ha
len hayatta olanların, istekleri üzerine, sandığa yaptıkları müracaatlarını takip eden aybaşından itibaren bu 
Kanun esaslarına göre iştirakçilikleri sağlanır. Aynı tarihten itibaren de almakta oldukları emekli aylıkları 
kesilir. 

Yukarıdaki fıkralarda sayılanlardan isteyenler hakkında bu Kanunun Bk-2 noi maddesi gereğince borç
landırma işlemi yapılır. 

Bu gibiler için; hak kazandıkları ve istekte bulundukları takdirde Ek-5 inoi madde esaslarına göre emeklilik 
işlemi uygulanır. 

d) T.C. Emekli Sandığından emekli olanlarla, ölenlerin kendilerine veya dul ve yetimlerine bağlanmış 
olan emekli, dul ve yetiim aylıkları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren, bu 
Kanunla getirilen ve aylık bağlanmasına esas tutulan "derece, kademe ve ek göstergeleri ile aylık bağlama 
oranları esas alınmak suretiyle yükseltilir. 
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GEÇİCİ MADDE 11. — Kanunun Geçici 11 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCt MADDE 12. — Bu Kanunun yürürlüğünden önce Yasama Organı Üyelikleri veya Bakanlığı 
sona erenlerden; 

a) Halen T.C. Emekli Sandığı ile ilgili bir görevde bulunanların, emeklilik keseneklerine esas tutulacak 
derece ve kademeleri ile ek göstergeleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren 
1 inci derecenin son kademesi ve iştirakçilere uygulanmakta olan en yüksek ek göstergeye yükseltilerek, ke
senekleri kendilerinden, karşılıkları da kurumlarından alınır. 

b) Diğer sosyal güvenlik kurumları ile ilgili bir görevde çalışanların istekleri üzerine, müracaatlarının T.C. 
Emekli Sandığı kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aybaşından itibaren kesenek ve kurum karşılıkları birinci' 
derecenin son kademesi ve iştirakçiler için uygulanmakta olan en yüksek ek gösterge üzerinden hesap edilmek 
şartıyla T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilmeleri sağlanır. Diğer sosyal güvenlik kurumları ile olan ilgileri aynı 
tarihten itibaren kesilir. 

Bu suretle ilgileri devam edenlerin Bağ - Kur ile ilgilendirilmeleri gereken işlerde çalışanların kesenek ve kar
şılıklarının tamamı, Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgilendirilmeleri gereken görevlerde çalışanların kesenek
lerinin tamamı ile, Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenecek işveren hissesi ile % 18 karşılık arasındaki farkın 
tamamı kendilerinden, işveren hissesi de çalıştıran işyerinden tahsil edilir. Ancak bu suretle geçen süreler 
emeklilik ikramiyesinin hesabında dikkate alınmaz. 

(a) ve (b) fıkrası kapsamına girenlere istekleri üzerine Ek 5 inci maddedeki esas ve oranlara göre aylık 
bağlanır. 

c) T.C. Emekli Sandığı dışında, diğer sosyal güvenlik kurumlarından emekli olmuş bulunanlardan halen 
hayatta olanların, istekleri üzerine, sandığa yaptıkları müracaatlarını takip eden aybaşından itibaren bu ka
nun esaslarına göre iştirakçilikleri sağlanır. Aynı tarihten itibaren de almakta oldukları emekli aylıkları ke
silir. 

Yukarıdaki fıkralarda sayılanlardan isteyenler hakkında bu Kanunun Ek 2 inci maddesi gereğince borç
landırma işlemi yapılır. 

Ancak, yukarıdaki (c) fıkrasına girenlerin çeşitli sosyal güvenlik kurumlarına prim veya kesenek ödeye
rek geçen süreleri ile Ek 2 inci maddeye göre borçlandıkları hizmet süreleri toplamı aylık bağlanabilmesi için 
yeterli süreden eksik olanların, eksik olan bu süreleri de ayrıca borçlandırılır. 

Bu gibiler için; hak kazandıkları ve istekte bulundukları takdirde Ek 5 inci madde esaslarına göre emek
lilik işlemi uygulanır. 
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e) ölümleri sebebiyle dul ve yetimlerine diğer sosyal güvenlik kurumlarından bağlanan aylıklar Sandığa 
yazılı müracaatlarını takip eden aybaşından itibaren (d) fıkrasındaki hükümlere göre düzeltillerek sandıkça 
ödenir. Bunların diğer sosyal güvenlik kurumlarından ıbağlanan aylıkları aynı tarihten itibaren kesilir. 

GEÇİCİ MADDE 13. — Çeşitli sosyal güvenlik kurumlarına tabi hizmetleri toplamı veya bu "kurum
lardan birine tabi olarak geçen hizmetleri, 10 yıldan azolup, da, bu Kanunun ek 2 noi maddesi uyarınca hiz
metlerinin bir kısmını veya tamamını borçlanmak suretiyle en az 15 yıl fiilî hizmeti olan yasama organı üye
leriyle dışardan atanan bakanlardan; 

a) 1983 yılında seçilen ve bakanlığa atananlarla daha önceki yıllarda bu görevleri sona erenlerden, ka
dın ise 45, erkek ise 50 yaşını, 

b) 1988 yılında seçilen veya bakanlığa atananlardan kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını, 
c) 1993 yılında seçilen veya bakanlığa atananlardan kadın ise 55, erkek ise 60 yaşım, 
Dolduranlara istekleri üzerine ek 5 inci madde esaslıarına göre aylık bağlanır. 
Maluliyet ve ölüm nedenlerinden dolayı aylık bağlanması hallinde yukarıdaki fıkralarda sözü edilen yaş

lar aranmaz. 
Yasama dönemleri tamamlanmadan seçimlerin erken yapılması halinde yukarıdaki fıkralarda yer alan 

yaşlar yeni seçim tarihilerine göre aranır. 
Ara seçimlerde seçilenlerle seçim dönemi anasında 'bakanlığa atananlarda ise, seçildikleri veya atandıkları 

seçim döneminde uygulanan yaşlar aranır. 

GEÇİCİ MADDE 14. — Bu Kanunun yürürlük tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı iştıirakçisi 
bulunanlar, 8.5.1985 tarih ve 3201 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce yurt dışında ev kadını olarak 
geçen sürelerini, sözü edilen Kanunun 4 üncü maddesiinin 2, 3, 4 ve 5 inci fıkraları uyarınca borçlanabil'k-
ler. 

GEÇİCİ MADDE 15. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hük
münde Kararnameye tabi kurumlarda Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına talbi olarak çalışanlardan, söz
leşmeli personel statüsüne geçenlerle, daha önce bu statüye geçmiş olanlardan, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yazı ile müracaat edenlerin, müracaat tarihini takip eden aybaşından itibaren Sandıkla ilgfileri devam 
ettirilir. Bunların emeklilik kesenekleri; emeklilik keseneğine esas aylıkları üzerinden % 15 olarak kesilir, ku
rumları da % 18 karşılık öderler. 

Kesenek ve karşılık yüzdelerinin artması halinde, bu maddedeki yüzdeler de aynı miktarda artırılır. 

GEÇİCİ MADDE 16. — Geçici 15 indi .madde uyarınca iştirakçi olarak Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı ile ilgilendirilenlerden her ne sebeple olursa olsun, görevlerinden ayrılarak, diğer sosyal güvenlik kurum
lan ile ilgili bir görevde çalışanların istekleri üzerine, müracaatlarının Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aybaşından itibaren, emekli keseneğine esas aylıkları üzerinden geçidi 15 
inci maddedeki kesenek ve karşılık toplamı üzerinden "hesap edillmelk ve her yıl bir kademe her üç yılda bir 
derece yükseltilmek ve tamamı kendilerinden tahsil edilmek şartıyla Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile 
ilgilendirilmeleri sağlanır. 

Bu suretle ilgileri devam edenlerin Bağ - Kur ile ilgilendirilmeleri gereken işlerde çalışanların kesenek ve 
karşılıklarının tamamı, Sosyal Sigortalar Kurumu veya 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci 
maddesine tabi kurumlar ile ilgilendirilmeleri gereken görevlerde çalışanların keseneklerinin tamamı ile, Sos-
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d) T£!. Emekli Sandığından emekli olanlarla, ölenlerin kendilerine veya dul ve yetimlerine bağlanmış-
olan emekli, dul ve yetim aylıkları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren, bu 
Kanunla getirilen ve aylık bağlanmasına esas tutulan derece, kademe ve ek göstergeleri ile aylık bağlama 
oranlan esas alınmak suretiyle yükseltilir. 

e) ölümleri sebebiyle dul ve yetimlerine diğer sosyal güvenlik kurumlarından bağlanan aylıklar Sandığa 
yazılı müracaatlarını takip eden aybaşmdan itibaren (d) fıkrasındaki hükümlere göre düzeltilerek sandıkça 
ödenir. Hizmet Süreleri (10) yılı doldurmamış olanların aylıklarının bağlama oranı (10) yıl olarak hesaplamr. 
Bunların diğer sosyal güvenlik kurumlarından bağla naa aylıkları aynı tarihten itibaren kesilir. 

GEÇİCİ MADDE 13. — Kanunun Geçici 14 üncü maddesi Geçici 13 üncü madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 14. — Kanunun Geçici 15 inci maddesi Geçici 14 üncü madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 15. — Geçici 14 üncü madde uyarınca iştirakçi olarak Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı ile ilgilendirilenlerden her ne sebeple olursa olsun, görevlerinden ayrılarak, diğer sosyal güvenlik ku
rumları ile ilgili bir görevde çalışanların istekleri üzerine, müracaatlarının Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aybaşından itibaren, emekli keseneğine esas aylıkları üzerinden Geçi
ci 14 üncü maddedeki kesenek ve karşılık toplamı üzerinden hesap edilmek ve her yıl bir kademe her üç yıl
da bir derece yükseltilmek ve tamamı kendilerinden tahsil edilmek şartıyla Türkiye Cumhuriyeti Emekli San^ 
dığı ile ilgilendirilmeleri sağlanır. 

Bu suretle ilgileri devam edenlerin Bağ - Kur ile ilgilendirilmeleri gereken işlerde çalışanların kesenek ve 
karşılıklarının tamamı, Sosyal Sigortalar Kurumu veya 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci 
maddesine tabi kurumlar ile ilgilendirilmeleri gereken görevlerde çalışanların keseneklerinin tamamı ile, Sos-
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yal Sigortalar Kurumuna vıeya 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci mıaddesine tabi kurum
ların emekli sandıklarına ödenecek işveren hissesi ile :% 18 karşılık arasındaki farkın tamamı kendilerin
den, işveren hissesi de çalıştıran işyerinden tahsil edilir. 

Kesenek ve karşılık yüzdelerinin artması halinde, bu maddedeki yüzdeler de aynı miktarda artırılır. 
Anüalk bu suretle geçen süreler emeklilik ikramiyesinin hesabında dikkate alınmayacağı gibi, emekli ke

seneğine esas aylıkları da, tahslil durumları itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan yük
selebilecekleri azamî derece ve kademeyi geçemez. 

MADDE 23. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 24. — iBu Kanun hükümlerini Bakanlar IKurulu yürütür. 
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yal Sigortalar Kurumuna veya 506 sayıh Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesine tabi kurumla
rın emekli sandıklarına ödenecek işveren hissesi ile % 18 karşılık arasındaki farkın tamamı kendilerinden, 
işveren hissesi de çalıştıran işyerinden tahsil edilir. 

Kesenek ve karşılık yüzdelerinin artması halinde, bu maddedeki yüzdeler de aynı miktarda artırılır. 
Ancak bu suretle geçen süreler emeklilik ikramiyesinin hesabında dikkate alınmayacağı gibi, emekli ke

seneğine esas aylıkları da, tahsil durumları itibarıyla 657 sayıh Devlet Memurları Kanununda yer alan yük
selebilecekleri azamî derece ve kademeyi geçemez. 

MADDE 25. — Bu Kanunun 21 inci maddesi 1.7.1986 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 26. — Kanunun 24 üncü maddesi 26 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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1950 Sayılı Mnhasebei Umumiye Kanununun 101 nci maddesi uyarınca hazırlanmış bulunan Cumhurb 
kanlığı 1985 Yılı Kesinhesap cetveli, 18 Ağustos 1983 tarih ve 1 saydı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter 
Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 14 üncü maddesinin 2 nci fdcrası «Cumhurbaşkan 
bütçesinden yapılan harcamalann denetimi, T.B.M.M. Hesaplan İnceleme Komisyonu tarafından, malî y 
sonunda hazırlanarak Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri tarafından tastik edilecek kesinhesap cetvelleri ü 
rinden yapılır.» hükmüne göre işlem yapılmak üzere ilişikte sunulmuştur. 

Arzederim. 
Sedat Güneral 
Genel Sekreter 
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İTA AMİRLERİ CETVELİ 
(Asil veya Vekil) 

K U R U L U Ş U N 
A D I 

B İ R İ N C İ D E R E C E İ T A A M İ R İ N İ N İ K İ N C İ D E R E C 

İşe Başlama İşe B 
Adı Soyadı Tarihi Ayrılma Tarihi Adı Soyadı Ta 

Cumhurbaşkanlığı Sedat Güneral 1.1.1985 31.12.1985 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 431) 
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DAİRE : CUMHURBAŞKANLIĞI 
KURUM : 

* 

Z O 

1 
1 

2 
3 

A Ç I K L A M A 

Cari Harcamalar (a + b) 
a) Personel Giderleri 

b) Diğer Cari Giderler 
Yatırım Harcamaları 
Transfer Harcamaları 

T O P L A M 

ÖDENEK VE HARCAMANIN EKONOMİK AYRIMI 

BİR ÖNCEKİ YIL UYGULAMASI 

Genel Ödenek 
Toplamı 

913 400 000 
529 000 000 

384 400 000 
50 000 000 
12 660 717 

976 060 717 

Toplam 
Harcama 

662 768 304 
341 037 150 

321 731 154 
32 039 000 
10 939 601 

705 746 905 

Bütçe Başlangıç 
Ödeneği 

1 140 324 000 
776 595 000 

363 729 000 
170 001 000 

6 300 000 

1 316 625 000 

Yılı İçinde 
Eklenen ( 1 ) 
Düşülen (—) 

— 10 000 000 
+ 10 000 000 

— 10 000 000 
+ 10 000 000 

— 
+ 36 500 000 
— 10 000 000 

+ 46 500 000 

Genel Ödenek 
Toplamı 

1 140 324 000 
776 595 000 

363 729 000 
170 001 000 
42 800 000 

1 353 125 000 

KODU A Ç I K L A M A 

100 Personel Giderleri 
200 Yolluklar 
300 Hizmet Alımları 
400 Tüketim Mallan ve Malze. 

Alımları 
500 Demirbaş Alımları 
600 Makine ve Taşıt Alımları 
900 Transferler 

T O P L A M 

ÖDENEK VE HARCAMANIN GİDER TÜRLERİNE DAĞILIMI 
Yılı İçinde 

Genel Ödenek 
Toplamı 

529 000 000 
27 200 000 
41 100 000 

301 000 000 
15 100 000 
50 000 000 
12 660 717 

Toplam 
Harcama 

341 037 150 
8 394 315 

27 833 365 

278 473 549 
7 029 325 

32 039 000 
10 939 601 

705 746 905 

Bütçe Başlangıç 
Ödeneği 

776 595 000 
15 075 000 
39 762 000 

298 192 000 
10 700 000 

170 001 000 
6 300 000 

1 316 625 000 

Eklenen ( 1 ) 
Düşülen (—) 

— 
— 
— 

— 10 000 000 
+ 10 000 000 

— 
+ 36 500 000 
— 10 000 000 

+ 46 500 000 

Genel Ödenek 
Toplamı 

776 595 000 
15 075 000 
39 762 000 

288 192 000 
20 700 000 

170 001 000 
42 800 000 

1 353 125 000 1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi <S. Sayısı : 431) 
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DAİRE : CUMHURBAŞKANLIĞI 
KURUM : 

Pr
og

ra
m

 

101 

900 

A Ç I K L A M A 

Genel Yönetim ve 
Destek Hizmetleri 
Hizmet Programlarına 
Dağıtılamayan Transferler 

T O P L A M 

ÖDENEK VE HARCAMANIN PROGRAMLARA DAĞILIMI 

Bütçe Başlangıç 
Ödeneği 

1 310 325 000 

6 300 000 

1 316 625 000 

Yılı İçinde 
Eklenen ( 1 ) 

Düşülen (—) 

— 10 000 000 

+ 10 000 000 
+ 36 500 000 

— 10 000 000 

+ 46 500 000 

Genel Ödenek Toplam 
Toplamı Harcama 

1 310 325 000 1 056 129 984 
42 800 000 37 408 264 

1 353 125 000 1 093 538 248 

İptal Edilen 
Ödenek 

254 195 016 
5 391 736 

259 586 752 

Ödene 
Har 

— 

— 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 431) 

k 
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DAİRE : CUMHURBAŞKANLIĞI 
KURUM : 

YIL SONU GENEL ÖDENEK VE 
HARCAMASININ HARCAMA KALEMLERİNE DAĞILIMI 

kalemi 

110 
120 
140 
150 
160 
170 
180 

A Ç I K L A M A 

Aylıklar 
Sözleşmeli personel ücreti 
Sosyal yardımlar 
Ek çalışma karşılığı 
Tazminatlar ve ödüller 
Ödenekler 
Tedavi yardımı ve cenaze giderleri 

Ö D E N E 
CARİ YATIRIM 

(D (2) 

100 PERSONEL GİDERLERİ TOPLAMI 

210 Yurt içi geçici görev yollukları 
220 Yurt içi sürekli görev yollukları 
240 Yurt dışı geçici görev yollukları 
250 Yurt dışı sürekli görev yollukları 

200 YOLLUKLAR TOPLAMI 

320 Ulaştırma giderleri 
330 Taşıma giderleri 
340 Tarifeye bağlı ödemeler 
350 Kiralar 
360 Makine, teçhizat, demirbaş, taşıt, bakım ve 

onarımı 
370 Bina küçük onarımı 
390 Diğer hizmet alımları 

300 HİZMET ALIMLARI TOPLAMI 

776 595 000 

15 075 000 

39 762 000 

K L E R 
TRANSFER 

(3) 
TOPLAM 
(1 + 2+3) 

776 595 000 

15 075 000 

39 762 000 

H A 
CARÎ 

(D 

148 037 602 
38 513 056 
84 103 824 
81 715 445 

132 409 708 
27 378 000 
18 555 371: 

530 713 006 

10 236 535 
268 340 

1 910 057 

12 414 932 

15 853 943 
648 155 
163 500 
957 000 

12 900 703 
5 513 820 
1 237 830 

37 274 951 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 431) 
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DAİRE : CUMHURBAŞKANLIĞI 
KURUM : 

YIL SONU GENEL ÖDENEK VE 
HARCAMASININ HARCAMA KALEMLERİNE DAĞILIMI 

Harcama 
kalemi A Ç I K L A M A 

410 Kırtasiye, baskı ve yayın giderleri 
420 Yakacak alımları 
430 Akaryakıt ve yağ giderleri 
440 Elektrik, su ve havagazı giderleri 
450 Yiyecek ve yem alımları 
460 Özel malzeme alımları 
480 Temsil, ağırlama, tören, fuar ve tamtma 

giderleri 
490 Diğer tüketim malları ve malzeme alımları 

40» TÜKETİM MALLARI VE MALZEME 
ALIMLARI TOPLAMI 

510 Büro malzemeleri alımları 
520 Büro makineleri alımları 
530 Yangından korunma malzemeleri alımları 
590 Diğer demirbaş alımları 

500 DEMİRBAŞ ALIMLARI TOPLAMI 

610 Taşıt alımları 
620 Makine, teçhizat alımları ve büyük onarımı 

600 MAKİNE, TEÇHİZAT VE ALIMLARI 
TOPLAMI 

950 Sosyal transferler 
960 Borç ödemeleri 

900 TRANSFERLER TOPLAMI 

Ö D E N E K L E R 
CARİ YATIRIM TRANSFER 
(D (2) (3) 

288 192 000 

20 700 000 

170 001 000 

TOPLAM 
(1+2 + 3) 

288 192 000 

20 700 000 

170 001 000 

H A 
CARİ 
(D 

8 499 626 
154 568 044 
17 468 168 
50 227 737 
41 318 153 

24 200 

8 042 381 
6 995 156 

287 143 465 

756 488 
352 000 

4 620 
18 630 260 

19 743 368 

42 800 000 42 800 000 

GENEL TOPLAM 1 140 324 000 170 001 000 42 800 000 1 353 125 000 887 289 722 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 431) 



I 

% 

(A) CETVELİ 

4 

% 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 431) 



8 — 

D A İ R E : C U M H U R B A Ş K A N L I Ğ I 
K U R U M : 

T E R T İ P 

S 

S S1 
O 
u 

•S*J 

« 5 M3 

101 
01 

<ü 

"S* "5 

001! 

002 

S-a si 
A Ç I K L A M A 

G E N E L Y Ö N E T İ M V E DESTEK HİZMETLERİ 
G E N E L YÖNETİM 

Oımhuı'baş'kanlıgii 
100 Personel 'giderleri 
170 ÖdeneÖder" 

Yönetim ıMzmetlieıri 
100 Personel güderleri 
110 Aylıklar. 
120 Sözleşmeli personel ücretleri 
140 Sosyal yandımîar. 
150 Ek çalışma ikarşılMan 
160 Tazminiatîar ve ödüller 
170 Ödenekleri 
180 Tedavi yardımı ve cenaze giderleri 
200 Yolluklar 
210 Yur t içi geçüci görev yoluklar ı 
220 Yur t 'içi sürekli görev yoluklar ı 
240 Yurt dışı geçidi görev yollukları 

Başlangıç ödeneği 

Bütçe Kanunu 
ile Verilen 

Lira 

1 310 325 000 
791 670 (XX) 
791 670 000 

14 400 000 
14 400 000 

'777 270 000 
r762 195 000 

Ek ve Olağan 
Üstü Ödenek 
Kanunlarıyla 

Lira 

1050 S /K 48, 
Mad. 

Gereğince 
Lira 

1050 S /K 59. 
Mad. 

Gereğince 
Lira 

15 075 000 

02 DESTEK HİZMETLERİ 
t 

Oöl4 Destek hizmetleri 
300 (Hizmet 'alınılan 
320 Ulaştırma gMerlerö 
330 Taşıma giderleri! 
340 Tarifeye 'bağlı ö Ĵdmeler 
350 Kiralar 
360 Makine, teçhizat, taşıt bakım Ve onarımı 
370 Bina küçük onarımı 
390 Diğer hazmöt atanları 
(400 Tüketim malları ve malzeme alımları 

518 655 000! 
348 654 000 
348 654 000 
39 762 0ÖÖ 

298 192 000 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 431) 



HESAP CETVELİ 

LARLA 
ÖZEL KANUNLAR 

GEREĞİNCE 

Düşülen 
Lira 

Geçen yıldan 
devreden 

Lira 

Bu yıl içinde 
alınan 
Lira 

Yıl sonu 
harcamalar 

Toplamı (Nakten 
Yıl sonu genel ödenen veya 
ödenek toplamı emanete alınan) 

Lira Lira 

1 310 325 000 
791 670 000 
791 670 000 
14 400 000 
14 400 000 

777 270 000 
762 195 000 

15 075 000 

1 056 
543 
543 
14 
14 
14 

328 
516 
148 
38 
4 
81 
132 
12 
18 
12 
10 

1 

129 984 
127 938 
127 938 
400 000 
400 000 
400 000 
727 938 
313 006 
037 602 
513 056 
103 824 
715 445 
409 708 
978 000 
555 371 
414 932 
236 535 
268 340 
910 057 

İptal edilecek 
ödenek 
Lira 

254 195 016 
248 542 062 
248 542 062 

248 542 062 
245 881 994 

2 660 068 

Ödenek dışı 
harcamalar 

Lira 

Özel 
kanunlar 
gereğince 
ertesi yıla 
devreden 
ödenek 
Lira 

10 
Ma 

e 
Bütçe 
ka 

518 655 000 
348 654 000 
348 654 000 
39 762 000 

10 000 000 288 192 000 

513 002 046 
344 161 784 
344 161 784 
37 274 951 
15 853 943 

648 155 
163 500 
957 000 

12 900 703 
5 513 820 
1 237 830 

287 143 465 

5 652 954 
4 492 216 
4 492 216 
2 487 049 

1 048 535 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 431) 
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DAİRE : CUMHURBAŞKANLIĞI 
KURUM : 

I 
r-> f-< 

:3 O 

T E R T İ P 

o 
u 

S * 
« 2 

wt> 

İl 
"5 

04 

<v 

001] 

422 

cö 

cö cö 

KM 

410 
420 
430 
440 
450 
460 
480 
490 
500 
510 
520 
530 
590 

600 
610 
620 

900 
950 

Başlangıç Ödeneği 

A Ç I K L A M A 

(Kırtasiye, baskı ve yayın giderleri 
Yalkaoalk alıtaıları 
Akarya'kit ve yağ giderleri 
Elektrik, su ve havagazı giderleri 
Yiyecek ve yem alımları 
Özel malzeime atomları' 
Temsil, ağırlama, tören, fuar ve tanıtma gkterleri 
Diğer tüketin malları ve malzeme alımları 
Detairfoaş 'alımları 
Büro malzemeleri alımları 
Büro -makineleri alımları 
Yangından korunma malzemeleri alımları 
ıDiğer demirbaş alımları 

Makine, teçmza't ve taşıt alımları 
Makine, teçhizat ve taşıt alımları 
Taşıt alıimları 
Makine, teçhizat alımları ve büyük onarımları 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMA
YAN TRANSFERLER 
SOSYAL TRANSFERLER 
Diğer dernek, birlik, kurutaı, kuruluş, sandık ve ben
zeri teşekküllere yardım 
Transferler 
Sosyal transferler 

Bütçe Kanunu 
ite Verilen 

Lira 

Ek ve Olağan 
Üstü Ödenek 
Kanunlarıyla 

•Lira 

1050 S/K 48. 
Mad. 

Gereğince 
Lira 

1050 S/K 59. 
Mad. 

Gereğince 
Lira 

10 700 000 

170 001 000 
170 001 000 
170 001 000 

6 300 000 
'800 000 

800 000 
800 000 

- 800 000 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 431) 
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HESAP CETVELİ 

LARLA 

Düşülen 
Lira 

4 

ÖZEL KANUNLAR 
GEREĞİNCE 

Geçen yıldan Bu yıl içinde 
devreden alınan 

Lira Lira 

Yıl sonu 
harcamalar 

Yıi sonu genel 
ödenek toplamı 

Lira 

20 700 000 

170 001 000 
170 001 000 
170 001 000 

42 800 000 
800 000 
800 000 

800 000 
800 000 

ödenen veya 
emanete alınan) 

Lira 

8 499 626 
154 568 044 
17 468 168 
50 227 737 
41 318 153 

, 24 200 
8 042 381 
6 995 156 

19 743 368 
756 448 
352 000 

4 620 
18 630 260 

168 840 262 
168 840 262 
168 840 262 
167 865 112 

975 150 
37 408 264 

414 500 
414 500 

414 500 
414 500 
414 500 

İptal edilecek 
ödenek 

Lira 

956 632 

1 160 738 
1 160 738 
1 160 738 

5 391 736 
385 500 
385 500 

385 500 
385 500 

Ödenek dışı 
harcamalar 

Lira 

Özel 
kanunlar 
gereğince 
ertesi yıla 
devreden 

ödenek 
Lira 

105 
Mad 

er 
Bütçes 

kay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 431) 
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DAİRE : CUMHURBAŞKANLIĞI 
KURUM : 

T E R T İ P 

s 
«S 

S u 
M 

:3 O 
Tİ *H 
:0 OU 

o 
u 

M3 

05 

•X 
0) 

S=3 
lif 

52i 

522 

530 

KM 

Başlangıç Ödeneği 

A Ç I K L A M A 

BORÇ Ö D E M E L E R H 

Personel giderleri geçen yılar karşılıklı ve karş>b!ksız 
borçlan 

900 (Transferler 
960 Borç ödlarneleri 

Diğer geçen yılar karşılıklı ve karşılıksız borçları 
900 Transferleri 
960 Borç ^erneleri 

2978 SJK. gereğince yapılan ökienüeler 
900 Transferler 
960 Bbfç ödemeleri 

Bütçe Kanunu 
'ile Verilen 

Lira 

5 500 000 
5 500 000 

500 000 
500 000 

5 000 000 
5 000 000 

Ek ve Olağan 
Üstü Ödenek 
Kanunlarıyla 

Lira 

1050 S/K 48. 
Mad. 

Gereğince 
Lira 

1050 S/K 59. 
Mad. 

Gereğince 
Lira 

A - Prograimlar itibarîyle 

İ C M A L 

101 
900 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ ;1| 310 325 000 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMA
YAN HİZMETLER 6 300 000 

TOPLAM 1 316 625 000 

B - Ödenek türleri itibariyle 

A/l 
A/2 
A/3 

Carî harcamalar 
Yatırını harcamaları 
Transferler 

TOPLAM 

1 T40 324 000 
170 001 000 

6 300 000 
1 316 625 000 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 431) 
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LARLA 
ÖZEL KANUNLAR 

GEREĞİNCE 

' «« . . 

1 

t 

Düşülen 
Lira 

42 000 000 
42 000 000 

500 000 
500 000 

5 000 000 
5 000 000 

36 500 000 
36 500 000 

Geçen yıldan 
devreden 

Lira 

36 993 764 
36 993 764 

348 387 
348 387 
348 387 

1 012 595 
1 012 595 
1 012 595 

35 632 782 
35 632 782 
35 632 782 

Bu yıl içinde 
alınan 
Lira 

5 006 236 
5 006 236 

151 613 
151 613 

3 987 405 
3 987 405 

867 218 
867 218 

Yıl sonu 
harcamalar 

Toplamı (Nakten 
Yıl sonu genel ödenen veya 
ödenek toplamı emanete alınan) 

Lira Lira 

İptal edilecek 
ödenek 

Lira 

Ödenek dışı 
harcamalar 

Lira 

özel 
kanunlar 
gereğince 
ertesi yıla 
devreden 

ödenek 
Lira 

1050 
Mad. 

ert 
Bütçesi 

kayd 
t 

10 000 000 — 1 310 325 000 1 056 129 984 254 195 016 

10 000 000 
42 800 000 37 408 264 5 391 736 

1 353 125 000 1 093 538 248 259 585 752 

10 000 000 

10 000 000 

170 001 000 168 840 262 1 160 738 
170 001- 000 168 840 262 1 160 738 
42 800 000 37 408 264 5 391 736 

1353 125 000 1093 538 248 259 586 752 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 431) 
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GİDER KESİNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ BÜTÇE YILI 1985 
PROGRAM 900 HÜZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMA

YAN TRANSFERLER DAÎRESİ 02 CUMHU 
ALT-PROGRAM 
FAALtYET^PROJE KURUMU 

Cıımtoıırbaşkanlıgı 1985 yılı hizmetleri program bütçe esaslarına uygun olarak 2 program üzerinden yürütülmüştür. 
«Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri» ve «Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler» den oluşan bu iki program içi 

içinde eklenenler dahil) !bu ödeneklere dayanılarak yapılan harcamalar ile kullanılamaması nedeniyle yok edilen ödenekleri göste 

a) 
b) 

Program 

101 
900 

TOPLAM >-

Alman 
Ödenekler 

1 310 325 000 
42 800 000 

1 353 125 000 

Harcamalar 
Toplamı 

37 408 264 
1 056 129 984 

1 093 538 248 

Yok ediln 
Ödenek 

5 391 736 
254 195 016 

259 586 752 

Gerçekleşm 
Oranı % 

80,6 
87,4 

80,8 

Yukarıdaki tablonun incelenmesinde görüleceği gibi 1985 yılı içinde; 
a) Cari ve yatırım harcamalarını kapsayan ve 01 ile 02 alt programlarından oluşan 101 «Genel Yönetim ve 'Destek Hizmetle 

TL. ödenek alınmış, bunun 1 056 129 984 TL. kısmı harcanmış ve kullanılmayan 254 195 016 TL. ödenekte yıl sonunda yok edilmi 
olmuştur. 

b) 900 «Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler» programı için toplam 42 800 000 TL. ödenek alınmış, bu miktarın 3 
kullanılmayan 5 391 736 TL. kısmı yıl sonunda yok edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 87,4 olmuştur. 

Genel olarak iki program için alınan toplam 1 353 125 000 TL, ödeneğe karşılık 1 093 538 248 TL. harcama yapılmış ve kullan 
nek yok edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 80,8, yok edilme oranı ise % 19,2 olmuştur. 

1985 Malî yılında alınan ödeneklerle {Yıl içinde eklenenler dahil), yapılan harcamalar ve yok edilen ödeneklerin cari, yatırım 
bariyle dağılımı aşağıda gösterilmiştir. 

Cari Harcamalar 
Yatırım Harcamaları 
Transfer Harcamaları 

TOPLAM 

Alınan 
Ödenekler 

1 140 324 ÜOO 
170 001 000 

42 800 000 

1 353 125 000 

Harcamalar 
Toplamı 

887 289 722 
168 840 262 

37 408 264 

1 093 538 248 

Yok edilen : 

ödenek 

253 034 '278 
1 160 738 
5 391 736 

259 586 752 

Gerçekleşm 
Oranı % 

77,8 
99,3 
87,4 

80ı,8 

Tablodaki rakamlardan da anlaşılacağı üzere, harcama oranları, cari harcamalarda % 77,8, yatırım harcamalarında % 99,3, tra 
genelde ise %80,8 olarak gerçekleşmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 431) 
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GİDER KESÎNHESAP CETVEIİ AÇIKLAMASI 

PROGRAM 101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET- BÜTÇE YELİ 1985 
LERÎ DAÎRESÎ CUMHU 

ALT-PROGRAM 02 DESTEK HİZMETLERİ KURUMU 
1-001 DESTEK HİZMETLERİ 
2-001 MAKİNE, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI 

FAALİYET-PROJE 

Programın «Destek Hizmetleri» alt programı a) Destek Hizmetleri faaliyeti dle b) Makine, Teçhizat ve Taşıt Alımları projesini ka 
a) «Destek Hizmetleri» faaliyeti ile ilgili cari harcamalarda kullanılmak üzere bütçe ile alınmış bulunan ödenekler, yılı içinde 

dana gelen genel ödenek toplamı, yapılan harcamalar ve oranlar harcama kalemleri düzeyinde aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Harcama 
Kalemi 

300 
400 

500 

A ç ı k l a m a 

Hizmet Alımları 
Tüketim Malları ve 
Malzeme Alımları 
Demirbaş Alımları 

TOPLAM 

Bütçe 
Ödeneği 

39 762 000 

298 192 000 
10 700 000 

348 654 000 

Aktarmalar 
Eklenen Düşülen 

— 10 000 000 
10 000 000 — 

10 000 000 10 000 000 

Toplam 
Ödenek 

39 762 000 

288 192 000 
20 700 000 

348 654 000 

Harcamalar 
Toplamı 

37 274 951 

287 143 465 
19 743 368 

344 161 784 

Bu faaliyet için alınan 348 654 000, TL. ödenek ihtiyaçlar doğrultusunda değerlendirilerek % 98,7 oranında harcama yapılarak 
nına tekabül eden kısım yıl sonunda yok edilmiştir. 

b) «Makine, Teçhizat ve Taşıt Alımları» projesi ile aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere yatırım harcamaları için 170 001 000 
nekten, Cumhurbaşkanlığı 1985 malî yılı bütçesine ekli taşıt cetveline konulan 2 adet güvenlik önlemli taşıt ile 5.6.1985 gün ve 32 
binek otomobil ve muhtelif makine ve teçhizat alım ve onarımı için 168 840 262 TL. harcama yapılmıştır. Harcamalardaki gerçe 
me oranı ise % 0,7 olmuştur. 

Harcama Bütçe Aktarmalar Toplam Harcamalar 
Kalemi A ç ı k l a m a Ödeneği Eklenen Düşülen Ödenek Toplamı 

600 Makine, Teçhizat ve 
Taşıt Alımları 170 001 000 - — 170 001 000 168 840 262 

•Bu programın genel yönetim hizmetleri alt programı a) Cumhurbaşkanlığı b) Yönetim hizmetleri faaliyetlerini ve alman öde 
kapsamaktadır. 

a) «Cumhurbaşkanlığı» faaliyetine yalnız Cumhurbaşkanı ödeneği için ödenek alınmış olup ödenek ve harcama miktarları ile o 
yinde aşağıda gösterilmiştir. 

Harcama 
Kalemi 

100 

Açıklama 

Personel giderleri 

Bütçe 
Ödeneği 

— 

Aktarmalar 
Eklenen 'Düşülen 

14 400 000 — 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Toplam 
Ödenek 

14 400 000 
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Harcamalar 
Toplamı 

14 400 000 
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GİDER KESİNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 

PROGRAM 101 GENEL YÖNETİM VE (DESTEK HİZMETLERİ BÜTÇE YILI 
ALT PROGRAM 01 GENEL YÖNETİM DAİRESİ 

001 CUMHURBAŞKANLIĞI 
FAALİYET PROJE 002 YÖNETİM HİZMETLERİ KURUMU 

1985 
CUMHURBAŞKANLIĞ 

b) «Yönetim Hizmetleri» faaliyeti için alman ödenekler, harcamalar ve oranlar harcama kalemleri düzeyinde aşağıda gösterilm 

Harcama 
Kalemi 

100 
200 

Açıklama 

Personel giderleri 
Yolluklar 

TOPLAM 

'Bütçe 
Ödeneği 

762 195 000 
15 075 000 

777 270 000 

Aktarmalar 
Eklenen Düşülen 

— — 

_ 

Toplam 
Ödenek 

762 195 000 
15 075 000 

777 270 000 

Harcamalar 
Toplamı 

516 313 006 
12 414 932 

528 727 938 

Yönetim hizmetleri faaliyetindeki toplam 'harcamaların % 68, iptal oranının ise >% 32 olarak gerçekleşmesi personel kadrolar 
gelmektedir. 

Harcama 
Kalemi 

a) 900-O4-3-422-900 
b) 903-05-3-521-900 
c) 900-05-3-521-900 
d) 903-05-3-530-900 

Açıklama 

Transferler 
Transferler 
Transferler 
Transferler 

TOPLAM 

Bütçe 
Ödeneği 

800 000 
500 000 

5 000 000 

6 300 000 

•A 

Eklenen 

36 500 000 

36 500 000 

Aktarmalar 
Düşülen 

Toplam 
Ödenek 

800 000 
500 000 

5 000 000 
36 500 000 

42 800 000 

Harcama 
Toplam 

414 
348 

1 012 
35 632 

37 408 

a) Bu harcama kaleminden bütçe kanununa bağlı «R» Cetvelindeki açıklama muvacehesinde vakflara, muhtaç öğrencilere yard 
oranı % 51,8 yıl sonunda iptal edilen ödenek oranı ise % 48,2 dir. 

b) Geçen yıla ait hastaneler tedavi giderleri ile personelin yolluk ve doğum yardımı gibi ödemeler için 348 387 lira harcama 
%69,7, iptal edilen ödenek oranı ise % 30,3 tür. 

c) Geçen yıldan doğabilecek muhtemel borçlar için 5 000 000 TL. ödenek alınmış bu miktardan faturaları geç alınan muhtelif ma 
harcama yapılmıştır. Geçen yıldan başka bir borç bulunmadığından gerçekleşme oranı % 20, iptal oram ise % 80 olmuştur. 

d) 2978 sayılı Ücretlilere Vergi İadesi Hakkındaki Kanun uyarınca personele yapılan vergi iadelerini karşılamak üzere 36 5 
kaydedilmiştir. Bu miktardan 35 632 782 TL. harcanmış olup gerçekleşme oranı % 97,6, iptal oranı ise •% 2,4 tür. 
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DAİRESİ : CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇE İÇİNDE KARŞILANAMAYAN ÖDENEK 
KURUMU : — ÜSTÜ HARCAMALAR CETVELİ 

SAYMANLIĞIN 

Alt Ödenek Faaliyet Harcama 
Kodu Adı Program Program Türü Proje Kalemi Harc 

BÜTÇE İÇİNDE KARŞILANAMAYAN 
ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA YOKTUR. 
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YILI İÇİNDE VE MAHSUP SÜRESİNDE 
YAPILAN HARCAMALAR CETVELİ 

Daire 
Kodu Daire Adı 

02 CUMHURBAŞKANLIĞI 

Yılı İçindeki 
Harcamalar 

1 069 369 487 

HARCAMALAR 

Mahsup 
Süresindeki 
Harcama 

24 168 761 

Toplam 
Harcama 

1 093 538 2 

GENEL TOPLAM 1 069 369 487 24 168 761 1 093 538 2 
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DAİRESİ : CUMHURBAŞKANLIĞI 
KURUMU : — BAĞIŞ VE ÖZEL GELİRLER CETVELİ 

Kodu 
Gelir AçıMama 

Özel Gelirin 
Yatırıldığı 
Saymanlık 

YOKTUR 

Geçen Yıldan 
Devreden 

Bu Yıl İçinde 
Alınan 

Toplam 
Tahsilat 

Yılı 
H a 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu 

Başkanlığı 
Esas No. : 15 

Karar No. : 13 

16 . 4 . 198 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Cumhurbaşkanlığı 1985 yılı kesânhesaplannı ihtiva eden bu cetvel içindekiler incelenerek uygun olduğ 
laşılmış olup, Genel Kurula arz ediknek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Ahmet Yılmaz 

Giresun Milletvekili 

•Sözcü 
İlyas Aktaş 

Samsun MiiieftiveMli 

Katip 
Engin Cansızoğlu 

Zonguldak MMeirvekili 

Deneltçi 
İbrahim Turan 

Gümüşhane MiHdtvekilii 

Üye 
Akif Kocaman 

Gümüşhane Milletvekili 

Üye 
Coşkun Bayram 

Adana Mi'lMvekiili 

•Üye. 
Nihat Türker 

Afyon Milletvekili 

Üıye 
Mehmet Kara 

Tratuzlon Mffietovekili 
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