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1. — 1580 Sayılı Belediye Kanunu, 
3030 Sayılı Büyük Şehir Belediyelerinim Yö
netimi Hakkında Kanun Hükmünde Kanar* 
namenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kat 
nun, 3H94 Saydı İmar Kanunu ve 2972 Sa
yılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarları 
ve Jhtiyar Heyetleri Hakkında Kanunun Ba
zı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun1 

Tasarısı ile 1580 Sayılı 'Belediye Kanununun 
93 üncü Maddesinin Değiştirilmesi vö 
2'7.«6.'1984 Tarihli 3030 Sayılı Kanunun 9 
uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; İç-, 
işleri komisyonları raporları (1/848, 1/863) 
(S. Sayısı : 596) 174:192' 

2. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştiriknesine ve 

Sayfa 
Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklen
mesine Dair Kamun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal işler; Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/849) (S. Sayısı : 586) 192:215 

3. — 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve 
Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin De-
ğiştiriltmesime, Bazı Maddelerimin Kaldırılma--
sına, Bir Ek ve iki Ek Geçici Madde Eklen-v 
mesiıne Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal İşler; Plam ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/847) (S. Sayısı : 587) 215:229 

4. — 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununun 
Bazı Maddelerimin Değiştirilmesi ve 7269 Sa j 

yılı Kanunun Değişik 33 üncü Maıddesimin 
Yürürlükten Kaldırılması Hakkımda Kamun 
Tasarısı ile Bayındırlık, tmıar, Ulaştırma ve 
Turizm; Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/859) (S. Sayısı : 597) 229:233 

5. —• Gaziantep İli Merkezimde Karşıya
ka vş ŞaMnhey Adıyla İki ilçe Kurulması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan . 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/875) (S. 
Sayısı : 615) 233:235 
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Sayfa 
6. — Konya Milletvekili Haydar Koyuncu 

ve 7 Arkadaşının, Konya İli Merkezinde Alâ-
addim, Selçuklu ve IMerıanı Adıyla Üç İlçe 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ile İçiş
leri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(2/471) (S. Sayısı : 616) 235:238 

7. — 26.10.1963 Tarihli ve 357 Sayılı As
kerî Hâkimler Kanununun Ek 6 ncı Madde-

TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak 3 
oturum yaptı. 

IDışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu, Avrupa Par
lamentosunda kabul edilen Ermeni karar tasarısı hak
kında Hükümetin görüşlerini açıklayan gündem dışı 
bir konuşma yaptı; DYP Grubu adına Çanakkale 
Milletvekili Cafer Tayyar Sadıklar, SHP Grubu adı
na İzmir Milletvekili Erdal inönü, DSP Grubu adına 
Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş, ANAP Gru
bu adına da Bitlis Milletvekili Kâmran İnan görüş
lerini açıkladılar. 

Antalya İM illet vekili Ümit Halûk Bavulken, Av
rupa Parlamentosunda kâlbul edilen sözde Ermeni 
karar tasarısı hakkında, 

Bursa Milletvekili İlhan Aşkın, büyükşehir bele
diyelerinin lüzumu ve önemi konusunda; 

Gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
'Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu, akarya

kıt istasyonlarıyla ilgili gündem dışı bir konuşma yap
tı; Devlet Bakanı Kâzım Oksay da bu konuşmaya 
cevap verdi. 

Siyasî parti grupları adına grup başkenvekilleri ve 
bağımsızlar adına da 'istanbul Milletvekili Bülend 
Ulusu'nun, Avrupa Parlamentosunda tek yanlı, ön
yargılı, haksız ve gerçek dışı ifadelere yer veren ve 
Ermenilere bir soykırım yapıldığı tarzında, tarihî ger
çeklere aykırı bir ifadeyi de içeren «Ermeni Sorunu
na Siyasal Bir Çözüm» başlıklı karar tasarısının ka
bulünün, Ermeni ve dünya terör örgütlerinin meşum 
emellerine yeni bir gerekçe teşkil edeceğine ve kanlı 
ellerin yeni terörist saldırılara yönelmesine ve masum 
insanların hayatlarına kastedilmesine zemin ve gerek
çe hazırlayacağına ve bunun ağır sorumluluğunun, 

Saıyfa 
sinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ile Plan ve Bütçe; Millî Savunma komisyon
ları raporları (1/858) (S. Sayısı : 602) 238:239) 

8. — 2872 Sayılı Çevre Kanununun Bazı 
Maddelerinin 'Değiştirilmesi Hakkında Ka^ 
nun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/864) (S. Sayısı : 594) 239:258,259:262 

söz konusu karar tasarısını Avrupa Parlamentosuna 
sunan, destekleyen ve kabul eden parlamenterlere ait 
olacağına ve hiçbir değer taşımayan bu kararın şid
detle kınandığına ilişkin müşterek önergeleri okundu; 
Yüce Meclisçe ittifakla benimsenen infial ve görüş
lerin Başkanlıkça, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Av
rupa Parlamentosu Başkanına ve bütün parlamento 
üyelerine ulaştırılacağı açıklandı. 

Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, «506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 1479 sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kanununa Birer Ek Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifinin (2/378) İçtüzüğün 3'8 inci 
maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin 
önergesi reddedildi. 

18.6.1987 - 19J6.1987 tarihli Gelen Kâğıtlarda ya
yınlanmış bulunan 596 sıra sayılı 1580 sayılı Bele
diyeler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı, 598 sıra sayılı, 56'8!2 sayılı Pasaport Ka
nununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 
599 sıra sayılı, 73'3!8 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi 
Kanununda, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi, 488 sa
yılı Damga Vergisi, 2982 sayılı Konut inşaatında ve 
Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırım
larda Vergi, Resim ve Harç ve İstisna ve Muaflıkları 
Tanınması Hakkında Kanun ile 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarıs, 615 sıra sayılı Gaziantep İlinde 2 ilçe 
Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ve 616 sıra sa
yılı Konya İlinde 3 ilçe Kurulması Hakkında Ka
nun Teklifinin Gündeme alınarak görüşülmesine, 
Gündemin; 

1. 585 sıra sayılı, 64 'İlçe Kurulması Hakkında 
Kanun Tasarısı ye Teklifleri, 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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2. 599 sıra sayılı, Kanun Tasarısı, 
3. 596 sıra sayılı, 1580 sayılı Belediye Kanunun

da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 
4. 5816 sıra sayılı, 5016 sayılı SSK Kanununda De

ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 
5. 587 sıra sayılı, 1479 sayılı Bağ-Kur Kanununda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 
6. 597 sıra sayılı, Toplu Konut Kanununun Ba

zı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı, 

7. 615 sıra sayılı, Gaziantep İlinde iki îlçe Ku
rulması Hakkında Kanun Tasarısı, 

8. 616 sıra sayılı, Konya İlinde Üç ilçe Kurul
ması Hakkında Kanun Teklifi^ 

9. 602 sıra sayılı, Askerî Hâkimler Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, 

10. 594 sıra sayılı, Çevre Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı, 

l1!. 598 sıra sayılı, 'Pasaport Kanununda Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, 

12/ 590 sıra sayılı, Kadastro Kanun Tasarısı; 
Sekilinde sıralanmasına, diğerlerinin buna göre te

selsül ettirilmesine; 

Gündemde yeniden sıralanan kanun tasarı ve tek
liflerinden 13 üncü sıraya kadar olan (12) adet ka
nun tasarı ve tekliflerinin görüşülebillmesi için Genel 
Kurulun 20.6.1987 Cumartesi, 2U6.1987 Pazar gün
leri de çalışma yapmasına ve 19J6.1987 Cuma günün
den itibaren toplantıların 14.00 - 20.00, 21.30 - 24.00 
saatleri arasında yapılmasına; 

Genel Kurulun 22 Haziran 1987 Pazartesi günün
den başlamak ve 1 Eylül 1987 Salı günü toplanmak 
üzere tatile girmesine ilişkin ANAP Grubu önerisi 
kabul edildi. 

103 îlçe Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı 
(1/8155, 2/34, 2/U1Ö) <5. Sayısı : 5®5) üzerindeki gö

rüşmelere devam edilerek tümü kabul edildi ve ka
nunlaştığı açıklandı,. 

733'8 sayılı Veraset ve intikal Vergisi Kanunu, 
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 488 sayılı 
Damga Vergisi Kanunu, 2982 sayılı Konut İnşaatın
da ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Ya
tırımlarda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflık
ları Tanınması Hakkında Kanun ile 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısının (1/872) (S. Sayısı : 599) maddeleri 
kabul edilerek tümü açık oya sunuldu; oyların ayrımı 
sonucunda kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 

1580 sayılı Belediye Kanunu, 3030 sayılı Büyük 
'Şehir iBelediyeleriniin Yönetimi Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanun, 3J194 sayılı İrrııar Kanunu ve 2972 sayılı 
Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarları ve İhtiyar 
Heyetleri Hakkında Kanunun Bazı Hükümlerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ite 1580 sayılı Be
lediye Kanununun 93 üncü Maddesinin Değiştiril
mesi ve 27.6J1984 Tarihti, 30BO Sayılı Kanunun 9 
uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm; İçişleri komisyonları raporları
nın (1/848, ,1/863) (S. Sayısı : 596) tümü üzerindeki 
görüşmeler tamamlandı ve maddelere geçilmesi ka
bul edildi. 

Alman karar gereğince 20 Haziran 1987 Cumar
tesi günü saat 14.00 t̂e toplanmak üzere birleşime 
saat 23.50*de son verildi. 

Başkan' 
B'aşkaovekıilil 

İskender Cenap OSge 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Samsuri Edirne 

Süleyman Yalğcıoğly İsmail Üğdül 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saai'i : 14.00 

BAŞKAN : Başkanı sklli Özer Gürbüz 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet Zefei Vzm (Tokat), Fevzi Necdet Erdinç (Vam) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet 'Meclisinin 121 inci Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

İBAŞKAİN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır; sayın mMetvekiteiniın salonda bulunduk
larını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

1. — 1580 Sayılı Belediye Kanunu, 3030 Sayılı 
Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 
Hakkında Kanun, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve 2972 
Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarları ve İh
tiyar Heyetleri Hakkında Kanunun Bazı Hükümle
rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile 1580 
Sayılı Belediye Kanununun 93 üncü Maddesinin De
ğiştirilmesi ve 27.6.1984 Tarihli, 3030 Sayılı Kanunun 
9 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm; İçişleri Komisyonları rapor
ları (1/848, 1/863) (S. Sayısı ; 596) (1) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemin, «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Ko

misyonlardan Gelen Diğer İşler» bölümüne geçiyo
ruz. 

1580 sayılı Belediye Kanunu, 3030 sayılı Büyük 
Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 
Hakıkında Kanun, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve 2972 
sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarları ve 
İhtiyar Heyetleri (Hakıkında Kanunun Bazı Hüküm
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile 
1580 sayılı Belediye Kanununun 93 üncü Maddesinin 
Değiştirilmesi ve 27.6,1984 Tarihli, 3030 sayılı Kanu
nun 9 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Haık-

(1) 596 Sıra Sayılı Basmayazı 19.6.1987 tarihli 
120 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

l(Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'e kadar yokla
ma yapıldı) 

BAŞKAN — Yeterli çoğunluk vardır, görüşme
lere başlıyoruz. 

kında Kanun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm; İçişleri Ikamisyonları ra
porları üzerindeki görüşmelere kaldığımız yerden 
devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Sayın milletvekilleri, dünkü birleşimde tasarının 

tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmış, maddelere 
geçilmesi kabul edilmişti. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
1580 Sayılı Belediye Kanunu, 3030 Sayılı Büyükşehir 
Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
Kanun, 2972 Saydı Mahalli İdareler İle Mahalle 
Muhtarları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Ka
nun ve 3194 Sayılı İmar Kanununun Bazı Maddele

rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1580 sayılı Belediye Kanununun 
93 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Başlkanvekili ve Geçici Görevlendirme 
Madde 93. — Belediye başkanı; izinli, özürlü ve

ya raporlu bulunacağı veya beldeden görevli olarak 
ayrılacağı durumları dikkate alarak önceden, meclis 
üyeleri arasından bir başlkanvefcili belirler. 

Belediye başkanlığı ve başlkanvekiılliğinin aynı 
zamanda boşalması halinde, yeni başkan görevine 
başlayıncaya kadar il merkezi belediyelerinde İçişleri 
Bakanı, diğer belediyelerde valiler tarafından meclis 
üyeleri arasından bir foaş/kanvdkili atanır. Belediye 
başkanlığı ile belediye meclisinin aynı zamanda bo
şalması halinde ise yeni seçime veya belediye başka-

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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nının görevine başlamasına kadar il merkezi beledi
yelerinde İçişleri Bakanı, diğer belediyelerde valiler 
tarafından münasip bir başkanvekili atanır. 

Belediyelerin seçilmiş organları veya bu organların 
üyeleri hakkında görevleri ile1 ilgili bir suç sebebi ile 
soruşturma veya kovuşturma, açılması halinde, İçiş
leri Bakanı geçici bir tedbir olaralk, kesin hükme ka
dar bu organları veya organların üyelerini görevden 
üzaklaştırahilir., 

Bu durumda bakanın tekli fi Başbakanın onayı ile 
kesin hükme ıkadar meclis üyeleri arasından geçici 
olarak bir başkan görevlendirilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — 'Grup adına söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru

bu adına Sayın Cahit Tutum, buyurunuz. 
SHP GRUBU ADINA CAHİT TUTUM (Balı

kesir) — Saygıdeğer Başkan, değerli üyeler; dün bu 
kanun tasarısının ıtümü üzerinde görüşmelerde bulu
nurken, usule ait ciddî bazı sakıncaların mevcut ol
duğunu belirtmiştim. Kanun hükmünde kararname
lerin Büyük Millet (Meclisinde müzakere usulünde 
belirgin bir yöntemi alışılmış bir yöntemi bir türlü 
geliştiremedik. 

Dün, uzun uzun bahsetmeye çalıştığım nokta şuy
du: Şu anda 1 inci madde ile ilgili kanun hükmün
de kararname çıkarılmış, yayınlanmış ve Sayın Baş
bakanın imzasıyla 27 Mayıs 1987 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunulmuştur, Aynen şöyle 
denmektedir: «1580 sayılı Belediye Kanununun 93 
üncü Maddesinin Değiştirilmesi ve 27.6.1984 tarihli 
3030 sayılı Kanunun 9 uncu Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname bu
günkü Resmî Gazetede Yayınlanmış ve Anayasanın 
91 inci maddesi uyarınca ekli olarak gönderilmiştir.» 
Yapılacak iş neydi? Bunu öncelik ve ivedilikle alıp 
kanunlaştırmak. 

Bu kanun hükmünde kararname İçişleri Komis
yonuna geldiğinde, İçişleri Komisyonu değişik bir 
yöntem kullanarak bir kararname bir de kanun ta
sarısını bu kanun hükmünde kararname ile birleştir
miştir. 

Değerli üyeler, kanun hükmünde kararnameler 
Meclise geldiklerinde silki açıdan irdelenirler: Birinci
si, (kanun hükmünde kararnamenin dayandığı yetki 
kanununa göre, yetki çerçevesi içinde hükümetin yet
kisini kullanıp kullanmadığı açısından irdelenir, yani 
çıkarılan kanun hükmünde kararname, acaba yüce 

Meclisin verdiği yetki çerçevesinde mi çıkarılmıştır; 
p açıdan incelenir, eğer o açıdan bir eksiklik varsa 
düzeltilir, kabul veya reddedilir. Kanun hükmünde 
kararnameler, kanunların müzakere usulüne tabi ol
duğu için, doğal olarak değiştirilebilir, reddedilebilir, 
aynen ikabul edilebilir; fakat bu anayasal hüküm şu 
anda müımlkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü 
İçişleri Komisyonu bir tasarı ve bir kanun hükmün
de kararnameyi daha ele almış, sözünü ettiğimiz, şu 
anda hükümetin 98 inci madde lilö ilgili olarak çıkar
dığı kanun hükmünde kararname ile birleştirerekl 
bir kanun tasarısı halinde getirmiştir. Bu Anayasa
nın öngördüğü bir müzakere usulü değildir. Komis
yon raporunda aynen şöyle deniyor: «1580 sayılı Be
lediye Kanunu, 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyeleri
nin Yönetimi Hakkındaki Kanun Hükmünde Karar-
nameniin Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanun, 
3194 sayılı İmar Kanunu ve 2972 sayılı Mahallî İda
relerle Mahalle Muhtarları ve İhtiyar Heyetleri Hak
kında Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı birleştirilerek Komisyonumuz
da incelenip görüşüldü.» Şimdi bunları nasıl incele
yeceğiz? Siz, birbirinden ayrı, birbirinden farklı esas
lara dayanan metinleri bir araya getirirseniz, eğer 
yüce Meclis birinci çıkarılan ıkanun hükmünde ka
rarnameyi benimsememişse, onun iptali ile yetinecek
ken, şimdi bütün bu kararname ve tasarıyı birleşti
rerek tek bir kanun haline getirince, nihaî olaralk 
iradesini nasıl izhar edecek? Bu fevkalade hatalı bir 
usuldür. Bu usulü, maalesef, komisyonlarımız bu ya
sama döneminde benimsemiş gözüküyor. Önümüze 
çok ciddî bir problem de çıkacaktır; hele hele Dev
let Memurları Kanununa göre çıkarılan kanun hük
münde kararnamelerin hiçbirisi Meclise gelmedi; on
lar geldiği zaman nasıl bir yöntem izlenecek, hep
si birleştirilerek mi yapılacak, o da belli değil; ama 
burada birleştirme caiz değil. 

Bu nedenle, 283 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin, bana göre, müstakiien incelenip, uygun gö
rülüyorsa kabul, uygun görülmüyorsa reddedilir ve 
böylelikle bu kararname Anayasanın 91 inci madde
sinde görülen usule göre incelenip sonuçlandırılabi
lirdi. 

Bu yapılmamıştır, elimiz kolumuz oldukça bağlı; 
çünkü nihaî olarak bu tasarıya tümüyle ret veya ka
bul. derken, fevkalade değişik şeyleri de kapsadığı 
için, Meclis, iradesini, Anayasanın 91 inci maddesin
de öngördüğü şekilde kullanamayacak demektir. Ör
neğin, ben, 98 inci madde •'ile ilgili olarak çıkarılan 
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283 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin iptale 
mahkûm olduğunu ve reddedeoöğimİ söylüyorum; 
ama öbür yandan, bu (kararnamenin içine monte edi
len tasarıda iki tane daha önemli konu var; bura
da var; burada söylüyor: «3194 sayılı İmar Kanunu 
ve 2972 sayılı Mahallî İdareler ve Mahalle Muhtar
ları ve İhtiyar Heyetleri Hakkında Kamunun Bazı 
Hükümlerinlin Değiştirilmesine Dalir Kanun Tasarısı» 
var. Böylelikle, yüce Meclis iradesini ikuJlanamaya-
cağı bir duruma sokulmuştur. 

işin esasına gelince, dün belitrtim, ben, Belediye 
Kanununun değiştirilen 93 üncü maddesinin ihtiyaca 
yeterli olduğunu düşünüyorum. Neden bunu değişti
riyorlar, anlamam mümkün değil. Aslında getirilen 
(kanun hükmünde kararname ile 93 üncü maddedeki 
'hükümlerin birkısmı alınmış; ama çok önemli olan 
yeni bir hüküm getirilmiştir. Bu da, hepinizin bil
diği gibi, «"Belediyelerin seçilmiş organları veya bu 
organların üyeleri hakkında görevleri ile ilgili bir suç 
sdbebi ile soruşturma veya kovuşturma açılması ha
linde, İçişleri Bakanı, geçici bir tedbir olarak, kesin 
hükme kadar bu organları veya organların üyeleri
ni görevden uzaklaştırabillr.» Anayasada yer alan 
bir hükmü tekrarlamış. Şimdi okuyacağım hüküm 
önemli: «IBu durumda bakanın teklifi, Başbakanın 
onayı ile kesin hükme kadar meclis üyeleri arasın
dan geçici olarak bir başkan görevlendirilebilir.» 

Değerli üyeler, şimdi, bu, uyıgulama da, kötüye 
kullanılabilecek, hemen her iktidarını eline Demok-
les'in kılıcı gilbi teslim edilmiş antidemokratik bir 
hüküm. Şimdi, burada merkezî idare, vesayet yet
kisini kullanarak, seçilmiş bir belediye başkanının 
hakkında kovuşturma ve soruşturma açılması nede
niyle görevinden uzaklaştırılması halinde, o başkanın 
yerine meclis üyeleri arasından geçici olarak bir baş
kanı atayabiliyor. Kim? Bakanın teklifi, Başbakanın 
onayı ile... Bu, son derece sakıncalı. Aslında hükü
metin bu yola niçin gittiğini bir açıklayabilseler, me
sele anlaşılacak. Ylo'ksa, yüce Anayasa Mahkemesi 
önünde bunu tartışacağız, niçin böyle bir ihtiyaç his
sedilmiş. Yani, hizmet gereklerinden doğan bir ihti
yaç mıdır, değil midir, belli değil. 

Üstelik, dikkat ederseniz, «meclis üyeleri arasın
dan geçici olarak bir başkan görevlendirilebilir» den
diği zaman, meclisin terekküp tarzının hiçbir önemi 
dikkate alınmıyor. Yani, meclis üyeleri içerisinde, 
diyelim ki, o mecliste Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
hâkim durumda ise, acalba meclis üyeleri içerisinden 
bu görevlendirme yapılırken, bakan ve Başbakan tak

dir hakkı ile, o mecliste ekseriyeti oluşturan partiye 
mensup meclis üyeleri arasından mı görevlendirme 
yapacak ve atama yapacak? Belli değil, tamamen! key/ 
fî takdire bırakılmış. 

Yalnız, bildiğim kadarıyla, eğer yanılmıyorsam, 
sayın bakan bu yetkisini kullanırken, genellikle o 
meclise hâkim olan parti hangisi ise, o partiye men
sup kişiler arasından seçtiği söyleniyor; ama bunun 
istisnası da var. Hele hele -istisnası şu anda olmamış 
bile olsa- bu seçimin bu denli keyfî bir şekilde bir 
takdire bırakılması, sanıldığı gibi olayları yatıştır
maz, gerginlikleri önlemez; aksine, özellikle hizmet 
gerekleriyle bağdaşmayan keyfî uygulamalara yol 
açabilir. Çünkü, üyeleri görevden uzaklaştırma duru
munda, kesiş hükme kadar geçici bir tedbir olarak, 
«"Bakanın teklifi ve Başbakanın onayı ile, hüküm ke
sinleşinceye kadar, belediye meclisi üyeleri arasın
dan birinin görevlendirilmesi imkânını sağlıyoruz» 
diyerek, gerekçedeki söyledikleri şeyler hiçbir hü
küm ifade-etmiyor. 

Neden bunu yapıyor? Hizmetin aksaması söz 
konusu değil, hizmet o yüzden aksayacak değil. O 
halde neden atama yoluyla bir görevlendirmeyi dü
şünüyor? Şu anda kanun koyucu buna nasıl rıza 
gösterecek? Neden bu yetkiyi İçişleri Bakanına ve 
Başbakana tanıyor? Seçillmiş organların kendilerini 
yönetme hakkı ve özerkliği anlamında bir mahallî 
idare esprisi ile bu ne kadar uygun düşer? 

Saygıdeğer üyeler, bu hükme karşı olduğumuzu 
belirtir, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkan, kişisel söz istiyorum. 
'BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAYEZİT {Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu madde, beledi
ye başkanının fiilî veya hukukî nedenlerle görevinde 
ibulunamaması veya belediye meclisinin görevden alın
mış bulunması hallerinde, belediye başkanlığı göre
vinin kimin tarafından yürütüleceği esasını getiriyor. 
Bu madde, bu müesseseyi 1930'ların dahi gerisine 
götüren bir zihniyetin mahsûlüdür. 

Anavatan iktidarının, mahallî idare ve demokrasi 
yaklaşımını kendi ağızlarından dinlediğinizde, halkın 
iradesinin, seçim müessesesinin, seçilmiş kişilerin hâ
kimiyetinin mevcut olduğu zehabına kapılırsınız; ama 
Anavatan İktidarının mahallî idarelere ve demokra
silere yaklaşımı, günlük ve gündelik zorunluluklar, 
günlük ve gündelik ihtiyaçlar içindedir. Sanki bir 
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bukalemun gibi, ânâ göre renik değiştirir. Bakarsı
nız, hakikaten -iktidara geldiklerinin ilk günlerinde 
görmüştük- demokrasiınin bazı yansımalarını görür
sünüz; ama aradan birz zaman geçer, durum tama
men değişir, şu uyıgultaada, şu düzenlemede olduğu 
gibi, demokrasiyi, mahallî idarelerin muhtariyetini, 
idarî vesayet müessesesinin dar sınırlar içinde kal
ması gerektiği, idarî vesayet müessesesinin hizmete 
taalluk etmesi gerektiği kuralını dışladıklarını görür
sünüz 

Muhterem arkadaşlarım, iki noktayı birbirine ka
rıştırmamak lazım. Dün bir arkadaşım oradan mü-
foadale etti; haklıdır; belediye meclis başkanvekili 
ayrı bir kişidir, ayrı bir müessesedir; belediye reis 
vekilliği ayrı bir müessesedir. Belediye reis vekili, be
lediye başkanvekili, icra uzvu olarak görev yapar, 
belediye reisi yokken. Mevcut madde, belediye baş-
kanıvekilini belediye meclisine seçtirirdi. Şimdi ne 
yapılıyor? Belediye reisine seçtiriliyor. 

Arkadaşlar, belediye reis vekili, belediye reisinin 
genel sekreteri değildir. Belediye reis vekili, halk or
ganının başındaki bir kişidir. 

O halde, bunun seçimini doğrudan doğruya hal
ka yaptırmak imkânsız olduğuna göre, halkın seç
tiği kişilere yaptırmak, demokrasinin ve maihallî ida
re muıhtari'yetinin bir gereğidir. 

Bununla da bitmiyor bu önemli konu. Bugünkü 
Anayasamızın getirdiği bir sakat sistem de, eğer so
ruşturma ve kovuşturma açılırsa, bu takdirde bele
diye başkanını görevden alma yetkisi tanınmaktadır 
bakana. Bu, çok tehlikeli bir maddedir ve maalesef 
Marmaris Belediyesinde partizanca uygulandığını da 
ıgördülk. Bu hallerde, bakanın telkli'fi ve başbakanın 
onayı ile belediye reis vekili atanıyor. 

(Muhterem arkadaşlarım, izan ve insafla düşünü
nüz; Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanı, örneğin diye
lim ki, Hakkâri'nin Çukurca İlçesinin Belediye Baş
kanının atamasını onaylayacak kadar zamana sahip 
midir? Nedir Başbakana verilen bu yetki? Bütün yet
kileri Başbakanda birleştirmenin, devletin bütün im
kanlarını ve kararlarını Başbakanın şahsında topla
manın amacı nedir? Başbakana kötülük yapıyorsu
nuz, müesseseleri düzenlerken lütfen dengeleri göz
den kaçırmayınız. 

Sonra, ilerideki maddelerde de gelecek, mesela 
•belediye reisliği boşaldı, istifa etti, öldü, düştü vesa
ire; bunun yerine atanan kişiler, diyelim ki bu işlem 
Ağustos ayında yapıldıysa, gelecek sene Temmuz 
ayına kadar görev yapacaklar ve eğer o yıl genel 
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seçim yapılacak ise, bu görevleri genel seçimden son
raki maihallî idareler seçimlerine kadar uzayacaktır; 
yani siz, 5 senelik görev süresinin 1,5 senesini, gerek
tiğinde atanmış kişilerin yürütmelerine cevaz vere
ceksiniz! Bu nasıl oluyor arkadaşlar? 

Bu madde tümüyle sakattır ve tümüyle reddedil
mesi gerekir; onun için, ıslah edilmesi konusunda bir 
önerge vermedik. 

Zaten Genel Kuruldan, niye önerge verdiğimiz 
konusunun değerleridirilmesini rica ediyoruz. Bir mad
de hakkında önerge vermemiz, o maddeyi benimse
memiz anlamında değil; hiç değilse, kör topal çıka
cak olan bu maddeyi, biraz şaşı ve tek ayağı üzerine 
basar şekilde çıkarabilir miyiz anlamında bir müca
deledir. 

[fişte,- bu madde üzerinde de bir önergemiz var; 
maddenin son fıkrasına lütfen dikkat buyurunuz -be
lediye başkanlığının boşalması ile ilgili esas kanu
nun (d) fıkrasıdır- «Bu durumda (yani yeni bir be
lediye başkanvekili atanmak gerekeceği durumda) 
bakanın teklifi, Başbakanın onayı ile, kesin hükme 
kadar meclis üyeleri arasından geçici olarak bir baş
kan görevlendirilebilir» denilmektedir. 

Bu fıkraya göre, bir belediye başkanı hakkında 
şikâyet gelecek; sayın İçişleri balkanı tutacak, poli
tika süzgecinden geçirecek ve bunu, kovuşturmayı 
bırakın, soruşturmaya değer görecek -kovuşturmanın 
hiç değilse biraz süre vesaire gibi teminatı var- ve 
belediye başkanını derhal görevden alacak; yerine, 
meclisin içinden istediği üyeyi atayacaktır. 

(Muhterem arkadaşlarım, da ha birkaç ay önce 
kabul ettiğiniz bir yasaya göre, belediye meclislerin
de belediye grupları var, belediye reislerinin seçildiği 
partiler var. Şu madde, Başbakana, bir belediye mec
lisinde, belediye reisinin partisinden olmayan bir ki
şiyi belediye başkanvekili atama yetkisini vermekte
dir. Siz nasıl yapabilirsiniz bunu? Siz bir muhale
fet partisinin belediye başkanını bu şekilde görev
den alıp yerine Anavatanlı bir üyeyi nasıl atayabilir
siniz? 

«Atamadık» diyebilirsiniz belki. «Atamayacağız, 
atanmaması gerekir» diyorsanız ve bunda samimi ise
niz, atamanın, belediye reisinin mensup olduğu parti 
üyeleri arasından yapılmasını öngören bir önerge
miz vardır; ama bazı belediye meclislerinde belki 
sayısal imkânsızlık varıdır, o da önergemizde göz önü
ne alınmıştır. «Siyasal imkânsızlık olmadığı takdir
de, belediye reis vekili, görevden alınan belediye baş
kanının mensup olduğu partinin belediye meclisi üye
leri arasından atanır» denilmiştir. 
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Eğer, «Partizanlık yapmıyoruz» sözünüzün, ede
bî bir cümle niteliğinden sıyrılarak, gerçek olduğu
nu ispat etmek istiyorsanız, hiç olmazsa, şu konuda 
verdiğimiz önergeyi kabul etmeniz gerekir, önergs-
tmizi reddettiğiniz takdirde, zaten tescil etmiş olduğu
muz ve sıralarla ortaya bir bir koymakta bulundu
ğumuz partizanlık zihniyetinize bir yenisini dalha ek
lemiş olacaksınız. 

Saygılar sunuyorum. (SOP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (İçel) — Sorum var 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Soru sormak isteyen başka millet

vekili?.. Yok. 
Sayın Sağlar buyurun, sorunuzu alayım. 

PURİMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Sayın Baş
kanım, Sayın Bakana sormak istiyorum : Belediye 
başkanlarını görevden aldıktan sonra, yerine ataya
cakları belediye meclisi üyelerindeki aradıkları kıs
tas nedir? 

Geçtiğimiz 27 Mayrs'ta yapılan atamalar sırasın
da, belediye meclisi üyeleri içerisinde, ANAP'lı, bir 
tek ANAP'lı belediye meclisi üyesini belediye baş
kanı olarak atamışlar mıdır? 

Özellikle Davutlar Belediyesinde, 

BAŞKAN — Sayın Sağlar, soru madde ile ilgili 
olacak biliyorsunuz? (SHP sıralarından gürültüler) 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Sayın Baş
kanım, kıstas nedir; bakanlıkça kıstas nedir? 

BAŞKAN — Kıstasları... Tutanaklara geçmesi 
yönünden, evet. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Kıstas ne
dir, nasıl uygulamışlardır? Davutlar ve Gündüzbey 
belediyeşindeki uygulama neye göre yapılmıştır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağlar. 
Buyurun Sayın Bakan. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sorum var Sayın 

Başkan, 
BAŞKAN — Sayın Tutum, soru işlemi bitmiştir; 

demin sordum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

sorunun işlemi biter mi öf endim. 
BAŞKAN — Soru kayıt işlemi efendim. Başka 

türlü yürütenleyiz. Demin başka soru sormak iste
yen sayın milletvekili var mı diye sormuştum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Onu diyen ben
dim. 
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BAŞKAN — Sizin sorunuzu da alacağım Sayın 
Tutum. 

Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

ı(Erzincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
ibir belediye başkanının belirtilen hallerde kesin hük
me kadar geçici olarak görevden alınması halinde 
-ki Anayasa hükmüdür- onun yerine atayacağımız 
kimsenin bu vazifeyi en iyi şekilde yapabilecek nite
likte birisi olması hareket tarzımızdır. 

Saygılar sunarım efendim. 
DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Yani 

ANAP'lı olması lazım! Bu, cevap değil efendim. 
BAŞKAN — Evet, tutanaklara geçmiştir. 
Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 

ibu maddenin Anayasaya aykırı olduğunu ileri sürer
ken dayandığım gerekçe şuydu : Sayın Hükümetin, 
!bu gerekçeyle ilgili sorumu cevaplandırmasını istiyo
rum. Madde 112\le «Başbakan, Bakanlar Kurulunun 
başkanı olarak, bakanlıklar arasında işbirliğini sağ
lar ve hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gö
zetir» deniliyor. Başbakanın esas görevi bu. 1982 
Anayasasının yeniliği olarak bir hüküm daha geti
rilmiş, «Başbakan, bakanların görevlerinin Anayasa 
ve kanunlara uygun olarak yerine getirilmesini gö
zetmek ve düzeltici önlemleri almakla yükümlüdür» 
denilmiş. 

Şimdi, bu hüküm dışında, Başbakanın, doğrudan 
doğruya icraî birtakım kararlara tek başına katılması 
mümkün değil. Şimdi Anayasanın 112 nci madde
sindeki bu açık hükme rağmen, yani Başbakanın, 
«balkanların görevlerinin Anayasa ve kanunlara uy
gun olarak yerine getirilmesini gözetmek» dışında bir 
görevi olmadığına göre, Sayın İçişleri Bakanı bu ida
rî vesayet yetkisini kullanırken, Anayasa ve kanun
lara uygun hareket etmemesi halinde ancak onu uya-
rabileceği ve düzeltici önlemler alabileceği ortada 
iken onunla birlikte müşterek bir karar almaya Ana
yasa muvacehesinde nasıl imkân buluyorlar efendim? 

BAŞKAN — Evet, anlaşıldı efendim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Sayın Başkan, Sayın Tutüm'un suali 
tamamen teknik bir sual. Hukuken Sayın Başbaka
na verilen bir yetkinin mümkün olup olamayacağını 
tartışıyoruz; hukukî bir konu. Bir İçişleri Bakanına 
anayasaca tanınan bir yetkinin, bir Başbakana ta
nınmaması lazım gelir şeklinde ileri sürülen bu fikri, 
biz hukuken kabul edemiyoruz. 
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M. TURAN BAYEZİT ^Kahramanmaraş) — Za
manı yok diyoruz Sayın Başkan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
ı(Devamla) — Ama, elbette her fikrin karşıtı vardır. 
'Biz bu karşıt fikir neden ileriye sürülüyor şeklinde 
bir dülşünce içerisinde değfliz; ama bunun hal mercii 
de değiliz. Biz, tasanda getirilen hükmün Anayasaya 
uygunluğuna inanıyor ve savunuyoruz. Gerekçemi 
de biraz evvel söyledim; ama Sayın Tutum buna 
inanmşyorsa, onun hal mercii biz değiliz efendim. 

©ASKAN — Anlaşıldı Sayın Bakan. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Başbakanı niye 
devreye söküyorsunuz? (ANAP sıralarından «Aklına 
geleni soruyorsun» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, madde üzerin
de verilimiş önergeler vardır; önce veriliş sırasına gö
re okutuyorum, sonra aykırılık derecesine göre iş
leme koyacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
1 inci madde ile değişik 93 üncü maddenin sonu

na, aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ederiz. 

İM. Turan Bayezilti 
Kahramanmaraş 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Kâzım İpek 
Amasya 

Cevdet Karslı 
Giresun 

Ömer Necati Cengiz 
îstanıbulı 

«Ek Fıkra — Atanacak Başkanvelkiliniin, sayısal 
imkânsızlık dışında, Başkanın mensup olduğu siya'sı 
parti üyesi olması şarttır.» 

Türkiye Büyük. Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 596 sıra sayılı Kanun Tasa

rısının 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının, «... İçişleri 
Bakanı, diğer belediyelerde valiler tarafından bir Baş-
kanvekili atanır» olarak düzeltilmesini arz ve^ teklif 
ederiz. 

sSabri Keskin 
Kastamonu 

İlhan Aşkın 
Bursa 

İlhamı Kösem 
Malatya 

Mehmet Topaç 
Uşak 

Ali Rıfkı Atasever 
Tekirdağ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 596 sıra sayılı Kanun Tasa

rısının 1 inci maddesiyle değiştirilen 1580 sayılı Be

lediye Kanununun 93 üncü maddesinin sonuna, aşa
ğıdaki fıkranın ilavesini arz ve teklif ederiz. 

«Belediye Başkanının, görevini mazeretsiz ve ke
sintisiz olarak 20 günden fazla terk etmesi ve bu 
durumun, Mahallin en büyük Mülkî Amirince tespit 
edilmesi ve İçişleri Bakanlığının bildirisi üzerine ida
rî yargı tarafından bir ay içinde verilecek kararla 
Belediye Başkanı, Başkanlıktan düşürülür.» 

Hazım Kutay 
Ankara 

Arif Agaoğlb 
Adıyaman 

Alif Rıfkı Atasever 
Tekirdağ 

Sait Ekinci 
Burdur 

Bülent Öncel 
Şanllıurfaı 

Mehmet Zeki Uzun 
Tokat 

Gerekçe : Görüşülmekte olan 596 sıra sayılı ka
nun tasarısının 1 inci maddesi ile deriştirilen 1580 
sayılı Belediye Kanununun 93 üncü maddesine ek
lenen yeni fıkra ile görevini mazeretsiz olarak terk 
eden belediye başkanının hukukî durumu açıklığa 
kavuşturulmaktadır. 1580 sayılı Kanunun 61 ve 76 ncı 

'maddeleri ile 91 inci maddesinin dışında başkaca bir 
Iboşalma hali mevzuatta öngörülmemektedir. Görevi
ni özürsüz olarak ve kesintisiz 20 günden fazla terk 
elden belediye başkanının, İçişleri Bakanlığının bildi
risi üzerine, idarî yargı kararı ile düşürülmesi öngö
rülmektedir. 

Böylelikle belediye başkanlarının keyfi olarak gö
rev mahallerinden ayrılmaları önlenmiş olacaktır. 

BAŞKAN — Şimdi, önergeleri aykırılık derecesi
ne göre okutup işleme koyuyorum. 

Kastamonu Milletvekili Salbri Keskin ve arka
daşlarının önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 596 sıra sayılı Kanun Ta

sarısının 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının, «... İçiş
leri Bakanı, diğer belediyelerde valiler tarafından bir 
Başkanvekili atanır» olarak düzeltilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu?.. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 

DOĞAN (Şanlıurfa) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

i(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önerge sahiplerinden açıklama yap

mak isteyen?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kalbul edilmemiştir.. 
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Diğer önergeyi işleme koyuyorum. 
Buyurun. 
Kahramanmaraş Milletvekili Turan Bayezit ve 

arkadaşlarının önergesi 
Yüksek (Başkanlığa 

1 inci madde ile değişik 93 üncü maddenin so
nuna, aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ederiz. 

«Elk Fıkra — Atanacak Başkanıvekilinin, sayısal 
imkânsızlık dışında, Başkanın mensup olduğu siyasî 
parti üyesi olması şarttır.» 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılıyor 
mu? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
DOĞAN (Şanlıurfa) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKiAN _ Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz eeffndirn. 
Önerge sahiplerinden Sayın Ayhan Fırat söz is

temiştir. 
Buyurun Sayın Fırat. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, sa
yını milletvekilleri; önce yüce Meclise bir konuyu 
açıklıkla arz etmek istiyorum; daha önce de bahset
tiğim giibi, geeçn ayın 27^sinde Malatya öündüzbey 
Belediye Başkanı görevden alınmıştır. Niye alınmış
tır, neden alınmıştır; bunların üzerinde durmaik iste
miyorum. Çünkü burada arz ettim. 

Bu belediye meclisinde 6 tane SHP'li üye vardır, 
3 tane ANAP'lı üye vardır; belediye başkanı da 
SHP'lidir. SOP'li belediye başkanı alınmıştır, yerine 
(kaymakam tarafından, o mecliste görev yapan bir 
SHP'li üye tayin edilmiştir; fakat aradan bir saat 
geçince, vilayetten gelen bir emirle -ki o da zanne
diyorum ki bakanlıktan aldığı emri tatlbi'k ediyor-
derhal o üye görevden alınmış ve belediye meclisin
de 3 üyesi olan ANAP'ın bir üyesi başkanvekiUiğine 
getirilmiştir. 6 tane SHP'li üye var ve yüzde 65'in 
üzerinde rey alarak gelmiş, 3 tane ANAP'lı üye var; 
siz bir ANAP'lıyı getirip, buraya başkanvekili yapı
yorsunuz. 

'Muhterem arkadaşlarım, bunun bir faydası yok. 
Bakın, orada yapılan bütün seçimleri -6 tane SHP'li 
üye olduğu için- hep SHP'liler kazanmıştır. O getiri
len belediye başkanı, orada görev yapamaz duruma 
düşmüştür. Dolayısıyla bırakalım; bence bunlar kü
çük hesaplar. Şu önergede gayet güzel teklif edilmiş
tir. Bunun en doğrusu şudur arkadaşlarım : Belediye 
meclisi toplanır, içinden kendisinin seçeceği bir üye, 
başkana vekâlet eder; doğrusu budur; ama bunu ka-

hul ettiremeyeceğimizi bildiğimiz için, sayın arka
daşlarım önergelerinde diyorlar ki; «Eğer o belediye 
başkanının, kendi partisinden bu mecliste üye varsa 
-ki çoğunlukta olması lazım- o zaman, onun getiril
mesi en doğal halkkıdır.» 

Muhterem arkadaşlarım, aksi yapıldığı zaman, 
maalesef yürümüyor; işte Gündüzibey Belediyesinde-
'ki tatbikat da bunun örneğidir. Siz halkın yüzde 65 
oranında desteklediği bir partinin veya bir gruhun 
oyunu, yüzde 30 oranında oy almış bir grulba mah
kûm edemezsiniz veya yüzde 30'luk bir oyu, yüzde 
65'e tercih edemezsiniz. Bu, demokratik değildir, çağ
daş değildir. 

Dolayısıyla, rica ediyorum; bu önerge tutarlıdır, 
bunu desteklerimizle kahul edelim ve ülkede bundaii 
sonra bu tip ufak hesapların peşinde gidilmesin. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Önergeyi ka-

'bul edenler... 
CAHİT TUTUM (IB'alıkesir) — Sayın Başkanım, 

karar nisalbı aranmasını istiyoruz; 101 oy aransın. 
IBAŞKAN — Kalbul etmeyenler... önerge kaibul 

edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 
Ankara Milletvekili Hazım Kutay ve arkadaşları

nın önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 596 sıra sayılı Kanun tasa
rısının 1 inci maddesiyle değiştirilen 1580 sayılı Be
lediye Kanununun 93 üncü maddesinin sonuna aşa
ğıdaki fıkranın ilavesini arz ve teklif ederiz. 

«Belediye başkanının görevini mazeretsiz ve ke
sintisiz olarak 20 günden fazla terk etmesi ve bu 
durumun, mahallin en büyük mülkiye amirince tespit 
edilmesi ve İçişleri Bakanlığının bildirisi üzerine idarî 
yargı tarafından bir ay içinde verilecek kararla: Be
lediye Başkanı, Başkanlıktan dÜşürülür. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
önergeyi iki defa dinledim; ama eğer yanlış anlama
dıysam, önregede, «Mahallî mülkî amirin tespiti»mi 
diyor? Fevkalade tehlikeli bir şey ama acaiba yanlış 
mı anladım? 

(BAŞKAN — Önergeyi tekrar okutuyorum Sayın 
Tutum. 

«Belediye başkanının, görevini mazeretsiz ve ke
sintisiz olarak 20 günden fazla terk etmesi ve bu du
rumun mahallin en büyük mülkiye amirince tespit 
edilmesi ve İçişleri Bakanlığının bildirisi üzerine ida-
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rî yargı tarafından bir ay içinde verilecek kararla 
ibelediye başkanı başkanlıktan düşürülür.» 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 

DOĞAN (Şanlıurfa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

l(Erzinean) — Katılıyoruz. 
İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ay-

ıbastı Belediye Reisini ne yapacaksınız? 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler,.. öner
ge kalbul edilmiştir. 

1 inci maddeyi kalbul edilen önerge doğrultusun
da oylarınıza sunuyorum : Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 27,6.1984 tarihli ve 3030 sayılı 

Kanunun 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklen-
mişitir. 

s«Bu durumda Bakanın teklifi Başbakanın onayı 
ile kesin hükme kadar meclis üyeleri arasından ge
çici olarak bir başkan görevlendirilebilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kahul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 2972 sayılı Kanunun 4 üncü mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 4. — Belediye hudutları içinde birden 

fazla ilçe bulunan büyük şehirlerde, büyük şehir be
lediye başkanı, büyük şehir ilçe belediye başkanları 
seçimi için, büyük şehir belediye hudutları içi bir 
seçim çevresidir. 

Büyük şehir belediye hudutları içinde kalan ilçe
lerin belediye meclisi üyeleri seçimlerinde her ilçe 
bir seçim çevresidir. 

Belediye başkanlığının, ölüm veya sair sebepler
le boşalması halinde seçim çevresi o belediye meclisi 
üyeleri için kabul edilen seçim çevresidir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?. 
M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — S ı-

yın Başkan, grup adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Söz almak isteyenlerin isimlerini ya

zıyoruz efendim. 
Sosyaldemokralt Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

Turan Bayezit. 
Buyurun Sayın Bayezit. 
SHP GRUBU ADINA M. TURAN BAYEZİT 

(Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; anlamak mümkün değil; bu ne siyasî iştiha, 
haltta hatta, bu ne siyasî oburluk? Bütün belediyeleri, 
bütün halkın seçtiği kişileri Anavatan Partisinde top
lamakla, acaba demokrasiye ne kazandıracaksınız? 
Bu madde ne getiriyor? Bu madde, büyük şehir bele
diyelerinin belediye sınırları içiride kalan ilçe bdediy© 
başkanlarının seçim usulünü düzenliyor. Tabiî bunu 
izah edebilmek için, önce büyük şehir belediyesi ne
dir hatırlamak, Sayın Aşkın'la birlikte hatırlamak 
gerekir. 

Büyük şehir belediyesi, kanunla kurulan Ankara, 
İstanbul, İzmir gibi, son zamanda da kabul ettiği
miz yasalarla, Adana, Bursa, Konya vesaire gilbi, ge
lişmiş, şehirciliği artmış ve artık köyler ve kasaiba 
belediyeleri büyük şehrin içinde bir mahalle, bir ka
saiba, bir ünite gibi uzvileşmiş, birbirine kaynaşmış 
yerlerde kurulan bir idarî ünitedir. 

^Büyük şehir belediyelerinin belediye hudutları 
içinde, sadece ilçe belediyeleri vardır; bundan başka 
İbelediye idareleri, belediye üniteleri yoktur. Bu iza
hatımla siyasî eşkıyalık dediğim konuya gelmek iş
itiyorum. 

Sayın arkadaşlarım, hatırlayacaksınız, Bursa Ka
nunu görüşürürken, «ISiz bu kanunla SHP'li beledi
yeleri kaldırıyorsunuz, siyasî eşkiyalik yapıyorsunuz» 
demiştim. Dün bir sayın milletvekili (Sayın İlhan 
Aşkın), benim Genel Kurulda olmadığım bir za
manda bana cevap vermişler ve ben bu cevaplarının 
bazı kısımlarını burada okumak istiyorum : «Bir sa
yın üye bu kanunun müzakeresi sırasında «siyasî eş
kıyalıktan» söz etti. Yani, bu kanunla kurulan ilçe
lerin...» Izalh ediyor kendisi «... belediye sınırları içi
ne alınan köylerin seçilmiş organlarının hukukî var
lıkları ilk genel mahallî idare seçimine kadar devam 
eder şeklinde düzenlenmesindeki manayı hâlâ anla
mamış görünüyor.» Bunu bana söylüyor, kendisi ve 
yine devam ediyor; «Bence en önemlisi bu konudur 
arkadaşlarım. Sayın üyemiz, özellikle belediye sınır
ları içine alınan köylerle birlikte, belediye ibaresinin 
de bulundurularak, bu gibi belediyelerimizin de hu
kukî varlığın,ın sona erdirilmesini istemektedir ki, 
işte asıl siyasî eşkıyalık budur. Uydurma iddia ve 
beyanlarla ortaya çıkıp, bazı belediyelerimizin bele
diyelik vasfından çıkarmak herhalde siyasî eşkıyalı
ğın ta kendisidir.» Sayın Aşkın'ın sözleri bunlar. 

Şimdi, biz Sayın Aşkın'la bir tanımda birleşmi
şiz arkadaşlarım. Siyasî eşkiyalik, benim anladığım 
ve kullandığım anlamda siyasî eşkiyalik nedir anlaş
mışız. Nedir siyasî eşkiyalik, anlaştığımız şekliyle?.. 
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Kanunla bir belediyenin hükmî şahsiyetine son ver
mektir. 

'Muhterem arkadaşlarım, eğer siz konuyu Bursa 
Kanunu çerçevesinde, şöyle bir serçe gözünün zavi
yesi kadar dar bir zaviyeden görürseniz, belki bu 
yorumlara gidebilirsiniz. Ama, büyük şehir beledi
yesi hakkında kanun var arkadaşlar. Büyük şehir be
lediyesi hakkındaki kanunun, bakın, «Tanımlar» gö
lümü ve «Sınırlar» bölümünde neler deniyor. 

«Tanımlar: 
İlçe belediyesi: Büyük şehir belediye sınırları için

de kalan ilçelerde kurulan belediyeleri,» şeklinde ta
nımlıyor. İşte, Bursa'nın merkez ilçesinde kurduğu
muz o ilçelerin sınırları içinde, bu belediyeler vardır. 
Köyler; evet, arkadaşımızın söylediği gibi, mahalle 
olmuştur; ama, bu beledeyiler de o ilçe sınırları için
dedir. 

Yine bakın, kanunun 5 inci maddesi sınırlar konu
sunda, «İlçe belediyelerin sınırları, bu ilçelerin büyük 
şehir belediyesi içinde kalan kısımlarının sınırlarıdır» 
diyor. 

Muhterem arkadaşlarım, «Büyük şehir belediyesi» 
nin ne olduğunu, ne olmadığını ve siyasî eşkiyalığı 
kimin yaptığını sanırım ki izah etmiş oluyorum. 

Sayın Aşkın'ın zabıtlardan beyanını dikkatle oku
dum; sonunda ta'biî kendisince çok haklı - Sayın Baş
bakana övgüler, methiyeler, alkışlar var. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Onları da okuyun Sa
yın' Bayezit. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Şunu özel
likle vurgulamak istiyorum: Biz, üç sene önce, Sayın 
Başbakanla partimi temsilen bir Irak seyahati yaptık. 
Sayın Başbakan, dönüşte uçakta bana, Hazreti Ali'nin 
Mısır Valisine yazdığı mektubu bilip bilmediğimi sor
du; «bilmiyorum» dedim; «Bende var, vereyim oku
yun» dediler ve verdiler eksik olmasınlar, hatta imza
ladılar. Aldım,, okudum; hakikaten çağımızda da ge
çerli olması gereken, kamu hukukuyla ilgili bazı öğüt
ler, emirler var. Mektubun bir yerinde şöyle diyor ar
kadaşlarım: «Seni alkışlayanlara, seni yüzüne methe-
denlere sakın aldanma» diyor ve devam ediyor, «Zira, 
alkışın çoğu insanı azamete sevk eder ve gurura gö
türür.» Bunu, değerlendirmelerine sunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu açmazlar veyahut da 
bu çelişkiler nereden çıkıyor? Eğer, Anavatan Par
tisindeki iktisatçı arkadaşlarımız ve Sayın Başbakan 
da dahil - altını çizerek söylüyorum - Sayın Başbakan 
da dahil, mühendisler kendi meslekleriyle uğraşsalar 
bu memleket rahat edecek. İşte bütün bu çelişkiler, 
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bütün konular, bu değerli arkadaşlarımızın hukuka da 
el atmak, hukukî yorumlar yapmak hastalıklarından, 
itiyatlarından kaynaklanıyor. 

ŞABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — İcazet 
mi alacağız senden Sayın Bayezit? 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, maddeye geçiyorum. Madde ne geti
riyor? Bu madde, bir cümle ile özetlememiz gerekir
se, Kartal Belediye Başkanını, Yeşilköy halkına seç-
tirmeyi getiriyor. Madde bu. Şöyle diyor madde: «Be
lediye hudutları içinde birden fazla ilçe bulunan 
küçük şehirlerde, büyük şehir belediye başkanı, büyük 
şdhir ilçe belediye başkanları seçimi için, büyük şehir 
belediye hudutları içi bir seçim çevresidir» Yani, müş
terek oy pusulası çıkaracaksınız ve Yeşilköy Belediye
si sınırları içinde oturan bir vatandaşımıza «Kartal 
Belediye Başkanını seç» diyeceksiniz! Bunun mantığı 
var mıdır arkadaşları Mantığı zaten yokda, siyasî man
tığı var mıdır? O da yoktur; ama, siyasî şeytanlığı 
vardır. Nedir siyasî şeytanlığı; bu hususu arz edeceğim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Eşkiyalık da var 
mı? 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Bunda eşki
yalık yok, şeytanlık var. 

Bunun siyasî şeytanlığı, mantığı nedir arkadaşlar? 
Sayın Başbakan pek iyi bilmektedir ki, büyük şehir 
belediyelerinin içindeki bazı ilçelerde Anavatan Par
tisi güçsüzdür ve gittikçe güçten düşmektedir, ama 
bazı ilçelerde güçlüdür; o halde, oturmuşlar bir ma
tematik hesap yapmışlar, - sinüsünü, kosinüsünü de 
almışlardır; onu iyi becerirler- «Biz, böyle bir sistem 
getirirsek, o zaman bu belediye başkanlıklarını alırız» 
kararına varmışlardır. 

Arkadaşlarım, evet buna belki bugün gülebilirsi
niz ve hakikaten gülünmesi; ama, düşünerek gülün-
mesi gereken bir yaklaşım; ama, yarın tarihe bu ne 
getirir, onu düşünmemiz gerekecektir. 

ŞABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — Tarihi 
sen yazarsan... ( 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, kendimi çok tuttum, bir değerlendirme
mi, bir yaklaşımımı şu zabıtlara bugün için geçirtmek 
istemedim ve bundan önceki müzakerelerde birkaç 
kere aklıma gelmesine rağmen, o konuya girmedim; 
ama, demin «Sosyaldemokrat Halkçı Partili belediye 
başkanını alıp da, yerine ANAP'lı belediye başkanını 
atadığı, halkın yüzde 60'ından fazlasının oyuna saygı 
göstermediği» söylendiği halde, verdiğimiz önergeye 
Sayın Bakanın katılmaması üzerine bu benzetmeyi 
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yapmaya kendimi görevli saydım. Yalnız istirham edi
yorum, beni, benim içinde bulunduğum iyi niyet duy
gularıyla dinleyiniz. 

ABDULKERİM YILMAZ ERDEM (Mardin) — 
Tanıyoruz. 

M. TURAN BAYE0İT (Devamla) — Aziz ar
kadaşlarım, ben Anavatan'ın tahiniyle Demokratik 
Partinin talihi arasında bir benzerlik sezmeye baş
ladım. Anavatan'ın talihiyle -tarihi demiyorum- De
mokrat Partinin talihi arasında bir ayniyet, bir ben
zerlik sezmeye başladım, ikisi de bir tepkiden doğ
du; 'birisi tek partiye tepki, ikincisi halkın seçim 
hakkına ipotek konulmak arzusuna tepki, İkisi de 
•halkın büyük oylarıyla iktidara geldi." Eğer bugün 
nispî temsil sistemi olmayıp da ekseriyet sistemi ol
saydı Anavatan Partisi Demokrat Partinin çıkardığı 
mebusları çıkarırdı, ikisi de göreve başladığı zaman, 
bu halka demokrasi, bu halka hürriyet, bu halka re
fah vaat etti. ikisi de tek liderin etrafında toplandı; 
tek lider kayıtsız şartsız söz sahibi oldu ve ikisi de 
kısa bir süre geçtikten sonra halkın refahını bir ta
rafa atmayı, halkın demokrasisini, halkın özgürlüğü
nü 'bir tarafa atmayı yeğledi ve tabiî, çok garip ve 
talihsiz bir benzerlik, iki lider de birer uçak kazası 
geçirdi; Sayın Başbakana bu vesileyle geçmiş olsun 
derim. Yine benzerlik var; ikisinin de etrafı lidere 
yağ yakmak için lideri tabu haline getirdi. Bu ha
liyle zannettiler ki, liderler ine > ve demokrasiye iyilik 
yaptılar; ama tarih gösterdi ki, liderlerini de bir za
vallı akıbete ve demokrasiyi d© on yılda bir sürçen 
bir yola soktular. 

'Muhterem arkadaşlarım, inanınki samimiyim, şu 
an şu sözlerimi politika yapma amacıyla kullanmı
yorum. Bunun en ufak bir ikaz olduğunu, bunun 
en Ufak bir emaresinin meydana geldiğini görürsem, 
'ben kendimi mutlu sayacağım. 

BAŞKAN — Toparlayalım efendim. 

M. TURAN 'BAYEZtT (Devamla) — Toparlı
yorum, efendim. 

Sayın Başbakanın her zaman söylediği bir ikili 
doğalü'zm mevzuu var, yani iki ölçeği, çift standart 
kullanma mevzuu var. 'Bu maddede de yine Anava
tan iktidarı çift standart getirmiştir. Bundan önce. 
yine birkaç misalini ortaya koyduk. Bunda getirilen 
çift standart nedir? Normal seçimde siz tutacaksı-
mız, istanbul seçim çevresini, Kartal Belediye Reis
liği için bir seçim çevresi olarak alacaksınız; ama, 
Kartal Belediye Reisi ölürse, istifa ederse veya gö
revden çıkarılırsa, görevi düşerse, o zaman yalnız 

Kartal bölgesine seçim yaptıracaksınız! Bu düpedüz 
çift standarttır. «Çift standart değildir, zorunluktur:» 
derseniz, -ki yüksek ihtimalle, büyük bir yaklaşım
la bu bir zorunluktur- işte o zaman getirdiğiniz sis
temin, yani ta oradaki belediye başkanını kilomet
relerce uzaklıktaki halka seçtirmenin sakat olduğunu 
teyit etmiş olacaksınız. 

'Bizim bu konuda yüce Meclise arz etmek iste
diğimiz ve özellikle Anavatan Grubundaki çok de
ğerli 'arkadaşlarımıza, Sayım ©aşbakanın grupta ol
mayan yakın çevıresine vermek istediğimiz mesaj, 
mesajın ötesinde açık göstereceğimiz noktalar budur, 
inşallah değerlendirilir ve hepimiz kazanırız. 

Saygılar sunuyorum. ((SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Ahmet Sü-
ter.. 

'Buyurun Sayın Süter. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA AHMET SÜTER (iz

mir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ma
hallî seçimler, Anayasada da ifadesini bulduğu şe
kilde, yerinden yönetim ilkesine bağlıdır. Çok defa 
seçimlerde alınan neticelerin hep oradaki mahallî 
adayların gücünden kaynaklandığını, hatta çok defa 
partilerin iki aday seçmesine bağlı olduğunu hep 
görmüşüzdür. Hatta seçimi kaybettiğimiz bazı za
manlarda da, «Biz iyi aday tespit edemedik» demi-
şizdir. O halde, şimdi bu yeni kanun tasarısı ile 
neyi getirmek istiyoruz? Hiç seçmeyeceğimiz, seve
meyeceğimiz, hatta seçilme imkânı olmayan bir şah
sı, 'bir başka yerden temin edilecek oylarla bir bel
denin başına belediye başkanı yapmaya çalışıyoruz! 
Bunu, inanın, demokrasi ile, hatta Türk demokrasisi 
ile bağdaştırmak, akıl, izan yolu değildir ve bağdaştır
mak mümkün değildir. 

O nedenle, istirham ediyoruz ve rica ediyoruz 
sözlerimi bitirirken de bunun ayrıca ifadesini de ye
rine getireceğim- bu çok yanlış bir usul. Bir taraf
tan bir belediye başkanı getiriyorsunuz âdeta tepe
den kime, o mahallin, mahalden çok başka mahal
den' alacağı oylarla seçilecek;: diğer taraftan da, bir 
belediye meclisi seçiyorsunuz, o beldenin seçmenle
rinin seçtiği bir belediye meclisi. Bunların anlaşma
sı, uzlaşması, hizmet vermesi mümkün müdür? Bunu, 
yeni uygulamaya konulan bu dönem içerisinde, bü
yük şehir belediyeleri ile zaten görmüş bulunuyoruz. 

Siz, büyük şehir içinde aynı partiden seçilmiş 
büyük şehir belediyesine bağlı belediyelerin birbir
lerine nasıl düştüklerini, nasıl büyük bir kavganın 
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içimde olduklarını gördüğünüz halde, burna, sözde ge
tirdiğiniz bu tedbire bu uzlaşmayı sağlayacak bir 
tedbir gözüyle bakıyorsunuz. Halbuki aynı partiden 
olanların gerek İzmir'de, gerek Ankara ve istanbul' 
da, hatta şimdi yeni ihdas edilen yeni büyük şehir
lerde de ne büyük kavgalar vereceklerini görecek
siniz. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuyu daha da açmak 
üzere, Anayasanın mahallî idarelerle ilgili 127 nci 
maddesine beraberce bir göz atalım : 

«MADDE 1127. — Mahallî idareler; il, belediye 
veya köy halikının mahallî müşterek ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen 
ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmen
ler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişi
leridir. 

Mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetki
leri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanun
la düzenlenir.» ve de devam ediyor; ama bizim için 
esas olan konu burasıdır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; inanınız kıi, 
bu Kanunla demokrasiye yeni bir yara, yeni bir sa
kınca getiriyoruz. Hatırlayacaksınız, 12 Eylül idare
si birçok belediyeyi kaldırmış, onları şubeler haline 
getirerek merkezî bir yönetime doğru gitmişti. Son
ra tekrar demokrasiiye dönüşte seçimlerle getirdiği
miz uygulamalarda Avrupa'ya Özenerek, «Büyük şe
hir belediyeleri» adı altında, Ihan i hizmetlerin koor
dinasyonu sağlanacağı yerde, yeni bir kavga getirdik 
ve bu kavgayı da kamufle etmenin şeklini şimdi bu 
getirdiğimiz sistemle örtmeye çalışıyorsunuz; fakat 
inanınız ki, bunda muvaffak olmak mümkün olma
yacaktır. 

Bir defa, biraz evvel Sayın Bayezit'in de ifade 
ettiği gibi, ölen veya herhangi bir sebeple değişen 
bir belediye başkanlığı seçimini, tekrar o beldenin 
seçmenlerine yaptırıyorsunuz da, genel mahallî se
çimlerde, mahallî seçimlerin genel anlamında yapı
lanında neden bir listeye bütün belediye başkanları
nı koyuyorsunuz? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Çifte standart bu. 
AHMİET SÜTER (Devamla) — Hakikaten bu 

tam bir çifte standarttır. Bunu demokrasiyle bağ
daştırmak mümkün değildir ve inanın ki, bu, Türk 
demokrasisi için bir nakısa olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Avrupalılar, Amerikalılar, 
çeşitli demokratik ülkeler bizden akıllı değiller; ama, 
bunları tecrübe etmiş, denemişler, çıkar yol bulama
mışlar; en nihayet bir uzlaşma zemini bularak ko

nuyu bu hale getirmişler. Geliniz, biz de, şu iktidar 
inadını bırakalım, makul olalım, doğru olanı, de
mokrasinin icap ettirdiğini beraberce yapalım. İna
nınız ki, bu çıkar bir yol değildir ve bugüne kadar 
şunu gördük ki, seçim kanunlarıyla kim çok oyna-
dıysa sonunda hüsrana uğramıştır. Bunun tekrar gö
rülmesi olağanüstü bir durum değildir, yine de bu 
olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, burada daha fazla zama
nınızı almak istemiyorum; ama, iktidardan, hükü
metten, bütün samimiyetimle ifade ve rica ediyorum, 
bu maddedeki bu hassas noktayı, geliniz, beraber
ce, mutabık kalarak değiştirelim. Aksi hailde, sami-; 
miyetle söylüyorum, seçimlerde alacağınız netice 
müspet olmayacaktır ve biz Doğru Yol Partisi ola
rak, sizin şimdi, sayısal üstünlüğünüzle getirdiğiniz 
bu ilkeleri, bu kanunları biz mutlaka değiştireceğiz 
ve demokrasiyi tüm ilkeleriyle, muhalefetin de gö
rüşünü de alarak, müşterek mutabakat halinde uy
gulayacağımızı şimdiden söylüyorum. 

Genel seçimlere çok az bir zaman kaldı, hele bir 
erken seçim de olursa, o zaman bu yetki çok kısa 
zamanda sizlerin elinden gidecektir. O nedenle, ge
liniz, bu makul şekli bulalım ve belediye başkanla
rını kendi beldelerinden, eski şekliyle seçilme şek
line dönüştürelim. Bu vesileyle yüce Meclise say
gılar sunuyorum efendim. (DYP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Süter. 
Başka söz isteyen?.. 
Sayın Kasaroğlu, şahsınız adına buyurun efen

dim. 
DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; benden önce konuşan grup 
sözcüsü arkadaşım, konuyu Anayasa hukuku açısın
dan ele aldı, mahallî idareler ihtiyaçları açısından ele 
aldı ve konunun tersliğini huzurunuza getirdi. Beri
deniz yalnız bir noktaya dikkatlerinizi çekmek üzere 
huzurunuzu işgal ettim. 

Değerli arkadaşlarım, ANAP iktidarının sorum
lularının bir türlü ağızlarından bırakmadıkları bir «is
tikrar» sözcüğü var. Her tarafta, istikrarı sağlamak, 
istikrarı temin etmek ye istikrarı sürdürme gayreti 
içinde olduklarını ifade ediyorlar; ama, yaptıkları uy
gulamalar bir yana, bu getirdikleri tasarıyla bile, ne 
kadar bu düşüncelerine ters olduklarını bir daha or
taya koyuyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, büyük şehirlerde, belediye 
başkanlarının hepsini topluyorsunuz, bunların hepsini 
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'bir torlbada seçtiriyorsunuz. Çekmece Belediye Reisini, 
Kartallılara seçtiriyorsunuz. Bunun mahallî idare an
layışıyla bağdaşır tarafı yok, onu Ahmet Süter ar
kadaşım söylediği için bırakıyorum; ama, ne yapıyor
sunuz bunun yanında? Belediye meclislerini, tutuyor
sunuz, beldelere, ilçelere ayrı ayrı seçtiriyorsunuz. O 
belediye meclisleri kalıyor, orada Kartallılar gene 
'belediye meclisini ayrı seçiyor, Çekmece halkı ayrı 
seçiyor, Fatihliler ayrı seçiyor. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, bir taraftan «istikrar» 
diyeceğiz; bir taraftan ikili seçim yapacağız! Düşü
nün, İstanbul'da seçim yaptınız, falanca parti bütün 
belediye başkanlıklarını kazandı; geldiniz ilçelere, il
çelerin diyelim ki 15 tanesinde belediye meclisini (B) 
partisi kazandı. Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu be
lediye meclisiyle bu belediye başkanı nasıl çalışacak? 
Seçimin yapıldığının ertesi günü itirazlar başlayacak, 
bu belediyelerin çalışmasının imkânı ihtimali kalma
yacak. Şimdi, maksat, mahallî belediyeleri, küçük be
lediyeleri bir açmaza sokmak, onları felç etmekse, 
mesele yok; yok eğer maksat bunları çalıştırmaksa, lüt
fen bundan vazgeçelim. Birtakım kâzib şöhret haline 
gelmiş kimselerden medet umarak, yok olmuş, itiba
rını kaybetmiş bazı adamlara seçim kazandıracağınızı 
zannediyorsanız, bununla yanıldığınızı göreceksiniz, 
bununla hiç bir fayda sağlayamayacaksınız. Bununla, 
yarın iktidarı siz de alsanız, yarın iktidarı biz de al
sak, bir başka parti de alsa - partilerden de öte - ma
hallî idarelere çalışma imkânı vermeyiz, ortadan kal
dırırız. Şu andaki kaprislerimize bunu kurban etmeye 
hakkımız yoktur. Yapmayın! Salim düşünelim ve sa
lim bir sonuca varalım. 

Bir ilçenin yönetiminin yarısı böyle olur, yarısı 
böyle olur dediğiniz zaman, işte burada baştan istik
rarı bozmuş oluyoruz. Eğer bir düzen, bir nizam, 
kurmak istiyorsak, elimizdeki mevcut kanunu aynen 
uygulamamız lazım. Aksi halde, bu değişikliği yap
tığınız zaman, arkadaşlar, yarın göreceksiniz, bunun 
acısını bu ülke misliyle çekecek ve sizden sonra ge
lecek iktidar bu işi temizleyecek ama, sizin yaptığınız 
ıbu tahribatı da Türk demokrasisi dahi zor kaldıra
cak. 

Hepinize saygılar sunarım. (DYP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kasaroğlu. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Soru, yok. 
Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır, oku

tup işleme koyuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 596 sıra sayılı Kanun Tasarı

sının 3 üncü maddesiyle değiştirilen 2972 sayılı Ka
nunun 4 üncü maddesinin son fıkrasının madde met
ninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

İsmail Saruhan 
Ankara 

Akın Gönen 
Niğde 

Cemal Büyükbaş 
Eskişehir 

İlhan Aşkın 
Bursa 

M. Zeki Uzun 
Tokat 

Gerekçe: 
Aynı kanun tasarısının 6 ncı maddesinin ikinci 

fıkrası, «3030 sayılı Kanuna tabi olan organlarda vu-
kubulan boşalma hallerinde ara seçim yapılmaz» hük
münü getirdiğinden, bu fıkranın çıkarılması ile ara
daki çelişki ortadan kaldırılmaktadır. (SHP ve DYP 
sıralarından «Anlayamadık» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, önerge 3 üncü 
maddenin son fıkrasını, «Belediye başkanlarının ölüm 
veya sair sebeplerle boşalması halinde» şeklinde baş
layan fıkranın çıkarılmasını içeriyor. Anlaşılmadıysa 
tekrar okutayım. 

Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Aynı kanun tasarısının 6 ncı maddesinin (kinci fıkn 

rası, «3030 sayılı Kanuna tabi olan organlarda vu-
kubulan boşalma hallerinde ara seçim yapılmaz» hük
münü getirdiğinden, bu fıkranın çıkarılması ile ara
daki çelişki ortadan kaldırılmaktadır. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Onu bulamıyo
ruz; tasarının 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında 
öyle bir ifade yok efendim, acaba yanılıyor muyum? 

BAŞKAN — 13 üncü sayfanın baş tarafında, 6 ncı 
maddenin devamında, «27.6.1987 tarihli...» diye baş
layan kısımda. 

Komisyon bu konuya katılıyor mu efendim veya 
önerge sahiplerinin fıkra değişikliği konusunda bir 
önerileri olacak mı? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
DOĞAN (Şanlıurfa) — Anlayamadım efendim. 

Önergede bahsedilen fıkranın yeri doğru efendim. 
Önergeyi tekrar okutur musunuz Sayın Başkan, 

bir yanlışlık varsa bakalım. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, önergeyi tü

müyle tekrar okutuyorum: 

— 185 — 
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Türkiye Büyük Millet İMeclisi Başkanlığına I 
Görüşülmekte olan 596 sıra sayılı Kanun Tasarı

sının 3 üncü maddesiyle değiştirilen 2972 sayılı Kanu
nun 4 üncü maddesinin son fıkrasının madde metnin- I 
den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
DOĞAN (Şanlıurfa) — Doğru efendim. I 

BAŞKAN — 13 üncü sayfadaki ilave, 6 ncı mad- I 
denin devamı oluyor ve doğru. I 

Komisyon önergeye katılıyor mu? I 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 

DOĞAN (Şanlıurfa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. j 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Katılıyoruz efendim. I 
BAŞKAN — Komisfyon katılmıyor, hükümet ka- I 

tılıyor. I 
önerge sahiplerinden açıklama yapmak isteyen?.. I 

PERTEV AŞÇIÖĞLU (Zonguldak) — Açıktır 
efendim. I 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Etmeyen- I 
ler... önerge kalbul edilmiştir. I 

3 üncü maddeyi, kabul edilen önerge doğrultusunda I 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... I 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — 101 yok efendim. 
BAŞKAN — Sayılıyor sayın milletvekilleri. j 
Sayın milletvekilleri, lütfen yerlerimize oturalım; I 

sayımı tekrarlatıyorum. I 
Kalbul edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde ka- I 

bul edilmiştir. I 
4 üncü maddeyi okutuyorum: I 
MADDE 4. — 2972 sayılı Kanunun 18 inci mad

desinin (b) bendine, birinci paragraftan sonra gelmek I 
üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir. I 

«Büyük şehir belediyesinde yapılan belediye baş- I 
kanlığı seçimlerinde büyükşehir belediye başkan aday- I 
lan ile büyük şehir ilçe belediye başkan adayları, yu- I 
karıdaki fıkrada gösterilen esaslara göre, düzenlene- I 
cek müşterek oy pusulasında birlikte gösterilir ve I 
birlikte seçilmiş olurlar.» I 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
DOĞAN (Şanlıurfa) —- Burada bir maddî hata var I 
efendim, mümkünse baştan düzeltelim; «paragraf» I 
tabirleri yerine, «fıkra» tabirleri geçsin. I 

BAŞKAN — Evet, «paragraf» tabirlerini, «fıkra» I 
olarak düzelterek yeniden okutuyorum: I 

MADDE 4. — 2972 sayılı Kanunun 18 inci mad- I 
desinin (b) bendine, birinci fıkradan sonra gelmek I 
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. | 
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«Büyükşebir belediyesinde yapılan belediye baş
kanlığı seçimlerinde büyükşöhir belediye başkan aday
ları ile büyükşetıir ilçe belediye başkan adayları, 
yukarıdaki fıkrada gösterilen esaslara göre, düzenle
necek müşterek oy pusulasında birlikte gösterilir ve 
birlikte seçilmiş olurlar.» 

[BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Soru sormak isteyen?.. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — So

rum var Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen?.. Yok. 

| (Buyurun Sayın Bayezit. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
• Efendim, bu müşterek oy pusulası nasıl olacak, pek 
anlaşılmıyor. Yani, bir oy pusulasına bütün partilerin 
Ibüyükşehir belediye başkan adayları, diyelim ki, İstan
bul'un M ilçe belediye başkan adayları tek pusulaya 
mı yazılacak? Bu, fizikî olarak ve maddeten mümkün 
değil; çarşaf gibi liste olur. Bunun açıklanmasını is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Madde metninden de anlaşıldığı üzere, tüm 
partilerin belediye başkan adayları müşterek oy pu
sulasında yer almış olacak. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, o zaman şikâyet dilekçesi gibi oy pusulası 
olur. 

BAŞKAN,— Soru cevaplandırılmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... 4 üncü madde kalbul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
IMADDE 5. — 2972 sayılı Kanunun 19 uncu mad* 

desinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Aynı sandık çevresinde belediye başkanlığı (3030 
sayılı Kanuna tabi olanlar dahil, belediye meclis 
üyeliği ve il genel meclis üyeliği seçimlerinin birlik
te yapilması halinde, bu maddedeki işlem her üç seçim 
için de tekrarlanır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Soru sormak isteyen?.. Yok. 
IMaddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... 5 inci madde kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum: 

MADDE 6. — 2972 sayılı Kanunun 29 uncu mad
desinin ikinci ve üçüncü fıkraları üç fıkra olarak 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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«Hallerinde söz konusu organ için boşalmayı ta
kip eden ilk yılın Temmuz ayının ilk pazar günü 
seçim tarihi alarak kbul edilir. Tespit edilecek seçim 
tarihi, genel seçimlerin yapıldığı yıla gelirse o seçim 
yapılmaz. 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanuna ta-
'bi plan organlarda vukubulan boşalma hallerinde ise 
ara seçim yapılmaz. 

Mülkî amirlerin vaki boşalmaları ilçe seçim ku
ruluna bildirmeleri üzerine, ilçe, seçim kurulu seçim 
tarihini yukarıda belirtilen esaslara göre tespit ve 
ilan eder. 

İlçe seçim kurulu ilan işlemini tespit edilen seçim 
tarihinden en az 60 gün önce yapar.» 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
DOĞAN (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, yine bir maddî 
hata var; baştan düzeltmekte fayda var. 

11 inci sayfanın son satırındaki, «genel seçimle
rin yapıldığı yıla gelirse» ibaresinin, «genel mahallî 
seçimlerin yapılacağı yıla gelirse» şeklinde düzeltil
mesi gerekiyor. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 11 inci sayfanın 
son satırındaki «genel seçimlerin yapıldığı yıla gelirse» 
ibaresi, «genel mahallî seçimlerin yapılacağı yıla ge
lirse» şeklinde düzeltilmiştir. 

6 ncı madde üzerinde söz isteyen?.. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Grup 

adına söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 

adına Sayın Turan Bayezit, buyurun efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkanım, maddedeki üç ana espriyi vurgulamak 
işitiyorum. 

Bence birincisi ve en önemlisi, boşalma halinde, 
Büyük Şehir Belediye Kanununun uygulandığı yerler
de, ara seçimin hiç yapılmayacağı konusu. Yani, ör
nek verecek olursak, İstanbul'da gerek Büyükşehir 
Belediye Meclisi, gerek Büyükşehir Belediye Başkanı, 
gerekse, bir ilçe - örneğin Fatih Belediye Meclisi veya 
Belediye Başkanı - istifa veya düşme gibi nedenlerle 
boşalırsa, bu beldede yapılacak genel mahallî seçime 
kadar ara seçim yapılmayacak. Bunu demokrasi 
mihengine vurmanızı özellikle rica edeceğim. 

Şu konuyu iyi düşünün; diyelim ki, bu boşalma 
sebepleri arasında seçimin iptali var; bunun dışında 
'başka sebepler de var, ben öncelikle size boşalma 
sebeplerini kanunun üst kısmından bir okuyayım. Ka
nun diyor ki: «Seçimin iptali, Meclisin feshi, Meclis 
nisabının düşmesi ve belediye başkanlığının herhangi 
bir şekilde, boşalması.» Seçim yapıldı ve istanbul Bü-
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yükşetıir Belediye Başkanı seçildi ve -Allah geçinden 
versin- ertesi gün öldü veya herhangi bir şekilde is
tifa etti ve yeri boşaldı veya İstanbul Büyükşehir Be
lediye Meclisi, Eyüp Belediye Meclisi feshedildi veya 
hepsinden de önemlisi, seçim iptal edildi. Seçim ya
pıldı, halk. seçti; ama seçim, yargı organlarınca, Yük
sek Seçim Kuruluna bağlı seçim kurullarınca iptal 
edildi. Bu düzenleme, «5 sene sonra genel mahallî 
seçimler yapılıncaya kadar siz bu beldelerde, bu bü-
yükşehirde ne belediye başkanını seçeceksiniz, ne be
lediye meclisini seçeceksiniz» diyor. Hizmet de dur
mayacağına göre ne olacak? Belediye başkanını ata
yacaksınız, belediye meclisini de 1580 sayılı Kanunun 
bir hükmüne dayanarak encümenin tabiî üyeleriyle 
yürüteceksiniz. 

Arkadaşlar, bu demokrasi mi, gözünüzü severim, 
bu demokrasi mi?.. Niçin ara seçim yapmıyorsunuz, ni
çin ara seçim yapmamaya özen gösteriyorsunuz ve 
bunun dayanağı nedir? Sayın Bakanın bunu özellikle 
açıklığa kavuşturmasını rica edeceğim. Demin verdiğim 
misali tekrarlıyorum; genel mahallî seçimler yapıldı 
ve genel mahallî seçimlerde seçilen, örneğin Eyüp İl
çesi Belediye Meclisi seçimi iptal edildi. Ne yapa
caksınız Eyüp İlçesinde? 5 sene, encümene mi yürüt
türeceksiniz bunu? Bu olmaz arkadaşlar. Lütfen bunu 
değiştirin veya bir ıslah getirin... 

NEVZAT'YAĞCI (Elazığ) — Sayın Bayezit, «Gö
zünüzü severim» diye bir tabir kullandınız. Açıklar 
mısınız, bu ne demek? 

!M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Anlayama
dım... 

BAŞKAN — Sayın Yağcı, lütfen Başkanlığa hita
ben konuşun. 

NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — Sayın Başkan, «Gö
zünüzü severim» diye bir tabir kullandılar; anlaya
madım. Açıklarlar mı? 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — «Gözünü
zü severim» kibarca yalvarmadır... 

NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — Ne lüzumu var efen
dim? 

BAŞKAN — Nazik bir deyimdir sadece. 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Artık baş

ka çare kalmadı, sizi gerçek yola sokmak için, başka 
bir tabir kullanmayacağım. Sizi gerçek yola sokmak 
için kibarca yalvarmalara kadar düştük sayın arka
daşım. Yaralayıcı söz değildir. 

«BAŞKAN — Değil, evet. Devam edin Sayın Baye
zit. 
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M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, ilk fıkrada bundan biraz daha ehven-i 
şer bir hüküm var; geneli hakkındaki konuşmamda da 
söylemiştim. Boşalmadan sonra temmuz aylarında bu 
seçimi yapıyor, yani ağustos ayında bir boşalma olur
sa, o beldeyi 11 ay, halkın seçmediği kişi ve kişilerce 
yönetiyor. Bu da sakat; ama ötekinin yanında biraz 
az sakat. 

Eski kanunda, mülkî amirlerin, vaki boşalmaları 
derhal ilçe seçim kuruluna bildirilmesi esası var; bu
rada, «derhal» kelimesi çıkarılmış. Mahallî mülkî 
amiri bir zorunlulukla bağlamıyoruz; bildirme ko
nusunu, bir süreyle, bir süreçle bağlamayarak, mülkî 
amiri serbest hareket etme yetkisine, imkânına kavuş
turuyoruz. Eğer partizan olmayan bir hükümet ve 
partizan olmayan bir bakanın yönetiminde bulunsa
lar, benim değerli meslektaşlarımın tarafsız davrana
rak, derhal bunu, beklemeden, seçim kuruluna bildi
receklerine iman ederim; ama şu an büyük bir şüphe 
ve büyük bir tereddüt içindeyim, hatta hatta güven
sizlik içindeyim. Olalbilir ki, İçişleri Bakanı, hükümet, 
•bir valiye, bir kaymakama baskı yaparak bildirmeyi 
geciktirebilir. Bu, bir taraftan seçimin geç yapılmasını, 
diğer taraftan da idare amirlerinin partizanlığa alet 
edilmesini yaratır. 

Bu itibarla, bu maddenin, özellikle büyükşehir be
lediyeleri organları için seçim yapılmayacağını geti
ren hükmü ve bir de demin izah ettiğim derhal bil
dirme keyfiyeti bakımından sakat olduğunu; ancak 
oylarınızla kabul edileceğini ve bu iki hususun da za
bıtlarda tescil edilmiş bulunacağım arz etmek istiyo
rum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, so
rum var. 

BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen?.. Yok. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 

DOĞAN (Şanlıurfa) — Sayın Başkanım, madde üze
rinde önerge olacaktı?.. 

BAŞKAN — Önergelere geçeceğiz. 
Sayın Tutum, buyurun, sorunuzu alayım. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 

asılında şeklî bir şey; ama 6 ncı maddenin ilk fıkra
sında «Hallerinde» diye başlıyor; bu bir satırbaşı ola
maz. Acalba, ben mi yanılıyorum; çünkü, bir cüm
lenin tamamlayıcısı olalbilir, üstünde bazı şeylerin söy
lenmiş olması lazım ki «Hallerinde» diye devam' ede

bilsin; acaba bu satırbaşı mı oluyor; yoksa bir şeyin 
tamamlayıcısı mı oluyor? 

BAŞKAN — Sayın komisyon, buyurun. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 

DOĞAN (Şanlıurfa) — Efendim, 29 uncu madde fık
ralar halinde tanzim edilmiştir, devamıdır; (d) fıkra
sından sonra «Hallerinde» diye devam eden kısmı 
içindir. 

BAŞKAN — Devamı biçiminde oluyor, anlaşıl
mıştır. 

Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde bir önerge var, okutup işleme ko

yuyorum: 
(Türkiye Büyüt Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 596 sıra sayılı Kanun Tasarısı
nın 6 ncı maddesinde geçen «Temmuz ayının «Hazi
ran» ayı olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Sabri IKeskin Sadettin Ağacık 
'Kastamonu Kastamonu 

Ahmet Özkan Fecri Alpaslan 
Çankırı Ağrı 

'Mustafa Batgün 
'Kocaeli 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 

DOĞAN (Şanlıurfa) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeye komisyon katılmıyor, hü

kümet katılıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Önergeyi kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi kabul edilen önerge doğrultusunda 

oylarınıza sunuyorum: 6 ncı maddeyi kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, düzeltmeler de var. 

İBAŞKAN — DüzeMmfefer tutanaklara geçti; za-
Itien Başkanlık olarak buınu dikkate alldık efesıldüim, 

7 ne i maldldöyi okulüuyloırıuim : 
'MADDE 7. — 3.5:1985 tarihli ve 3194 sayılı Ka

nunun 9 uncu maddesinin üçlüncü fıkradan sölnra 
ıgeJmek üaere aşağıdaki fıkra eklenmişltir. 

«Yukarıdaki fıkralarda önıgörüleniter dışında da 
gerekli göçülen hallerde, 3030 sayılı Kanuna tabi be
lediyeler dahil, imar planı hulsusaınıda belediyelerle 
verilen bütün yetkil'er Başbakanın onayı ile geçici 

188 — 
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olarak fîaıyınldırlık ve İskân Bakanına verlebilir. 
IBu ajurumda Bakan; bölge çevre düzeni planları bu
lunan alanlar daıhil mücavir alan, belediye ve imar 
Ihiudultları içimdeki çevre düzeni, nazıim ve uygula
nma imar planları ile revizyonlarını, tamamen veya 
küsmen plan değiış ikilikleri diahıl ada ve pansiel bazı
na kadar resen yapmaya, yaptırmaya, değiştirmeye 
ıvıs onajylaımaya yefckilMÜr. Belediyeler bu sekilide ona
nan plan ve değişikliklerine uymak zorunda olup; 
buniar üzerinde her türlü revizyon ve değişiklikler 
d)s aynı usulle yapılabilir.» 

BASjKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
iSoisyaMemokrat Halkçı Parti Gruibu adıma Sa

yım Turan Bayezilt, buyurun, 

SHP GRUBU ADINA M. TURAN BAYEZtT 
l(Kalhramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; bumdan yaklaşık (2) sene (1) ay önce 
biu iktidar, bu Meciilsite demokrasi türküleri, mahal
lî ildare türküleri çağırarak bir yasa kalbul etmişti. 
Bu yasayla, o tarihe kadar mahallî idarelerin, bele
diye meclislerinin yetkisinde olan imıar planları de
ğişikliği, imar planları yapılması, tasdiki konulan 
tamamen belediye Meclislerine bırakılmış; ancak 9 
uınou maddede yer alan ve genelde kamu hizmetine, 
yatırımlara makro düzeyde tema» eden bir yetki 
Bayındırlık ve İskân Bakanına tanuramııştı ve Ana
vatan Partisi iktidarı, bü kanunla ilgili olarak yap-
ıtığı propaganda ile de tüm belediyelere, mahallî 
İdarelere, halik temsilcilerine, böyle bir yetkiyi tanı
makla Övlünmüşitlü. 

'Bugün Anavatan Partisi iktidarı bu kolnüda han
gi noktaya gelmişjtir? İşite bu teklif büinun tescili
dir. 

(Bakın ben o günkü müzakere zabıitlarından, za
manın komisyon başkanının bazı açıklamalarını ve 
bu konuyla ilgili verilen ve reddedilen bir önergeyi 
dkunıak istiyorum, 

!0 zaman partimizin temsilcisi arkadaşımız, bu 
«yetkinin belediyelerin, belediye meclislerinin bütün 
ilmar yetkiisini kaldırdığımı ve bütün imar yetkisinin 
'bakanlığa geçitiğİni iddia eltmiş, söylemiş ve Anava
tan Partili komisyon başkanı arkaidaşımız cevaben 
ibu konuşmayı yapmıışltır : 

' «iBayınldırlık, İmar, Ulaşitırma ve Turizm Kiomisı-
ytonu Balkanı İbrahim Özdeımir (Jlsıtanbul) - Sayın 
Başkan, yüce Meclis-im sayın /milletvekilleri; millet
vekili arkadaşımız Sayın Münir Sevinç, 9 uncu 
madde ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, bütün 
plan yapma yetkilerinin bu madde ile bakanlığa ait 
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olduğunu söylediler ve diğer maddelerdeki yetkileri 
de ortadan kaldırıcı mahiyette olduğunu belirttiler. 
Bu tamamen yanlıştır; ben de özellikle zabıtlara 
geçmesi açısından açıklamak ihtiyacını hissettim,.» 
demiş ve «9 uncu maddede tadat edilen hususlar, 
Bayıınldhırlık Bakanlığının Kuruluş Kanunu çerçeve-
simlde yapmakla zorunlu olduğu işler arasındadır ve 
de makro düzeydeki planlar dolayısıyla devrede ol
ması bahis konulsîMur. Yıoiksa, diğer hususları içe
ren bir konu değildir.» diye eklemiştir. Yine arka-
diaşıımuz ilave ediyor : «Burada görüldüğü gilbi, ge
rekli görüldüğü hailende ve gjrf makro düzeydeki 
karayolu, havayolu, demiryolu veya buna benzer te
sislerin yapıimından dolayı, sırf bu tesislerin yapı
mıyla İlgili plan yapmaya, burada tadat edilen hu
suslarla ilgili plan yapmaya yetkilidir. Yoksa, imar 
planları yapması slöz konusu değildir.» 

Yani iki sene önce Anavatan Partisi iktidarı, 
belediyelerin yetkisini Bayındırlık Bakanlığına sade
ce bu .saydığı bujsusilarda aldığımı, buna lüzum gör
düğünü, bunun djışında bütün yetkinin belediyeler
de olduğunu söylüyor. Bugün ne getiriliyor arka
daşlarım? Bugünküne bakarsak, -dikkat huyurun-
ada ve parsel bazına kadar inerek, gerekli görülen 
hallerde, büyük şelhir belediye kanununa tabi olan 
'belediyeler de dahil d'jmak üzere, bu yetkilerin alınıp 
Başbakanım onayı ile Bayındırlık ve İskân Bakanına 
veritmiesi esası getiriliyor. 

IBen bu konuşmamla Anavatan Partisi iktidarını 
kınamak istemiyorum, kınamıyorum, haklı, mecbur 
bunu yapmaya; çünkü hırsızlık ayyuka çıktı, bele
diyelerim imar planı düzenlemelerinde yapılan usul
süzlük, temin edilen menfaat ayyuka çıktı. İşlte Göl
başı Belediyesi, işlte Eminönü Belediyesi, öncelikle 
kendi namusunu kurtarmak için mecburdur. İkinci
si, böyle yapmaya mütemayil olan belediye reisleri
ni Önlemek için mecburdur; ama iki sene önceki 
zihniyetinin, iki sene sonra niçin değiştirilmiş veya 
değiştirilmek mecburiyetinde kalınmış olduğunu vur
gulamaya da bizler medburuz. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — PoiMkanın if
lası. 

M. TURAN BAYBZİlr (Devamla) — Sayın, mil
letvekilleri o gün bir önerge verilmfiş. önerge aynen 
şöyle : «IBüyiükşehir belediyelerinin yetki sahasına 
giren yerleşim yerleri için de bu madde hükümleri 
geçerlidir.» 

Önerge sahiplerinin isimlerini oklumayacağım; 
burada sekiz tane imza var ve bunların hepisi, o za-



T. B. M. M. B : 121 20 . 6 . 1987 0 : 1 

man Milliyetçi Demokrasi Partisine mensup millet
vekilleri arkadaşlarımız. Bu sekiz imzadan 'bir tane-
ısi, Allah raıhJmet atjsin;, rahmeti rahmana kavuşmuş, 
öbürlerinden dört tanesi bugün Anavatan Pârtisi-
ınin içerisinde. Onları kuttanım, iki senie önceki zih
niyetleri bugün tahakkuk ediyor. 

SMulhjtereim arkaıdaşlaom, bundan iki sene önceki 
zihıriİyieftferi bugün tahakkuk ediyor. 

ıMuihterem arkadaşlarıım, iki sene önce büyük-
şehir belediyelermde de 9 uncu madidıenin hiç olmaz
sa o zamanki şekliyle, yani ımaık'ro düzeydeki kamu 
yatırımları için 9 uncu maddenin uygulanması için 
yapılan bir teklifi kalbul etlmeyen Anavatan iktidarı, 
ıbugiün bülyükşie'hir bbleidjiıyeleri de dahil olmak üze
re, ada ve parsel bazıma kadar in enek, büitüın imar 
yetkisini Bayındırlık ve Islkân Bakanlığıma tanımak 
ımedburiiyeitiyie karşı karşıya kalmıştur. Bunun tah
lilini sizlerin vicdanlarınıza, bunun tahlilini sizlerin 
muhakemenize bırakıy/orutmı. 

(Saygılar sunuyorum. 
/BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
Başka slöz iatoyen? yjok. 

Sayın millelivekilleri, maidldeyi oylarınıza sunma
dan evvel komisyon da katılıyorsa, şöyle bir düzelt
me gereği varıdır, yani maddenin birinci çerçevesi 
şöyledir; «3.5.1985 tarihli ve 3(194 sayılı Kanunun 9 
uınou madjdlesinin üçüncü fıkradan sıoinra gelmek üze
re aşağıdaki fıkra eklenım'iş'tir.» demektedir. Bura
daki «ımadldeslnin» ibaresinin «(maddesine» şeklinde 
değişıtiriîmeisine kaltılıyorsanız, o şekilde düzelterek 
okuyup, oylarınıza sunacağım. 

İÇİŞLERİ KOMİSYİÖNU BAŞKANI OSMAN 
DOĞAN (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, biz de ona 
benzer bir şekil düşündük efendim : «Maddenin 
luçüneü fıkrasından sonra» da olabilir, «maddesine» 
İde uygun/dur efendim. 

IBAİŞKAiN — Sayın milletvekilleri, maddenin bi
rinci fıkrasını şjöiyile düzelterek okuyorum : «3.5.1985 
tarihli ve 3194 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine 
(üçüncü fıkradan s/oınra gelmek üzere aşağıdaki fık
ra eklenmiştir.» şekiinlde düzeltiyoruz efetndSm. 

7 nci maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kalbü! etaııejyenler... 7 nci madde-ka
lbul edilmiştir, 

Sayın miiletlvekllil'âri, 7 nci maddeden sonra 8 inci 
maddeden önce tasarıya bir geçici madde eklenme
sine dair bir önerge vardır; önce o önergeyi oku
tup, işleme koyuyorum efendini. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
öörüşülımejkfce olan 596 S. Sayılı Kanun tasarısı

na aşağıdaki geçici maddenin eklenmesini arz ve 
'teklif ederiz. 

(Saygılarımızla. 

Pertev Aşçı oğlu 
Zonguldak 

Abdurralhlm'an Bozkır 
(Konya 

Ledin Barlag 
Adana 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

İbrahim Özdlemlr 
İstanbul 

M. Zeki Uzun 
Tokat 

(GEÇİCİ MADDE : Bu Kanunun yayımlandığı 
tarihlte boş bülulnan belediye meclisi ve il genel mec
lisli üyelikleri ile belediye başkanlıkları seçimleri, 
ilan ddilmiş olsa bile, bu Kanun hükümlerine göre 
yaıpıilır. 

İGerekçe : Görüşülinlekte olan kanun tasarısına 
kbmiıalyon tarafından eklenen 6 nci madde ile, 2972 
isayilı Kanunun 29 uncu maddesinde değişiklik ya
pılarak, muihltelif sebeplerle vaki olacak boşalmalar 
sebebiyle yapılacak olan seçimlerin, peyderpey ve 
sık sık seçime gidilmesinin mahzıudarını bertaraf et
mek amacıyla yılın belli gününde yapılması esası ge-
t'ri'mjştir. 

6 nci maddeyle getirilen bu değişiklik gerekçesi
ne uygun olarak düzenlenen bu geçici madde ile; 
bugüne kadar ilanları yapılmış bulunan seçimlerin 
de bu kanun hükmüne tabi olacağı hususu belirtil
mek suretiyle, husıule gelebilecek teredjdültlerin gide-
riltoasi amaçlanmışltır. 

CAHÜT TUTUM (Balıkesir) — önerge, seçim 
yapılmamasını öngörüyor, bu kanunla ilgisi yok. 

IBAŞKAN — Ani aşılmamı şjsa tekrar okutayım 
efendim, önerge, halen boş bulunan başkanlıkla
rın, ilan edilmiş dıahi olsa, bu kanuna tabi olacağı
na dair bir açıklık getirmektedir. 

CAHİT TUTUM (Baılikesir) — Yani, seçim ya
pılmayacak 6 nicı mıaddedıeki değişikliğe göre. 

, (BAŞKAN — Bu Kanuna talbi olacak anlamı çı-
ikuyor. liflerseniz gerekçesini ya da metnin tamamını 
ıbir kene daha okutayım. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — 6 nci madde, 
«îSeçiım yapılatmaz» diyor. 

(BAŞKAN -- Önergeyi tekrar okutuyorum : 
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Zon^uMak Milletvekili Pertev Aşçı/oğlu Ve arka-
ıdaş'armın önergesi : 

GEÇÜOİ MADDE — Bu Kanunun yayımlandığı 
tarihte boş bulunan belediye meclisi ve il genel mec
lisi üyelikleri ile belediye haşkanılıkları seçimleri, 
ilan edilmiş olsa bile, bu Kamun- hükümlerine göre 
yapılır. 

Gerekçe : Görülşülıme'kite olan kanun tasarısına 
komisyon tarafından eklenen 6 ncı m adide ile, 2972 
sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde değişiklik yapı
larak, muihtelif sebeplerle vaki olacak boşalmalar 
sebebiyle yapılacak olan seçimlerin, peyderpey ve 
ısıık sik seçilme gidilmeısiniin mahzurlarımı bertaraf et
mek amacıyla,, yılın belli gününde yapılması esası 
ıgetirilmişıtir. 6 ncı maddeyle getirilen bu değişiklik 
Igerekçesine uygun olarak düzenlenen bu geçici mad-
dey'e, bugüne kadıar ilanları yapılmış bulunan se
çimlerin de, bu kanun h'üklmüıne tabi olacağı hususu 
belirtilmek suretiyle, husule gelebilecek tereddütle
rin giderilmesi amaçlanmıştır. 

CAeİT TUTOM (Balıkesir) — Ama kanunun 
kapsamına girmiyor; il genel meclisiyle ne alakası 
var; böyle bir önergeyi isteme koymak mıümklün de
ğil. 

\RAiŞKıAN — Komisyon katılıyor mu? 
tÇÜŞLER't KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 

DOĞAN (Şanlıurfa) — Katıllmıyoruz efendim. 
'BAŞKAN — HiÜklüimöt?.. 
ÎÇIŞLBRlt BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

((Erzincan) — Katılıyoruz efenldim, 
İBAŞKAN — Katılma gerekçeniz olarak, Sayın 

Tutuım'un belirıtitigi konuda, bir açıklamanız olursa, 
tutanaklara geçmesi yönühden yararlı olur sanıyo
rum. Seçimlerin yapılıp, yapılmayacağı konusunda. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın Başkanım, şu anıda ilan edilmiş 
seçimler var. Bu seçimler, bu tasarı nedeniyle, ya-
pılmaısan ve bu taslarının hlükimlü gereği, senede bir 
kere ve değişiklik önergesiyle de kabul edilen, hazi
ran ayınjda yapılsun dtöşjükıcesinlden hareket eıdilmiş 
Ibulunmaktadır. Bu Önerge de, onu teyit ediyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
CAH4T TUTUİM (Balıkesir) — Karar yetersa

yısı aransın efendim. 
BAŞKAN — Sayın milleijvekilleri, önergeyi oy

larınıza sunuyorum : önergeyi kabul edenler... Ka
bul emmeyenler... Sayın milletvekilleri, Anayasanın 
aradığı karar nisabı oluışjmamışjtiır, oylamayı tekrar 
yapıyorum : 

I (Geçici maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Geçici madde kabul edilmiştir. 

j Taısarıya bir geçici maidjdle daha ilavesine ait 
önerge vardır; okuUuyorııım : 

I ISayın Başkanlığa 
GÖrüşül'meklte oTjan 596 sıra sayılı kanun tasarı

sına, aşağıdaki geçici maddenin ekienmesini arz ve 
1 ıteklif ederiz. 

Ahmet Altıntaş Arif Ağaoğlu 
ıMuğla Adıyaman 

Hazım Kultay Hakkı Artukarslan 
Anlkara Bingöl 

I Birsel Sönmez 
• Niğde 

«Geçici Madde : 12.3.1986 tarihli ve 3268 sayılı, 
9.4.1987 tarihli ve 3347 sayılı yetki kan unları ile Ba-

j kanlar Kurulıuna verilen kanun' hükmünde kaırarna-
ıme çıkarma yetkisi, 1580 sayılı Belediye Kanununun 
93 ündü madjdesinin " değiştirilmesi ve 27.6Jİ984 ta
rihli,. 3030 sayılı Kanunun 9 uncu Madldeısine Bir 
Fıkra Eklenmesi Hakkımda kanunlar için de adı ge
çen kanunlarla; verilen sıür'e bitimine kadar geçerli-

' Idir. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) —- Kullanılmış bir 

yetkiye, geriye dönülerek icazet verilemez; böyle bir 
I önerge işleme konamaz. 

İBAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
tÇtŞLBRlt KOMİSYONU BAİŞKANI OSMAN 

IDOĞAN (Şanllııurfa) — Katılmıyoruz efendim. 
İBAŞKAN — Hlüktürrtdt?.. 
,ÎÇ!ŞLERİ ÖAKANI YILDIRIM AKBULUT 

'(Erzincan) — Kakılıyoruz efendim. 
I BAŞKAN — Sayın Bakan, tutanaklara geçmesi 

yönÜMden, bu konuda Sayın Tutam'un da bir soru-
I su lolmulşifcu. 

İtÇlŞLBRt BAKANI YİLDİRİM AKBULUT 
I '(Erzincan) — Sayın Başkanım, Anayasanın 91 inci 
I madjdesinin djörldiünaü fıJkrası «Kanun hükmünde ka-
I rarnaimenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafın-
I '•dan ıslülre bitiımiınıdön ünce onaylanması; sırasında, yet-
I kinin sion bulduğu veya sıüre bitimine kadar devam 

ettiği de belirtilir» hükmünü taşımaktandır. Bu se-
I Ibepîe, önerge Anayasa madde&ilne uygun olarak ve-
I filimi şjtir. Bundan d|olayı önergeye katılıyoruz efen-

id;m. 
OAHtT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 

I o doğru da, ifaıdede bir yanlışlık var; «15801 sayılı 
I Kanunla ilgili olarak Bakanlar Kuruluna verilen 
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ye tiki» diyar. 3268 sayılı Kaniim v,e onu değiştiren 
9 Nisan 1987 tarihli kanunda da böyle bir yetiki yok 
'ki efendimi. 

BALKAN — Değil Sayın Tuttum, önergeyi tek
rar okutayım. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Yetki yok; ama 
meşru [aştırıyor, öyle bir şıey ydk. 

IBAŞKAN — Sayın Tutum, kararniamenin başlığı 
dkunımuştu ve «IBu yetkinin devam edip etaediği hu
susu Anayalsanın aradığı teknik bir zorunluluktur»; 
o belirtiliyor. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Tamam, o söy
lenebilir; o tamam, orası öyle, ama konulan şey 
yeni bir unsur. 3268 sayılı yetki Kanununda 1580 
sayılı Kanunu değiştinme yetkisi yok ki efendim; 
onun için, biz Anayasa Mahkemesinde dava açtık. 
dolayısıyla, 31268 sayılı Kanuna göre, sadece «Ka
nun hüklmütode kararnamenin uzatıldığını» söyle ye -
'bilir, onun dışında bir şey söyleyemez; ama oylar
sınız, olur. 

(BAŞKAN — Safyın Tultum, isterseniz önergeyi 
bir kere dalha okutayım. (ANAP sıralarından «öner
ge açık» sesleri) 

Bu konuda önerge sahiplerinden bir açıklama 
getirmek islteyen var mı? 

AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — Sayın Başkan, 
önergemiz gayet açık. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Biz, 1580 sa
yılı KainuJtfa dair yetiki yok diyoruz, davayı öyle aç
tık; şimdi icazet mi veriliyor? 1580 sayılı Kanun, 
3ı268 sayılı Kanunun kapsamında değildir diyoruz; 
şimdi, geriye dönerek onu kapsama alıyorlar. Ben 
ona itiraz ettim. 

BAŞKAN — Sayın Tuftüim, Başkanlığımızın su
nuşunda anladığı konu şu idi. Ben, tutanaklara geç
mesi yönilmden konuyu netleştirmek istiyorum. 

Kanun kuvvetinlde kararnamenin, Başhğı 27 Ma
yıs 1987 Gün ve 19472 sayılı Resmî Gazetede ya-
yınlanldığı biçimde «1580 sayılı Belediye Kanunu
nun 93 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ve 27.6.1984 
Tarihli 3030 Sayılı Kanunun 9 uincu Maddesıİne Bir 
Fıkra Eklenmesi Haktkınlda Kanun Hüklmülnde. Ka
rarname» olarak isimlenımişti. önergede bu ad be
lirtilmektedir ve Anayasanın belirttiği tekniğin de
vam edip ettoeıdiği hususu tasarıya konmaktadır ve 
teknik zarurettir. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Ama şunu söy
leyemez : «Bakanlar Kuruluna verilen yetkiye da
yanarak» (ANAP sıralarından gürüMiler) 
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BAŞKIAN — Yeni bir yötlki biçiminlde değildir. 
ı(ANAP sıralarımdan «Önergeyi oylayın» sesleri, gü
rültüler) 

!H. SABRI KESKİN (Kastamonu) — Bu ne bi
çim usul? Milletvekillerini ayrı ayrı taıtlmin etmeye 
çalışıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen; usul 
hakkın da ssöz ialterseniz, söz veririm; ama yerin iz-
Ic'pn 'biatle ayrı ayrı konuşursanız, bu da bir usule 
aykırılık olur. 

'MT.Îetvakillerini ayrı ayrı tatmin değil, tutanak
lara sağlıklı olarak geçirefoilımek konusunda' her
hangi bir tartışmayı gidermek olarak açıklanmıştır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etlmeyenl'ıer... Önerge kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, verilen iki önergeyle, ta&a-
ırıya iki geçici maJdlde eklenmesi kabul edilmiştir. 
(Bunlar, «Geçici madde 1» ve «Geçici madde 2» ola
rak maddeîendirilecek ve öyle basılacaktır. 

8 inci maddeyi dkutuyoruim : 
MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
IBAŞKAN — Madde üzer inde slöz isteyen?.. 

Yıok. 
M adide üzerinde verülimiş önerge dle yolkltür. 
Maddeyi aylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 8 inci madde kaibül edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum : 

MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde slöz isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kaibul etmeyenler... 9 uncu madde kabul edil
miştir. 

Tasarının tümünü oylamadan önce, oyunun ren
gini tefti ritim ek için söz isteyen sayın milletvekili var 
mı?.. Ydk. 

Talsarının tlümünü oylarınıza sunuyorum : Ka
ibul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarının tümü 
kabul eJdilerek kanunlaşmıştır. ' 

2. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek 
ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Sağlık ve Sosyal İşler; Plan ve <Bütçe komis
yonları raporları {1/849) (S. Sayısı y 586) (1) 

(1) 586 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

192 — 



T. B. M. M. B: 121 20 . 6 . 1987 0 : 1 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemin 2 
mci sırasındaki 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilimesine ve !Bu Ka
nuna Elk ve Geçici Malddeler Bkl'enmeısine Dair Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sasyal İşler; Plan ve Büt
çe Koımiisiyioiaları Raporları üzerindeki görüşmelere 
başlsyioruz. 

Kiomiısyom ve hükümet yerlerini almışlardır. 
ıKdmiayom raporunun okunup, okunmamasını 

oylarımıza sunuyor um : Komisyon raporunun okun-
nnısını kabul ademler... Kabul etmeyenler... Komis
yon raporunun okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarımın türdü üzerimde Doğru Yol Partisi Gru
bu adıma Sayın Turgut Sözer söz istemişlerdir. 

iBuyıurunuz Sayın Sözer. (DY1P sıralarımdam akış
lar) 

DYP GRUBU ADİNA TURGUT SÖZER (Sa
karya) — Sayın Başkam, sayın milltatvekilleri; gru
bum ve şahisun adına önce hepinizi saygıyla selam
larım. 

(Hlükümeiliçe hazırlanıp, Türkiye Büyük Millet 
, ıMedisin'e sunulmuş bulunan 5,06 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
imesine ve Bu kanuna Bk ve Geçici Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı, ilgili koımisyonlar
da, ve Bütçe Kam is/yomumda görüşülüp, tali ve bazı 
şekle ilişkfn ufak tiefek değişikliklerle kabul edilip, 
Genel Kurulünıujza sunulımüş bulunuyor. 

506 sıayıi'ı Kanun, ülkemizin sosyal yapışımda çok 
önemli etkinliği olan temel yaşatandan biridir. Bu 
kamum, bizim, bütünüyle çağdaş Baıtı devletleri ara-
ısüna girebilmemizin yolunu açan unsurlardan biri sa
yılabilir. Günkü bu kanun, devletin çalışan insanla
ra elini naisü uzattığınım, onları nasıl koruduğunun, 
onlara insanca yaşamanın payını ne Ölçüde verdiği
min bir gösitergesildür. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kamunu, bir bakı
ma ve temelde bu ölçüyü ve insana yönelik değeri 
belirleyen ve düzenleyen bir kanundur. 

Karşıimızda bulunan tasarı ile Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, şimdi çalışanlarımı ilgilendiren bu ka
nunda bazı değişiklikler yapmaktadır. Biz, bu deği
şiklikleri bütünüyle elettirirken, adaletli olmaya in
saflı olmaya; aıma hem, çalıştır atıllar im, hem de ça
lışanların haklarını gözetmeye özellikle özen göste
receğiz. 

Bu kanun Haşarısını, hiç kuşkusuz, getirdiği de-
ğişlkl'ik'terle olumsuz bir tavırla karşılamayı djüşüm-

müyoruz. Olutmlu ve doğru gördüğümüz değişiklik-
'lısriın, yanımda Olurken, düzeltilmesi gereken, ilave 
lödıifmıasi zorunlu huısııaslan açık yüreklilikle söyle
meyi de bir görev sayacağız. 

/Sayın Başkan, sayın miiletlvekilleri; 506 sayılı 
tSoisyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine ve Bu Kamuma Ek ve Geçici Maddeler 
(Eklenımesine Dair Kanun Tasarısı, 16 esas madıde-
)de değiışüklikler yaıpmaktadır. 17 mci madde betş ge
çici maddeyi içermektedir, 18 ve 19 uncu maıdidieier-
Ide yürürdük ve yürıültlme düzenlenmiştir. 

Sosyal güvenliğin temel kanunu olan 506 sayılı 
Yasada yapılan bu değişiklikler, genellikle, kanun 
taşanımın gerekçeısiinlde de belirtildiği gibi; 

1. iliş kazaları ya da meslek haftalıklarında so-
ruımlululklardan doğan tazminat öldeme yükümlülü
ğü ile yargı kararlarında yeniden düzenle>me ve. uy
gulamada dava komutu olaylara çötZüim getirmekte
dir. 

Teklifte sunulan 180 günlük prim ödetmiş olma 
küresinin Plan ve Bütçe Komisyonunda 120 güme 
indirilerek yurt içi şartlara uyjguin hale getirilmesini 
İde meımm unlukla karşilaldım, 

2. Tasarıda, 20 yıllık bürjokraısi uygulamasından 
Idoğan aksaklıkları ve yine bürokrasimin tespitleri ge
reği, işveren ve Sosyal Siigorltalar Kurumu için, ifa
deye göre, sofayal güvenlik sistemiyle bağdaşmayan 
ötçümleme uygulaıması kaldırılmıştır, zorlayıcı hu
suslara yet' verillmişitir. 

3. Sigortalıların da haklarımı takip etmelerime 
imkân sağlayıcı hükümler vaz edilmiştir. Böylece, 
tasarı, bu yeni düzenlemeyle para cezası uygulama
sı getirmektedir. 

ÖlçÜm'Jeme müessesesinin kal'dtrriması ve yerine 
bu uyigulaımanin getirilmesinde yarar vardır; ancak, 
para cezasının uygulammasımda takdir yetkisinin na
ısıl kullanılacağı düşümdürüdüdiür. işverenler arasım
da farklı uygulamalardan doğacak şikâyetler ortaya 
çıkabilir. Bunu bir esasa bağlamak gerekirdi. Yani 
ibiz böyle düşünüyoruz. 

4. Tasarı ile prim itiraz komisyonları kalldkrıl-
ımiişf,ır. İhtilafların idarî itiraz ile yargıı çerçevesin
de çözümlenmesi, yerimde bir değişikliktir. 

,5, Tasarıda getirilen bir başka değişiklik de, 
resmî kurumlardan ihale alan işverenlerin çalıştır
dıkları sigortalılara ait primlerin tahsili, hususunda
ki denetim fonksiyonunu daha rasyonel bir duruma 
getirmiş ollmasıldır. 
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Yapılan bu değişiklikle, 83 ündü madde yeniden 
dlüızemlemmiş ve kurumum ihaleli işlerden doğan prim 
ve gecikme zamımt alacaklarınm isltihk akından kesil
mesi hususu ilave edillmişıtir. Bu işlem yeni bir uy
gu! amıachr. Yani, hâk edişlerin, sigorta primılerinim 
maıhsujbıu yapılmak şartıyla alıkonularak ödenmesi 
esas itifilıaz ediİmişjtir. 

İBunu çıok yerinde bir uygulama olarak görüyo
ruz. Bu uygulama, kurumun prim tahsilatımı çoğal
tabilir; ancak, kurumun İşverenlerin aylık sigorta 
prim bildirgelerini zamaınıındâ verip, vermediklerini 
çjok silki takip elimesi gereklidir; çünkü bu rnües-
ısbsıemin olumlu işlemesi bu takibe bağlıdır. Ne ya
zık ki, bugünkü uygulamada bu takip tam yapıla
mıyor. Vaz edilen yeni önlemlerin bunu sağlayaca
ğını umut ediyoruz. 

6. Tasarının 8 inci maddesinde yapılan değişik
likle Sosyal Sigortalar Yasasının 85 inci maddesi 
yien'dem değiştiriliyor ve düzenleniyor. Böylece, [s-
tfeğe bağlı sigorita Uygulamasında sigortalılar yönün
den görülen hak kayıplarının önlenmesi bakımın
dan, silgortalıiann haklı şikâyetlerinin giderilmesi 
amaçlanıyor. 

'Bir bakılma tasarıyla getirilen sisltem,, parası olan
lara özel sigortalar gibi prim ödemek suretiyle sıos-
yal sigortalardan istifade hakkı tanıyan bir sistem 
ibbnzeri oluşturuyor'. 

'Maddenin son fıkrasında yapılan değişiklik, 
(mükellefiyetlerimi zamanında yerine getirmeyenleri 
Kİalîıi teşvik etimekte ve eskiden mevcut kısıtlamayı 
IkaÜdırmuaktadır. Bunu da olumlu 'bir değişiklik ola
rak kabul ediyoruz. 

Tasarımım 9, 10, 1/1, 12, 13 üncü maddelerimde 
yapılan değişiklikleri, yerinde ve olumlu değişik
likler olarak görüyoruz. Bu maddelerde eşitlik ülke
sine aykırılığı görülen ve haksızlığı gideren düzenle
meler yapılıyor, uygulamadaki karışıklıkları önlemek 
•için açıklayıcı hükümler getiriliyor. Sigorta ımüfet-
ıtişlerinin yetkileri düzenleniyor ve sigorta müfettiş
liği müessesesi güçlendiriliyor. İhmali görülen işve
renlere uygulanan para cezaları yeni bir anlayışla 
yeniden düzenleniyor, koruyucu kapsam genişletili
yor. Tasarıda yapılan bu değişikliklerin ve yeni dü
zenlemelerin hepsi, olumlu ve yerinde değişiklikler
dir, destekliyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tasarının 14 
üncü maddesi, bu kanun tasarısının en önemli de-
ğişiıklikliğini getirmektedir. Bu maddeyle, 506 sayılı 
Kanuna 2422 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle ek

lenen ek 1, ek 2, ek 3 maddeler değiştirilmekte ve 
değişik ek madde 1 ile, katsayı ve gösterge tablola
rı; ek madde 2 ile, gösterge tespit tabloları ve üst 
gösterge tespit tabloları ve ek madde 3 ile, göster
genin tespiti yeniden düzenlenmektedir. Yine ek mad
de 1 ile, bu kanun gereğimce alınacak prim ve veri
lecek ödenekler ile bağlanacak gelir ve aylıkların he
saplanmasına esas alınacak gösterge ve üst gösterge 
tablolarının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespiti öngö
rülmektedir. 20.12.1986 tarih ve 19317 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlanmış bulunan gösterge tablosu de
ğişmekte ve fakat taslakta miktarı belli olmamakla 
beraber, mevcut gösterge tablosunun 1 inci derece 
9 uncu kademesine yeni bir üst gösterge tablosu 
getirilmektedir. Örneğin, halen 116 400 Türk Lira
nın üzerinden primö esas kazançları bulunanlar, bu 
tasarı kanunlaştığında çıkarılacak ek gösterge tablo
suna göre intibakı yapılıp, bugünkü katsayıya göre 
290 bin Türk Lirası üzerinden prim ödeyebilecekler
dir. Bu sigortalı, beş yıl tavandan prim ödediğinde, 
yeni tavandan emekli olabilecek, 122 bin Türk Lirası 
daha fazla aylık alabilecektir. Olaya bir de Sosyal 
Sigortalar Kurumu açısından bakarsak; kurum, beş 
yılda aldığı fark prim toplamını, azamî otuz yılda, 
fark aylık olarak geri ödeyecektir. 

Burada şu sorular akla geliyor: Acaba kurumun 
aktuaryal dengesi bu açığa ne kadar ve nasıl taham
mül edecektir? Bu değişiklik, belli bir kesimi tatmin 
ve gözetme operasyonu mudur? Acaba bu değişik
likle, sosyal adalet ölçüleri ne ölçüde' ve ne derece
de gözetilmiştir? Yine bu değişiklikle, gelir dağılı
mlında akılcı, insaflı, çalışanı kollayıcı ne getirmek
tedirler? Bundan kimler yararlanacaktır? Bu sorular 
hep cevap bekliyor. Bugün mevcut 2 milyon 800 
bin sigortalıdan ne kadarı 116 400ı liranın üzeninde 
ücret almakta ve bu ek gösterge tablosundan isti
fadeyle daha çok prim ödemek suretiyle daha üst 
dereceden veya tavandan aylık alabilecektir? 

Ne yazık ki, ilkibuçuk milyon aktif, 1 milyonun 
üzerindeki pasif sigortalı bir tarafa itilerek, 82 bin 
kişi için kurumun aktuaryal dengesinin bozulması
nın, ne derece doğru, ve haklı bir davranış olduğu 
çok düşündürücüdür. Bu maddeyle yapılmak istenen 
düzenleme, çok ağır bir adaletsizlik getiriyor ve bir 
zümreyi imtiyazlı hale sokuyor. Anayasa karşısın
da bunun, umumîlik ve Eşitlik prensiplerine ne de
receye kadar uyduğunu hükümet açıklamalıdır. 

•Biz diyoruz ki: Bu ağır enflasyon, hayat pahalı
lığı karşısında gittikçe yoksulluğa düşen geniş kit-

_ 194 — 



T. B. M. M. B: 121 20 . € . 1987 O : 1 

İçlere, tümünü sosyal adalet ölçüleri içinde ele alacak 
bir değişükldk getirilmelidir. Biz, bu 82 bin kişiye 
bu düzenlemeyi çok görmüyoruz; ama diyoruz ki: 
Tüm sigortalıları kapsayan, diğer kademeleri de içi
ne alan bir düzenleme olsun; adalet böyle olur, in
saf böyle olur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kanun tasa
rısının 15 inci maddesinde ise, sosyal yardım zammı 
ödemelerini düzenleyen ek madde 5'e bir bent ek
lenerek, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununda 7.5,1986 tarih ve 3284 sayılı 
Kanunla yapılan değişikliğe paralel olarak bir dü
zenleme öngörülmüştür. Madde hükmüne göre, ka
mu kuruluş ve kurumlarından en son kuruluş ola
rak ayrılarak, 506 sayılı Kanuna göre malullük, yaş
lılık ve ölüm aylığı bağlanan sigortalı ve hak sahip
lerine ödenen sosyal yardım zammı ödemelerinin, 
Sosyal Sigortalar Kurumunca istenmesi üzerine, bu 
kuruluşlarca, kuruma iki ay içinde ödenmesi siste
mi getirilmiştir. Pek güzel. Pek güzel; ama acaba özel 
sektör işyerlerinde çalışarak malullük, yaşlılık ve 
ölüm aylığı bağlananlara ödenen sosyal yardım zam
larını kim ödeyecek? Bu madde ile ikilik yapılmıyor 
mu? Yine bu uygulama 506 sayılı Kanunun 72 nci 
maddesine ters düşmüyor mu? Kamu kuruluş ve ku
rumlarıyla iştiraklerinden yapılacak tahsilatın zor
luğu ve getireceği iş yükü bir yana, bu kuruluşlar bu 
malî yükü ürettikleri mal ve1 hizmetlere intikal et
tireceklerinden, enflasyon pompalanmış olmayacak 
mı? Sosyal Sigortalar Kurumu 1986 yılında gelir ve 
aylık olarak 369,2 milyon Türk Lirası, sosyal yardım 
zammı olarak da 198,5 milyon Türk Lirası olmak 
üzere toplam 567,7 milyon Türk Lirası ödemiştir. 
Kurum bu yükün altından nasıl kalkacaktır? Sunu
lan ve görüşülmekte bulunan kanun tasarısının İşte 
bu 14 ve 15 inci maddeleri çok dikkatle ve titizlikle 
incelenip karara varılması gereken maddelerdir. Bu 
maddeler tekrar ele alınmalı ve ortaya koyduğumuz 
gerçekler açısından tekrar düzenlenmelidir. 

Sayın milletvekilleri, her şeyi güzel gösterebiliriz; 
ama ne var İki, insanların geçimiyle ilgili konularda, 
karşı karşıya kaldığı gerçekler karşısında sofrasında 
çektiği sıkıntıyı, yoksulluktan duyduğu ıstırabı 
tersyüz edip, elimizdeki imkânları yalnız belli kesim
ler için kullanırsak, bu lıstırabı, bu haksızlıkları gör
mezlikten gelirsek görevimizi yapmamış oluruz. 

Değerli milletvekilleri, iktidar, bu kanun madde
leri değişikliğini vesile ederek, bahane ederek, mil
lete, emeklilerini düşündüğü ve onlara yüksek emek

lilik gibi bir lütuf batış ettiği imajını yaymak iste
mektedir. Dört senedir; emekliye, duta, yetime, işçi
ye, memura kan kusturan onlar değih mi? Onlar de
ğil mi Türkiye'de insanları ikiye ayıran: «Çok aç
lar ve çok toklar» diye. Sayelerinde iktidara gelirken 
varolun ortadirek şimdi yandı da toz duman oldu; 
küllerini bulmak bile mümkün değil. Şimdi de kalk
mışlar fakirleştirdikleri bu insanları biraz daha kan
dırmaya çalışıyorlar. 

Biraz önce de arz ettiğim gibi, Plan ve Bütçe Ko
misyonunda sayın bakana sorduğumda, «Bu süper 
emeklilikten 82 bin kişi istifade edebilir» buyurmuş
lardı. Kanuna göre istifade edebilir pozisyonda olmak 
başka, istifade edecek güçte olmak gene başkadır. 
Yüksek tavandan 'emekti olan 82 bin işçi emeklisin
den emekli aylığı almadan geçinebilecek veya defa
ten beş senelik primi ödeyebilecek diyelimki 5 bin 
kişi çıkar; bunlar da zaten bu imkâna sahip olduk
larına göre tuzu kuru insanlardır; şu veya bu vesi
leyle tuzlarını kurutabilmişlerir, eğer varlarsa. Biz 
her zamıan demiyor muyuz «Sayın Özal tuzu kuru 
insanların yanındadır» diye. İşte Sayın Özal bunu 
bir kere daha ispatlamış bulunuyor. Süper emekli
liğe talip olacak bu çok az sayıda kişinin, esasen bu 
emekliliğe, geçim için ihtiyaçları da yoktur. Demekki, 
bu paralar ya istife gidecek veya belki de köprü 
- baraj satın alınıp yine Sayın özal'a geri dönecek
tir, yani vatandaşın sıkıntısına melhem olamayacak
tır. Bu bir seçim olayı gösterisinden öteye bir anlam 
ifade etmemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, biz kimsenin istifadesine 
de karşı değiliz, sakın yanlış anlaşılmasın, hele hele 
işçilerimizin. Ancak bu biçimde süper emeklilik hak
kına sahip olanlar, beş sene emekli aylığı almadan 
yaşayabileceklerine veya beş senelik primi defaten 
ödeyebileceklerine ıgöre, ihtiyaç sahibi olmadıkları 
da kesindir; tiki veya üç senede verdikleri primi maaş 
olarak geri alacaklardır. Bugün Türkiye'deki insan 
ömrü ortalaması dikkate alındığında, en az sekiz 
on senede, geçiminden aciz işçilerimizden ve iş sa
hiplerinden, toplanan primlerden yararlanacaklardır. 
Dolayısıyla, çok sıkıntı içinde olan işçilerimizin sır
tından geçkımiş olacaklar ve kurumu da sıkıntıya 
sokacaklardır,; 

Her türlü yükü fakirlerin sırtına vurmak, Sayın 
Özal'ın karakterinde mündemiçtir ve her zaman 
fakir fukaranın sırtına binmeyi âdet edinmiştir. 20 
milyara uçak satın alırken, bunun kaç fakirin sır
tından çıktığını hiç düşünebilmiş midir? Sayın özal' 
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in döneminde fakirin hesabı yapılmıyor, daima çok 
zenginlerin durumuna göre kanunlar hazırlanıyor, 
idareler yönlendiriliyor; fakir insanların silkintisi ise 
giderek büyüyor. İktidarın bu işe hiç aldırdığı yok. 

Değerli arkadaşlarım, biz diyoruz iki, bu terazi 
bu kadar sıkleti çekmez; bu gemi bu hızla iskeleye 
varmaz. Ne yapılırsa yapılsın, bu geminin su almaya 
başladığı da saklanamaz hale geldi. Bu günahların bir 
hesap günü vardır. Böyle kandırıcı olaylar düzenle
yenlere günahsızlar oy vermesin. (ANAP sıralarından, 
«Ne bağırıyorsun?» sesleri) Gelin, gemi karaya vur
madan, hepimiz darmadağın olmadan, gemiyi usta 
kaptana devredelim. (DYP sıralarından «Bravo» ses
leri, 'alkışlar) 

Hem iş sahipleri, hem çalışanlar akıllı bir biçim
de dengelenebilsin ve huzura varmış insanlar olarak 
Türkiye 'insanını nurlu ufuklara, güneşli günlere, bol 
rızıklara ihep beraber götürelim diyor, hepinizi derin 
saygılarla selamlıyor, 506 sayılı Kanundaki değişik
liklerin ülkemiz ve insanlarımız için hayırlı, uğurlu 
olmasını diliyorum. (DYP sıralarından «Bravo» ses
leri alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sözer. 
Sayın milletvekilleri, Başkanlığımızdaki kayıtlara 

göre söz sırasını tekrar okuyorum: Demokratik Sol 
'Parti Grubu adına Sayın Muzaffer Yıldırım: Sos-
yaldemokrait Halkçı Parti Grubu adına Sayın Feri
dun Şakir Öğünç.ı 

Şimdi sırasıyla, Demokratik Sol Parti Grubu adı
na Sayın Muzaffer Yıİdırrm'a söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Yıldırım. 

DSP GRUBU ADINA MUZAFFER YILDIRIM 
(Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek Geçici Mad
deler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı hakkında 
Demokratik Sol Parti Grubunun görüşlerini arz 
etmek için söz almış bulunuyorum. Grubum ve şah
sım adına yüce Meclise saygılar sunarım. 

Demokratik Sol Parti Grubu olarak, tasarının 
olumlu yönlerini de, olumsuz bulduğumuz kısımları
nı da yüce Meclisin bilgilerine sunacağız. Bu kanun 
tasarısında yer alan aşağıda belirteceğim hususları 
ımüspet görüyoruz. 

îş kazaları veya meslek hastalıklarında işverenin 
sorumluluğunda doğan tazminat ödeme yükümlülüğü
nün düzenlenmesini olumlu buluyoruz. 

Hastalık: sigortasının uygulanmasında, sigortalıla
rın hastalıklarının yurt dışında tedavisinde mecbu-
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riyet görülmesi halinde buna imkân \ sağlanmasını 
olumlu görüyoruz. 

Başlandığından bugüne sigorta mevzuatının uy
gulanmasında tespit edilen aksaklıklardan, gerek 
iş verenler yönünden haksız tatbikata sebep olan, bu
na karşılık Sosyal Sigortalar Kurumuna bürokratik 
işler yükleyen hususların uygulamasının kaldırılma
sını müspet buluyoruz. 

İşverenlere, çalıştırdıkları sigortalıların sosyal gü
venliğini sağlayıcı ve bü yükümlülüğü yerine getir
meyi zorlayıcı hususlara yer verilmesini de müspet 
buluyoruz. 

Olumsuz bulduğumuz kısımların düzeltilme'si için 
Genel Kurulun yardımlarını istirham edeceğiz. 

Sosyal güvenlik kurumlarımızdan Emekli Sandı
ğından emekli olanlarla, Sosyal Sigortalardan emek
li olanlar ve Bağ - Kur'dan emekli olanlar arasında 
küçümsenemeyecek ölçülerde farklar vardır; bu fark
lılıkları gidermek için çaba sarf etmek gerekmekte
dir. Anavatan Partisi iktidara geldiğinde, hükümet 
programını okurken, bu farklılığı gidereceğini vaat 
etmiştir. 

Bu üç güvenlik kurumundan Emekli Sandığı, 
Bağ - Kur ve SSK'dan emekli olan, bu memlekete 
senelerce hizmet vermiş olan emeklilerimizin durum
ları perişandır. Üç sosyal güvenlik kuruluşumuzdan 
Emekli Sandığından emekli olanlar, Bağ - Kur ve 
SSK emeklilerime nazaran daha fazla emekli maaşı 
aldıkları halde geçim sıkıntısı içerisindedirler. Bağ -
Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumundan emekli olan 
vatandaşlarımızın durumları felakettir. Bu tasanda 
ve Bağ - Kur tasarısında ilk aşama olarak, hükümet
ten bütün Bağ - Kur ve SSK emeklileri, Emekli San
dığından emekli olanlarla aralarındaki farkın gide
rilmesini beklediler; hükümetin bu husustaki bir ça
ba sarf etmediğini gördüler. Bu durum çok üzücü 
ve düşündürücüdür. 

Kamuoyunda «Süper Emeklilik» adı verilen bu 
yasadan, Sosyal Sigortalar Kurumu emeklilerinden 
sadece kimlerin yararlanabileceğine bir göz atalım. 

Birinci koşul: Birinci derecenin dokuzuncu kade
mesinden - şu anda uygulanan 1 400 gösterge üzerin
den - işçi emekli aylığını almış olmak. 1 395 göster
geden maaş alan bir emekli işçi, beş puan eksik ol
duğu için bu haktan mahrum oluyor, bu haktan ya
rarlanamıyor. 

İkinci koşul: 88 bin, 90 bin Türk Lirası civarın
da emekli maaşı alan bir şahıs, bu parayla geçine
mezken, velevki bu süper emeklilikten faydalanma-
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ya karar verdiğini farz 'edelim, ayda 39 600 Türk 
Lirası, yılda 475 200 Türk Lirası, beş yılda lise, 
2 376 000 Türk Lirası ödemesi gerekmektedir. Kaç 
emeklinin bu koşulları yerine getirebileceğini yüce 

•Meclisin takdirlerine bırakıyorum. 
Bugün Sosyal Sigortalar Kurumundan 1 100 000 

kişi; emekli, dul, yetim ve malul aylığı almaktadır. 
Ülkeye, devlete ve millete bir ömür boyu hizmet 
vermiş, şimdi aldığı aylıktan başka bir güvencesi ol
mayan insanlardır bunlar. Ellerine geçen para, bil
diğiniz gibi, günümüzün koşulları içinde fevkalade az
dır. Değil 30 gün, 7 gün bile 'ailesini geçindirmesi 
mümkün değildir aldığı aylıkla. 

Bu yasada «Bundan böyle eski emeklilerin gös
tergeleri şöyle kabul edilmiştir. Primler dörte bir ora
nında alınır. Tabanda 56 bin Türk Lirası alanlar, 
110 bin Türk Lirası, tavanda 88 bin Türk Lirası 
alanlar, 170 bin Türk Lirası alırlar» denilebilir ve 
cidden çok sıkıntı içerisinde olan emeklilerimize bi
raz olsun yardım yapılabilirdi. 

7 nci maddenin hükümetçe teklif edilen metni, 
Sosyal Sigortalar Kurumu prim- alacaklarına garanti 
getiriyordu; bu metin Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonunda aynen benimsenmişti. Ancak, Plan ve Büt
çe Komisyonunda, müteahhitlik işleri yapan bazı 
Ikomisyon üyelerinin itirazı ve baskısıyla bu hüküm 
değiştirildi ve bu gibi prim alacaklarının... 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın 
Başkan, komisyon, müteahhitleri falan kayırmaz. 

MUZAFFER YILDIRIM (Devamla) — ;. hak 
edişlerden nasıl tahsil edilebileceğinin esas ve usul
leri Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmeliğe bı
rakıldı. 

Kurumun halen özel ve resmî kuruluşlardan prim 
alacağı tutarı 180 milyar Türk Lirasıdır. 1986 yı
lının başlarında bu alacak 120 milyar Türk Lirası 
civarında idi. Prıırı alacaklarının tahsili için işveren
lere birtakım kolaylıklar getirilmesine rağmen, bu 
alacaklar, azalacağına artmaktadır. 

Son olarak aluıan bir kararla, prim borcunu öde
yen işverenlerden, gecikme tazminatı borçları kaldırıl
maktadır. Bu kolaylık dahi, işverenlerin birikmiş 
prim borçlarını ödemelerine yetmeyecektir. Onun 
içindir ki, tahsil edilecek primlerle ancak ayakta 
kalabilen ve işçilere karşı yükümlülüklerini yerine 
getirebilecek olan kuruma, siyasî bir makam olan 
Bakanlar Kurulunun müdahalesi yanlıştır. Kuruma, 
primlerin toplanmasında ve" geçmiş alacaklarının 
ıtahsilinde geniş imkân ve yetki verilmesi, hükümetin 

siyasal nedenlerle kuruma müdahale etmemesi gere
kir. 

Açıkladığım/ bu nedenlerle, 7 nci maddenin, hü
kümetten sevk edilen şekliyle kabul edilmesi yerin
de olacaktır. 

Yüce Meclise Demokratik Sol Parti Grubu ve 
şahsım adına saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

Feridun Şakır Öğünç söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Öğünç. (SHP sıralarından alkış

lar) 
SHP GRUBU ADINA FERİDUN SAKİR 

ÖĞÜNÇ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekili arkadaşlarım, Meclisimizin açıldığı günden 
bugüne kadar, hepiniz anımsayacaksınız, gücüm 
yettiğince, işçilerin, işçi emeklilerinin ve de özellik
le Türk sendikacılığının haklarını savunmaya çalış
tım, 

ıŞimdi, bu kanun tasarısının üzerinde fazla konuş
mayacağım, hemen esasa gireceğim. 

Bu kanun tasarısının, Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonunda yapılan çalışmalarında bulundum, Plan 
ve Bütçe Komisyonundaki çalışmalarına katıldım, 
dikkatle izledim. Gerçekten iyi bir gelişmedir ki, 
sözünü ettiğim komisyonlarda bu kanun tasarısı gö
rüşülürken, gerek iktidar kesiminden, gerekse mu
halefet partilerinden gelen değerli arkadaşlarımız 
konuyu rahatlıkla tartıştılar, büyük ölçüde hüküme
tin de katılmasıyla, maddeler daha da ileri götü
rülerek birtakım revizyonlar yapıldı ve kanun tasa
rısı bugünkü haliyle huzurunuza gelmiş oldu. Hatta 
şunu hemen ifade' edeyim, kamuoyunda ve özellikle 
çalışan kesimde büyük endişe yaratan 5 yıllık prim 
ödeme sınırının da kaldırılması olumlu bir gelişme 
oldu. 

Bu arada, bu kanun tasarısı, bizce de çok olum
lu yeniliklerden biri olan, bazı ağır, yıpratıcı ve ri
zikolu işkollarında çalışan değerli işçi arkadaşları
mıza bir deyimiyle yıpranma hakkı; bir deyimiyle de 
fiilî hizmet zammı olarak belirlenen hakları getir
miştir. örneğin, basının ağır kesiminde çalışan ar
kadaşlarımıza, gemi adamlarına, gemi kömürcüleri
ne, gemi ateşçilerine, dalgıçlara ve de azot sanayiin
de gerçekten ağır şartlar altında çalışan arkadaşla
rımıza da yıpranma hakkını getirmiş olmaktadır. Bu 
bakımdan, bu yeni gelişmeyi büyük bir memnunluk
la karşılamaktayız. Ancak, şunu da ifade etmek is
tiyorum: Ağır, tehlikeli ve rizikolu işkolları, sadece 
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bu saydığım işkollarından ibaret değildir arkadaş
lar. 

Sanıyorum, bu konuda görevimi yaptım; bu ağır, 
tehlikeli ve rizikolu işleri kapsayan işkolu sayısı on 
kadar olabilirdi; fakat hükümet, tabiî ne düşündüy-
se, bu düşünceye uymadı veyahut da kendisine öy
le gelmedi, İnşallah, gelecekte o arkadaşlarımız da bu 
kapsam içine alınacaklardır, 

Bu arada, demin benden önce konuşan arkada
şım Sayın Muzaffer Yıldırım'ın prim meselesindeki 
endişelerine ben de katılıyorum. Bu konu nasıl çö
zümlenecektir? Belki, maddeler huzurunuza geldi
ğinde bunlara çözüm yolları arayacağız. 

Yine bu arada bir şey daha söylemek isti
yorum - bu konuyu tasarının komisyondaki müza
kereleri sırasında Sayın Bakana da sundum - Alman
ya'da çalışan işçi kardeşlerimiz de bu kanun kapsa
mına alınmalarım diliyorlar. Bu benim bir temen
nimdir. Bilmiyorum, mümkünse... 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Yaban
cı ülkeler, yalnız Almanya değil... 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Ya
bancı ülkelerde çalışanlar tabiî. 

Elimde, bazı arkadaşlara da geldiğini sandığım, 
Hannover (Haınıofer) ve Çevresi Türk Dernekleri Fede
rasyonundan gelen bir mektup var. Arkadaşlarımı
za da bu tasarı uygulanabilir mi? Bunu burada çö-
zümlersek çok hayırlı bir iş yaptığımız inancı içinde 
olacağım. Tasarının, Genel Kurulumuz tarafından 
daha da geliştirilerek yasalaşmasıyla, ulusumuza ve 
İşçi kardeşlerimize hayırlı olması temennisiyle ve 
madde metinlerinde yeniden konuşmak üzere huzu
runuzdan ayrılmak istiyorum. 

Bu arada, bu iyi gelişmenin yanı sıra, Meclisi
mize sunmuş olduğumuz ve zaman zaman huzuru
nuzda dile getirdiğim diğer sosyal içerikli kanunla
rımızı da, gerek hükümetimiz ve gerekse değerli 
ANAP'lı milletvekili arkadaşlarımızın desteği ile bu
radan geçirirsek çok hayırlı işler yapmış olacağız. 

Avrupa'dan bazı olumsuz haberler gelmesi üzeri
ne dün Meclisimizde büyük tartışmalar oldu. Bu 
olayların ve haberlerin tecellisinde, işçi haklarının 
etkisinin büyük olduğunu burada sizlere rahatlıkla 
söylemek istiyorum. Türkiye'de demokratik haklar 
tam manasıyla gerçekleştiği takdirde, Avrupa'daki 
itibarımızın daha da artacağına inanmanızı isteye
rek, huzurunuzdan saygılarımla ve sevgilerimle ay
rılmak istiyorum.: I 

Teşekkür ederim Sayın Öğünç. (Alkışlar) j 
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BAŞKAN — Gruplar adına başka söz isteyen'?... 
Yok. 

Hükümet adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanı Sayın Taşçıoğlu. 

Buyurun Sayın Balkan. 
ÇALİŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKA

Nİ 'MEHMET MÜKERiREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; huzurunu
zu uzun uzun işgal edecek. değilim. Çünkü memnu
niyetle görüyorum ki, grupları adına söz almış olan 
arkadaşlarımız genelde bu tasarıyı tasvip ediyorlar, 
uygun buluyorlar; iş dünyamıza faydalı olduğunu ka
bul ediyorlar. Esasen her iki komisyonda da, Özel
likle Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan konuş
malarda bu hususu arkadaşlarımız çok daha sarih 
bir şekilde belirtmekle kalmadılar; eksik gördükleri 
veya yanlış gördükleri hususlar hakkında önergeler 
verdiler. 'Ben de burada açıklamak durumundayım 
ki, verilmiş olan -Plan ve Bütçe Kom'syonundaki-
önergelerin hepsini kabul ettik. Öyle bir kanun gel -
diki huzurunuza, muhalefetin, Plan ve Bütçe Komis
yonunda verdiği önergeleri biz de kabul ettik ve bu 
Kanuna dahil ettik; yani meseleyi esas itibariyle 
orada hallettik. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (jManisa) — İnşallah 
bütün bakanlar böyle yaparlar. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKA
NI MEHMET MÜKERRIEM TAŞÇIOĞLU (De
vamla) — Sağolun. 

Yine bir hususu belirtmem lazım : Sayın öğünç, 
benim bu kürsüyü bir başka vesile ile İşgal ettiğim 
bir tarihte, bazı şikâyetleri olduğunu ve işçi lehine 
getirmiş olduğu, iş dünyamızla ilgili kanunların ik
tidar tarafından gelmediğini nazarı itibara alarak, 
hatta komisyonlardan buraya indirilmediğini bir 
araştırma konusu haline getirmek için kürsüye çıkıp 
söz aldığında kendisine ifade etmiştim; burada şük
ranla ifade edeyim ki, bu Kanun tasarısında, ken
disinin eskiden çalışmış olduğu işkolunda çalışan 
kimselerin, bu Kanundan istifade eder hale gelebil
mesi fikrini onun o önerisinden aldığımızı, ondan 
ilham aldığımızı belirtmek isterim. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ (İstanbul) — Sağo
lun. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKA
NI MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devam
la) —• Genelde arkadaşlarımızın bu tasvipkâr söz
lerinin dışında bazı sorular oldu. O* sorulara müm
kün mertebe cevap vermeye gayret edeceğim. 
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Sayın Turgut Sözer arkadaşımız; «Para cezasının 
takdiri nasıl olacak» dediler. Çünkü, 10 bin ile 500 
bin lira gibi, aslında çok büyük bir mesafe olan tavan 
ile taban arasında bir ceza bahis konusudur. Bunu 
komisyonda da ifade etmiştik; iş yerinin büyüklü
ğüne, işçi sayısının adedine ve faaliyet alanı;gibi bir
takım kıstasları, bu işle ilgili yönetmelikte sarih bir 
şekilde belirteceğiz. Çünkü, öyle iş yeri var ki, ha
kikaten, 10 bin lira çok caydırıcı ve çok müessir; 
iki veya üç işçinin çalıştığı yer; buna bir 50 bin 
100 bin demek, onu mahvetmek demektir; ama Tür
kiye'de öyle iş yeri var ki, en üst sınır olan 500 bini 
koyduğunuz zaman dahi, acaba caydırıcı olacak mı; 
o dahi calibi şüphe. 

İş yerlerimizin kapasiteleri, potansiyeli, yani malî 
kudretleri nazarı itibara alındığında, birbirinden bu 
kadar 'farklı, tavan ile taban arasında bir ceza uy
gulaması zarurî hale geldi; ama bunu, arkadaşımı
zın istediği istikamette, iş yerinin büyüklüğü, işçi sa
yısı ve .faaliyet alanları gibi kıstaslarla, yönetmelik
le sarih İhale getireceğiz. 

Şimdi, müsaade buyurursanız, çok kısa bir iza
hatta bulunmam lazım; çünkü, görüyorum ki, her 
üç konuşmacı da, «Parası olanlara özel sigorta» gibi 
bir imajın, bu Kanundan anlaşılabileceğini ileri sür
düler. Tahmin diyorum ki, bu görüşleri özellikle 14 
üncü madde ile ilgilidir; yani mevcut gösterge tab
lolarına ilave edilmiş olan yeni kademelerden dolayı, 
komisyonda da söylediğim gibi, yanlış sıfatlandırılıp, 
adına «Süper Emeklilik» denilen; ama aslında bu sı
fatı tek etmeyen bir kanundur bu. Bir nevi, öde
yebilme kabiliyeti fazla olan kimsenin istifade ede
bileceği bir kanunmuş gibi tefsir edilmesi yanlıştır. 

Kanun ne getiriyor? Kanun, aslında -açık ifade 
ediyorum- mevcut emekliye yeni bir şey getirmiyor. 
Mevcut emekliye ne getirdiğimizi iki üç satır halin
de söyleyeceğim; çünkü, çok ağır bir dille eleştiril
dik, onun liçin, bir nelfsî müdafaa olarak kabul edin, 
ne kadar getirebildik; hiç değilse onu ifade edece
ğim; ama onu şöyle bir kenara bırakayım ve yine 
kanunun şu şekli ile neyi temin ettiğini ifade ede
yim. . 

Bu Kanun, bir haksızlığı gideriyor. Bu Kanun, 
yeni bir hizmet, yeni bir lütuf, yeni bir iyileşme ge
tirmiyor. 'Bugüne kadarki tatbikatta, yapılmakta olan 
bir haksızlığı gideren -sadece 82 bin rakamını de
ğil, bundan sonra da emekli olacakları nazarı iti
bara alırsak - mühimce bir kesimi mağduriyetten alı
koyan bir kanundur. 

Bugüne kadar ne yapılmış? «il ila 9 uncu derece» 
diye bir gösterge tablosu var; en üst seviyesi -bu se-
neki rakamı veriyorum- 1 4ÖCl göstergedir. Bilindiği 
gibi, 1 ,400'ü mevcut katsayı 66 ile çarpıyorsunuz, 
24 bin sosyal yardım ilavesi ile bir rakam buluyor
sunuz. Adamı en üst seviyede emekli ederken, bil
farz bunun yüzde 70'ini veriyorsunuz. Eğer, bu Ka
nun gelmez ise, bugünkü şekli ile bir işçi emeklisi
nin alabileceği en yüksek ücret, net 8'8 bin liradır. 

Şimdi diyoruz ki -bakınız haksızlık neresinde- 88 
bin hesaplarken, biraz evvel ifade ettiğim .1 400 ra
kamını 66 ile çarpıp, 24 hin ilave ettiğinizde, 116 403 
lira buluyorsunuz; yani bu memlekette, işçi statü
sünde sanki en çok 116 400 lira ücret alınıyor, bu 
rakamın üstünde ücret alınmıyor! Biliyorsunuz ki, 
300 bin, 500 bin, bir milyon veya üç milyon gibi 
aylık ücret alan işiçlerimiz var; yani işçi statüsün
de insanımız var. Çünkü, işçinin tarifi, illa okur ya
zar, ilkokul mezunu, bir iş yerinde veya bir fabrika
da çalışan kimse değildir. Bugün, bir genel koordi
natör, bir gazetede yazı yazan bir köşe muharriri gibi, 
türlü kesimlerdeki kimseler, bu paranın çok üstünde 
ücret alıyorlar. 

Şimdi, bugün tatbik edilen bu gösterge tablosu, 
eğer değiştirilmezse, bu Kanunla hesap nereye geli
yor? Siz ne alırsanız alın, diyeL'm ki adam 880 bin 
lira alıyor -88 bin lira olan son emekli sınırıyla an
laşılsın diye mahsus 880 bin lirayı seçiyorum- fiilen 
8180 bin lira ücret alan bir kimse, emekli olacak; 88 
bin lira alacak. Yani bütün imkânı onda bire ine
cek; adam emekli olamıyor. 

Halbuki siz 8'80 bin lira alan adamın, Maliyeye 
her ay ödediği muhtasar vergide, 880 bin lira al
dığını Maliye Bakanlığı olarak kabul ediyorsunuz. 
880 bin lira üzerinden vergisini Maliyeye yatırıyor-
yorlar; ama, aynı hükümetin bir başka bakanlığına 
bağlı SSK'ya müracaat ettiğinde «Vallahi bizim ska-
lamız, bizim göstergelerimiz 116 400 liraya kadardır; 
sen ne alırsan al, biz onu nazarı itibara alırız ve seni 
oradan emekli ederiz» diyorsunuz, tşte ben bunu 
kaldırıyorum; bu getirdiğimiz kanun tasarısı, hiç de
ğilse 400 bin, 500 bin, 600 bin liraya kadar gerçekte 
ücret alanların emekli maaşlarının, o maaşların yüz
de 70'i nispetinde ödenmesini, dolayısıyla onların 
mağduriyetini önlüyor. Yoksa böyle yepyeni bir sü
per lütuf filan bahis konusu değil. Keşke aktuaryalar 
elverse -üeride olacaktır- bu üst limiti tamamen kal
dırmak lazım. Mademki, bordrosunda aldığı para 
üzerinden Maliyeye vergisini veriyorsunuz; gerçekçi 
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bir şekilde, SSK'nm da aynı şekilde bunun yüzde 70' 
imi ödeyebilmesi lazım. Bugünkü akutaryamız müsaa
de etmediği için, kademeli olarak gidiyoruz.; Hatta 
kendi aramızda bile; 1 400 + 3 binden başladık, son
ra 1 400 ,+ 5 bin yaptık; tahmin ediyorum ki -çün
kü o cetveli Bakanlar Kurulu ayarlayacak- 1 40Ö 4- 6 
bin civarında bir rakamı bu sene için düşünüyoruz; 
gelecek sene belki 1 000 rakamı daha ilave edilir; 
ama, bu mühimce 'bir kesimi rahatlatacak, bir hak
sızlığı önleyecektir. 

Demek ki, bu tasarı bundan sonra emekli ola
caklar için, bir haksızlığın önlenmesi keyfiyetini sağ
lıyor. Hemen arkasından şu sual geliyor; «"Efendim, 
eski emeklilerin ne günahı var?» Tamam; hadisemin 
üzerine eğildik; eski emeklileri de bundan istifade 
ettirdik; ama, kimleri, hangilerini? Eskiden tavan
dan emekli olmuş olanlar hak sahibi. Zaten tavan
dan emekli olmamışsa; demek ki, gerçekte tavan
dan emekli olmayacak kadar az ücret alıyordu. On
ların, yanan bir haklan yok. 

MUZAFFER YILDIRIM (Kayseri) — Onlar 
çok az alıyor. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKA
NI MEHMET MÜKERREİM TAŞjÇIOĞLU (De
vamla) — Az efendim; o ayrı bir konu; ama, ko
nu haksızlığı gidermekse; eski emeklilerden sadece 
tavandan emekli olanlar haksızlığa uğramış; öbür
leri değil, öbürleri zaten tavana bile gelemeyecek 
kadar az ücret alıyorlarmış. 

ICAHİT TUTUM ((Balıkesir) — Onlara da bir 
hak tanıyalım. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKA
NI MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (De
vamla) — Müsaade buyurun efend;m. Tabiî bu bir 
hesap kitap meselesidir. 

MUZAFFER YILDIRIM (Kayseri) — Onların 
da hakları. Başkalarına veriyorsunuz. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKA
NI MEHMET MlÜKERıREM TAŞÇIOĞLU (De
vamla) — Efendim, «Alalım» demekle olmuyor; onu 
arz etmeye çalışıyorum. Ya politika yapacağız, ya 
teknik konuşacağız; ikisinden birisi. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKA

NI MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (De
vamla) — Ben rakamlarla ne yapmak istediğimizi 
arz ediyorum. Ondan sonra sizin yaptığınız gibi; so
nuna doğru ben de biraz politika yapacağım. Bıra
kın şimdi. 

<-dHaıksıziığı gidermek» konusuna geliyorum. Bakı
nız, bu senenin yılbaşından, birinci ayından itiba-
den, ilk defa olarak lişçi emeklileri -bunu her yerde 
Söylüyorum; işte tablo elimde- 1 ila 4 üncü derece
ler hariç, memur emeklilerinden fazla para almaya 
başlamışlardır, 

SALIM ERBL i(Konya) — Gözünüze mi battı? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKA
NI MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (De
vamla) — Böyle yapmayın Salim Bey. Göze batacak 
bir şey yok. 

Yani elimizden geldiği kadar, bu yılbaşından iti
baren, işçi emeklisine bir şeyler verebilmenin gayre
ti içerisinde olmuşuz ve dediğim gibi ilk defa -hep 
şikâyet edilen bir konuydu- memur emeklisini geç
miş; d kademedeki memur emeklisi «63 495 lira alı
yor, 75 bin lira işçi emeklisi alıyor. iBaşınızı ağrıt
mayacağım. «Yeter mi»; o ayrı bir konu efendim; 
onu otururuz, ayrıca konuşuruz. Her gün konuşuyo
ruz; pahalılıktan şikâyet vesaire konularını; ama, 
«Eski emekli» dediğimiz, halen emekli maaşı al
makta olan kimselere, Allah'a çok şükür, bu yılba
şından itibaren, memur emeklilerine göre biraz daha 
iyi bir imkân sağlamışız; bu çok farklı idi. Ben de 
eski işçi emeklisiyim; 30 bin, 40 bin, 50 binin üstün
de maaş görmedim. Halbuki, 70 bin, 80 bin, 90 bin 
falan civarında idi benim ayarımda olan memur 
emeklileri. Bu fark kalktı; bu mühim bir adımdır, 

Şimdi, bu haksızlığı gideren bu 14 üncü madde; 
size izah ettim. Bunun dışında, arkadaşlarımızın sor
duğu birtakım konular var. Kayıtlı 2 milyon 800 bin 
işçimiz var. Bunun bu kanundan istifade edebilecek 
kısmı; yani tavandan emekli olmuş veya bundan son
ra şu 116' 400'ün öyle demeyelim, en üst sınırın üs
tünden emekli olacaklardan kaç kişi istifade edecek? 
82 bin. Arkadaşımızın ifade ettiği doğrudur; bu 82 
bin kişiden kaç tanesi beş yıl taksitle veya peşinle bu
gün istediğimiz bu parayı verebilecek? Yani, şu prim
leri ödemez ise, «Sen bu yeni imkândan istifade ede
mezsin» dediğimiz eski emeklilerden, 82 bin kişiden, 
çok muhtemelen belki 1/4'dir; ben de sizinle berabe
rim; ama bu kanun, arzu eden eski emeklilere, im
kânı olan eski emeklilere bu imkânı sağlıyor; fakat 
yeni emeklilere mecburî hale getiriyor. Biz öne doğ
ru bu kanunu çıkarıyoruz, bunu öngörüyoruz; bun
dan sonra bu iş tıkanmasın, bundan sonra bu mağ
duriyetler olmasın... Kanunun esas gayesi bu; geriye 
doğru dönmemiz çok zor. 
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Unutmamamız icap eden bir nokta var : SSK, al
dığı ile hizmet veren bir müessesedir. Bir kuruş Ha
zineden almaz. Hesabını, kitabını öyle yapacak ki, 
bundan evvel olduğu gibi - hep öyle olmuştur - ne 
ıtopluyorsa, ona göre hizmet görecektir; ama, arkadaş
larıma hak vereceğim bir nokta daha var : Acaba ku
rumun aktuaryal dengesi bu yükü kaldırabilir mi? Bu 
nokta üzerinde de bir cümle sarf edeyim. Bakınız, 
bugüne kadar - bundan sonra da zannediyorum pek 
değişmeyecektir - ister 5 bin işgününü prim ödeye
rek geçirip 55 yaşına ulaştığı için olsun, ister 25 yıl 
çalıştığı için olsun, işçi emeklilerinin ve onların iş
verenlerinin çalıştığı esnada ödemiş oldukları primler 
Türkiye'de emekliliğin ancak 22 aylık maaşını karşılı
yor. Oysa ki, emeklilikten - Allah geçinden versin -
ölümüne kadar, hesaplar gösteriyor ki, 19 yıl yaşanı
yor. Yani, 19 yılın '22 ayını, diyelimki iki senesini ken
disinin ve işvereninin vermiş olduğu primler karşılı
yor, 17 senesini, kendilerinden sonra gelen ve halen 
çalışmakta olan aktif sigortalılardan alınan paralar 
karşılıyor. Dünyanın her yerinde böyle ama, oralarda 
nispet daha iyi; ama, başka çaresi yok. 

Kaldı ki, biliyorsunuz, sigorta, ta kurulduğu gün
den beri rant getirici binalar almış, gayrimenkule ya
tırmış. Eskiden şöyle kullanıldı böyle kullanıldı... 
Bırakalım o politik şeyleri; ama elinde çok gayrimen
kulu var. Şimdi biz, «para yetmiyor» diye bu gay-
rimenikullerden bir tanesini satmaya kalksak, Allah 
muhafaza, «tşi zaten iyice çarşafa dolandırdınız - ku
sura bakmayın - elinizdeki gayrimenkulleri de ilk defa 
satmak size nasip ;oldu» dersiniz diye, katiyen, Al
lah'a çok şükür ona ihtiyacımız yok bugün; ama bir 
gün herhalde birisinin buna ihtiyacı olacak. Yani, al
dığınızın büyük bir kısmını gayrimenkule verin, don
durun parayı; ondan sonra gittikçe büyüyen bir emek
li ordusu... Senelerce artıyor bunlar. Demin verdiğim 
rakamlara göre bu belli. Bunu bir gün karşılayamaz 
duruma gelebilirsiniz; ama bunun için belki gayrimen
kule yatırılmaz da, gelir senedi vesaire gibi, yani nak-
te kolay çevrilen ve iyi faiz getiren hususlar var ise 
ona yönelinebilir. Bugün için bu yapılmış değildir, 
onu da ifade edeyim. 

ABDULLAH ÇAKİREFE (Manisa) — Yıllarca 
yatırıldı o; ama yedek bütçede kullanıldı. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
— Şimdiki halde şunu söyleyeyim ki, 1992 yılına ka
dar yapmış olduğumuz bir provizyon, bu yeni sis
temde rakamlar bu seviyede kaldığı müddetçe, bize 

bir mesele yaratmayacak mahiyettedir. Dolayısıyla 
Sayın Sözer'e söylüyorum, bir zümrenin imtiyazı ba
his konusu değildir; zümre yok. 

Müsaade ederseniz, o, işçiye, memura, emekliye 
vesaireye kan kusturma hususuna girmeyelim. Biz 
elimizden geleni yapıyoruz; o kanaatteyiz. Memurlar 
ve işçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindir
me Yardımı Yapılması Hakkında Kanun dahil, de
min ifade ettiğim, yılbaşında getirebildiğimiz zamlar 
dahil, işte getirdiğimiz; elimizden geleni yapıyoruz. 

Şimdi, Sayın Muzaffer Yıldırım arkadaşımız bir 
nokta üzerinde durdu. Bu noktayı benim bazı arka
daşlarım da ileri sürdüler. «1 400'e bu hakkı tanıyor
sunuz yani en üst kademeye. Adam kazara raporlu 
da, 10 gün eksik, 1 395'ten emekli olmuş; yani he
men sınırın altında bir yerden emekli olmuş. Yazık 
değil mi bu adama, bu fırsattan istifada edemiyor?» 
diyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, her şeyde bir limit koy
duğunuz zaman, bunun biraz altı konuşulabilir. Şim
di kalkıp da, bunlara da hak tanıyalım, bir 50'de öyle 
geçelim, 1 400 olmasın 1 350 olsun desem, o zaman 
karşınıza 1 345'lik bir kimse gelecek, «Yahu benim 
de beşim eksik» diyecektir. Onun için, kaideyi boz
mayalım dedik. Bugün en üst sınır 1 400'dür; 1 400 
limit imizdir. Bu biraz da kısmet meselesi. 

Doğrudur; eline 88 bin lira geçmekte olan bir 
kimsenin, bu yeni imkândan faydalanabilmesi için ay
da 39 600 lira prim ödemesi, bu paradan mümkün 
değildir; ama ödeyecek gücü olanlar, eski emeklilerin 
tavanından emekli olmuşlar için biz bunu bir hakka
niyet unsuru olarak getirdik. Öbürleri, yeni alacak
ları ücretlerden mecburen ödeyeceklerdir. Dediğim gi
bi, biz bundan sonra emekli olanları esas hedef ola
rak aldık. 

Şimdi, bir noktayı daha ifade edeyim efendim; 
kurum alacaklarının tahsili konusu. Bunu, bütçe mü
zakereleri sırasında da çok samimî bir şekilde ortaya 
koyduk, itiraf ettik. Bugün kurumun 180 milyar lira 
civarında alacağı var. Bu 180 milyar liranın, yanılmı
yorsam, 70 - 80 milyarı da kamu kurııluşlarınındır. 

Şimdi, bu birikim -özellikle, gecikme zamlarının 
birinci ay yüzde 10, ondan sonra yüzde 2'lerle, se
nelik yüzde 34 olarak hesaplandığı devirlerde, ban
kalarımızın yüzde 64 - 65'le kredi açtığı devirlerde, 
tabiî borçlu için çok cazipti; niye gitsin ihtiyacı olan 
parayı bankadan yüzde 65'ten alsın da, cebindeki pa
rayı yüzde 34 ceza ile - götürebilmesi mümkünken 
hem de teminatsız - ödesin? Bu birikinti oradan oldu; 
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ama biliyorsunuz, kanun hükmünde kararname ile 
bir ödeme kolaylığı getirdik. Borcun aslını bir sene 
içinde ödemek şartıyla, o bir seneyi takip eden iki se
nede istediği taksitlerle; ama iki senenin sonuna ka
dar ödeyebilme imkânını getirdik. Zannediyorum ki, 
bu bir faktör olarak ödemeyi biraz hızlandıracaktır. 
Aynı şeyi Bağ-Kur'da, da yaptık. Onun dışında, 
ileriki maddelerde göreceksiniz, biz ölçümlemeyi kal
dırdık, teminat mektubunun sigorta borçlarıyla ilinti
sini kestik; ama bunu bir yönetmelikle öngöreceğiz, 
yüzde 3, yüzde 4, ne ise, o miktarda her hak edişte 
müteahhidin parasını peşin keseceğiz ve işin sonun
da hesap mahsubu yaptığımız zaman, zannediyorum 
ki, sigorta, en az yüzde 90 nispetinde parasını almış 
olacaktır. Yani, bundan sonra borçlanabilme ihtimal
lerini azaltabilen güzel bir tedbir. 

Yine, mevcut sisteme göre, kurum alacaklarının 
tahsili için önce işverene 15 gün süreli bir tebligat ya
pılıyor, borcun ödenmemesi halinde, icra takibi açı
lıp, ta iflasa kadar gidiyor. Bu şekilde, bundan son
raki borç birikimlerinin önleneceğini ve hatta eski 
borçlarının da tasfiye edileceği kanaatindeyiz. 

Ben sözlerimi fazla uzatmayayım. Getirmiş oldu
ğumuz tasarının bütün maddeleri çalışanların, işçile
rin lehinedir. Bunu arkadaşlarımız da burada samimî 
şekilde ifade ettiler, kendilerine teşekkür ederim; ama 
daha iyisi yapılabilir mi? Tabiî, imkânlar geliştikçe. 
Özellikle kanun maddesi halinde rijit bir şekilde sun-
mayışımızın ve Bakanlar Kuruluna brrakışımızın se
bebi de budur. Bu tablo, imkânlarımız nispetinde, ça
lışanlarımızı, özellikle emeklilerimizi her sene daha 
iyi imkâna kavuşturmak için hazırlanmıştır. 

Benim söyleyeceğim bundan ibarettir. Bize ışık tu
tan arkadaşlarıma teşekkürlerimi ve hepinize saygıla
rımı sunarım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz isteyen?.. Yok. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan

mıştır. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
506 Saıyılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Geçici 

Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasana 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 3 üncü maddesinin II numaralı fıkrasına aşa
ğıdaki (D) bendi eklenmiştir. 

«D) El halıcılığı dokuma işlerinde çalışanlar hak
kında yalnız iş kazaları ile meslek hastalıkları, ana

lık ve hastalık sigorta kolları uygulanır. Ancak bunlar 
istekleri halinde malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta. 
kollan bakımından 85 inci madde hükmüne göre iste
ğe bağlı sigortalı olabilirler.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 

2 ne i maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu

nunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«İş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı ve
ya işçilerin sağlığını koruma ve işgüvenliği ile ilgili 
mevzuat hükümlerine aykırı hareketi veyahut suç sa
yılabilir bir hareketi sonucu olmuşsa, Kurumca sigor
talıya veya haksahibi kimselerine yapılan veya ileri
de yapılması gerekli bulunan her türlü giderlerin tu
tarları ile, gelir bağlanırsa bu gelirlerinin 22 nci mad
dede belirtilen tarifeye göre hesaplanacak sermaye 
değerleri toplamı sigortalı veya haksahibi kimselerin 
işverenden isteyebilecekleri miktarlarla sınırlı olmak 
üzere Kurumca işverene ödettirilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka

nununun 32 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiş
tir. 

«E) Hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki bir yıl 
içinde en az 120 gün hastalık sigortası primi ödenmiş 
olması şartıyla, yurt içinde tedavisi mümkün olmayıp 
ancak yabancı bir ülkede kısmen veya tamamen te
davisi mümkün görülen ve malullük halinin önlene
bileceği veya önemli oranda azaltılabileceği Kurum 
sağlık tesisleri sağlık kurulu raporu ile tespit edilen si
gortalının ve bu raporda belirtilmiş ise beraber gide
ceği kimsenin yurt dışına gönderilmeleri, yabancı ül
kelere gidip gelme yol paraları ile bu ülkede kalış ve 
tedavi masraflarının ödenmesi, '(Kurum sağlık tesis
leri sağlık jkurulunca verilen rapora karşı, Kurum ve
ya ilgili sigortalıca yapılacak itiraz, Sosyal Sigorta 
Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanır. Sosyal Si
gorta Yüksek Sağlık Kurulunca verilen karar kesin
dir.)» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
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MUZAFFER YILDIRIM (Kayseri) — Şahsım 
adına söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yıldırım. 
MUZAFFER YILDIRIM (Kayseri) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; daha önce grup adına yap
mış olduğum konuşmada da, bu maddenin olumlu ol
duğunu belirtmiştim. Getirdikleri için sayın bakanlığa 
teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. 

Ancak, burada yanlış anlaşılabilecek bir durum 
var; «Hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki bir yıl 
içinde» meselesinde. Bu hususa bir açıklık getirilme
sini istiyorum. Şöyle ki; 

Farz edelim ki, işçi bugün (yani 20.6.1987 tarihin
de) hastalandı. İşe giriş tarihi 1.1.1987. Bugüne ka
dar da primlerini yatırdı; 120 günlük süreyi de aştı. 
Şimdi buradaki, hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki 
yılın hesabı, bugünden geriye dönerek mi yapılacak, 
yoksa 1.1.1986 ile 31.12.1986 mıdır? 

Eğer, hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki bir yıl 
1.1.1986 ile 31.12.1986 ise bu, hastalanan vatandaşın 
aleyhine bir durumdur. Zira, hastalanıp yurt dışına 
çıkacak olan bu sigortalımızın belki durumu çok va
himdir, Türkiye'de tedavi edilme imkânı yoktur. Bu
gün Türkiye'de böbrek nakli, kalp, by - pass vesaire 
gibi çok mühim tedaviler yapılabiliyor; ama, Allah 
kimseye vermesin, tedavi edilemeyecek bir hastalık 
olabilir, bir kanser olabilir. Şimdi, bu durum karşı
sında, eğer başlangıç ve sonuçlanma tarihleri 1.1.1986 
ile 31.12.1986 ise, bu sigortalı yurt dışına gidemeye
cektir; ama başlangıç tarihi geriye doğru bugün, yani 
20.6.1987 ise, bu hususa bir diyeceğim yoktur. An
cak, daha önceki bir sene takvim yılı ise, bu hususun 
düzeltilmesini arz ediyorum. 

Teşekkür ederim efendim. 
Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
Buyurun Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — 
Bir önceki yıldan kasıt, endişe ettikleri yıl değil. Hatta 
istenirse oraya «...tarihten önceki 360 gün içinde» di
yebiliriz. Takvim yılı değil. 

MUZAFFER YILDIRIM (Kayseri) — Muğlak. 
Açıklanmasını rica ediyorum. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — 
Onu diyorum efendim. Hastalığın anlaşıldığı tarihten 
önceki bir yıl, eğer muğlak ise, «Hastalığın anlaşıldığı 
tarihten önceki 360 gün içinde en az 120 gün» diye

biliriz. Çünkü, bu yurt dışı için 180 gündü. Arkadaş
larımız önerdiler, «Bunu 120 güne indirin» dediler, 
daha da aşağıya indirmemizi istediler, tndiremezdik; 
çünkü yurt içinde en az l'2ö gün ödeme şartı var, tat
bik ediyoruz, yurt dışında da tatbik etmeye mecbu
ruz. 

ILO'nun da sözleşmesinde, bir yıldan daha az, 
her türlü suiistimali önlemek 'için, asgarî bir staj sü
resini tamamlamış olma emri var. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
NEVZAT BIYIKLI (Artvin) — Sayın Başkan, so

rum var. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bıyıklı. 
NEVZAT BIYIKLI (Artvin) — Sayın Başkanım, 

şunu öğrenmek istiyorum: Bir sigortalı üç veya beş 
sene çalışmış, ara vermiştir ve ondan sonra da tek
rar bir göreve gelmiştir; fakat 120 günü doldurmadan 
da rahatsızlanmıştır. Bunun sigortalılığı, geçmiş yıllar
da geçen hizmetleri kapsamına alacak mı, yoksa sa
dece son çalışmış olduğu mesela 80 günü mü dikkate 
alınacak? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — 
Hayır efendim, endişe etmesinler, o sayılır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Deminki bir yıl konusu da tutanaklara geçti. O 

konuda başkaca bir önerge elimde yok; ama tutanak
lara geçti ve sanıyorum konu açıklanmıştır. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞIU (Sivas) — 
Tutanakta var, biz de «evet» diyoruz. Uygulama da 
böyle; yurt içinde uygulamada da böyle. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 506 sayılı Kanunun değişik 78 

inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek 
ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın 
alt sınırı, bu Kanuna ekli gösterge tablosundaki en 
düşük göstergenin katsayı ile çarpımının otuzda biri
dir. Üst sınırı ise, üst gösterge tablosundaki en yük
sek göstergenin katsayı ile çarpımının otuzda biri
dir. Bu suretle bulunacak günlük kazançlann lira ke
sirleri tama çıkartılır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önerge yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 4 üncü madde kabui edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu

nunun 79 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Prim Belgeleri 
Madde 79. — işveren, bir ay içinde çalıştırdığı si

gortalının sigorta primleri hesabına esas tutulan ka
zançlar toplamı ve prim ödeme gün sayıları ile sigor
ta primlerini gösteren ve örneği yönetmelikte belirle
nen prim belgelerini ait olduğu ayı takip eden ayın so
nuna kadar Kuruma vermekle ve bu belgelerin muh
teviyatını doğrulayacak muteber işyeri kayıtlarını Ku
rumca istenilmesi halinde ibraz etmekle veya sigor
talı çalıştırmadığı takdirde, bu hususu yazılı olarak 
önceden Kuruma bildirmekle yükümlüdür. 

işveren, sigortalıların adını, soyadını, sigorta sicil 
numarasını ve çalıştığı süreyi gösteren ve örneği yö
netmelikle belirlenen bir belgeyi işyerinde, birden zi
yade işyeri olması halinde her işyerinde ayrı ayrı ol
mak üzere, işçiler tarafından da görülebilecek bir ye
re asmaya mecburdur. 

Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen işverenler 
hakkında 140 inci madde hükümleri uygulanır. 

140 inci maddenin uygulanması prim belgelerinin 
Kuruma verilmesine mani teşkil etmez. 

Fiilen veya kayden çalıştığı tespit edilen sigortalı
lara ait olup bu Kanun uyarınca Kuruma verilmesi 
gereken belgelerin yapılan tebligata rağmen bir ay 
içinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde, 
bu belgeler Kurumca resen düzenlenir ve muhteviyatı 
sigorta primleri Kurumca tespit edilerek işverene teb
liğ edilir. 

işveren, tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ ta
rihinden itibaren bir ay içinde ilgili Kurum ünitesine 
itiraz edebilir, itiraz tahsilatı durdurur, itirazın reddi 
halinde, işveren kararın tebliğ tarihinden itibaren bir 
ay içerisinde yetkili mahkemeye başvurabilir. Yetkili 
mahkemeye başvurulması prim borcunun tahsil ve 
takibini durdurmaz. 

Mahkemenin Kurum lehine karar vermesi halinde 
80 inci maddenin prim borcuna ilişkin hükmü uygu
lanır. 

Yönetmelikle tespit edilen belgeleri işveren tara
fından^ verilmeyen veya çalıştıkları Kurumca tespit 
edilemeyen sigortalılar, çalıştıklarını hizmetlerinin 
geçtiği yılın sonundan başlayarak 10 yıl içerisinde 
mahkemeye başvurarak alacakları ilam ile ispatlaya-
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bilirlerse, bunların mahkeme kararında belirtilen aylık 
kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayıları nazara 
alınır. 

Sigortalının çalıştığı bir veya birkaç işte, bu Ka
nunda yazılı prim ödeme şartını yerine getirmiş olma
sına rağmen kendisi için verilmesi gereken kayıt ve 
belgeler işveren tarafından verilmediği veya verilen 
kayıt ve belgelerde kazançların veya prim ödeme gün 
sayılarının eksik gösterildiği Kurumca tespit edilirse, 
hastalık ve analık sigortalarından gerekli yardım ya
pılır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 5 inci madde kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka

nununun 81 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Ödenmeyen Primler ve Verilen Cezalar için Ku
rumca Düzenlenecek Belgeler 

Madde 81. — Bu Kanuna göre alınacak sigorta 
primleri ve para cezalarının ödenmesi için Kurumca 
işverene yapılacak bildiri üzerine prim borçları ve 
para cezaları ödenmezse Kurumca düzenlenen prim 
borcunu ve para cezasını gösteren belgeler resmî dai
relerin usulüne göre verdikleri belgeler hükmünde 
olup, icra ve iflas dairelerince bunların tabi olduk
ları hükümlere göre işlem yapılır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önerge yok. 
6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 6 ncı madde kabul edil
miştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka

nununun 83 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Teminatın ve Hakedişlerin Prim Borcuna Karşı
lık Tutulması 

Madde 83. — Genel ve katma bütçeli kuruluşlar, 
il ve belediyeler veya sermayesinin en az yarısı genel 
ve katma bütçeli kuruluşlar ile il ve belediyelere ait 
olan teşekkül ve müesseseler, kamu iktisadî kuruluş
ları ve bunların müessese, bağlı ortaklık ve iştirakleri, 
kanunla ve kanunların verdiği yetkiye dayanarak ku
rulan kurum ve kuruluşlar, döner sermayeli kuruluş
ların ihale yolu ile yaptırılan her türlü işleri üzerine 
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alanları ve bunların adreslerini Kuruma bildirmekle 
yükümlüdürler. 

Sigorta primlerinin hakedişlerden mahsubu ya
pılmak şartıyla alıkonularak ödenmesi esastır, öde
menin ve teminatın geri verilmesine ait işlemlerin 
usul ve esasları Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yö
netmelikle tespit edilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Şahsı 
adına Sayın Muzaffer Yıldırım; buyurun. 

MUZAFFER YILDIRIM (Kayseri) - Sayın Baş
kan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 7 nci madde
nin son fıkrasında, «Sigorta primlerinin hakedişler
den mahsubu yapılmak şartıyla alıkonularak öden
mesi esastır, ödemenin ve teminatın geri verilmesine 
ait işlemlerin usul ve esasları Bakanlar Kurulunca 
çıkarılacak yönetmelikle tespit edilir» denilmektedir. 

Daha önce grup adına konuşurken bu hususa de
ğinmiştim. Bu fıkra buraya sonradan Plan ve Bütçe 
Komisyonunda ilave edilmiştir. Biz hükümetçe getiri
len önceki teklifi savunuyoruz ve o şekilde değişti
rilmesini öneriyoruz. Daha önce getirilen hükümet tek
lifinde aynı paragraf şu şekildeydi: «İhale makamla
rınca ödenecek hakedişler, ödeme gününde bu işten 
dolayı muaccel olan prim ve gecikme zammı borç
larının ödendiğine dair Kurumdan alınan bir belge 
ibraz edilmediği takdirde ödenmez.» Yani, bir kurum 
veya kuruluşun, Sosyal Sigortalar Kurumuna bir bor
cu olmadığına dair bir kâğıt getirme mecburiyeti ge
tiriliyordu. Bu fevkalade ve yerinde bir tedbirdi. Biz 
bunu destekliyoruz. 

«Bu belgenin ibraz edilmemesi halinde muaccel 
olan borç, ihale makamınca Kurumdan sorularak bil
dirilecek miktar hakedişten kesilir ve ilgili işveren 
adına en geç üç gün içinde Kuruma yatırılır.» Kı
saca, 7 nci maddenin bu fıkrasının, daha önce hükü
metin getirdiği şekliyle kabul edilmesini istirham edi
yor, yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Sayın Bakan, açıklamanız mı olacak? Buyurun Sa

yın Bakan. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — 
Efendim, biz bu hususu komisyonda ve komisyon dı
şında arkadaşlarla uzun uzun müzakere ettik. Ben de 
şahsen arkadaşımızın teklif ettiği şekildeki tatbikat
tan uzun seneler ıstırap çekmiş bir kimseyim. Bu, rüş
vet kapısını açmaktan başka bir şeye yaramaz. Yani, 
kesinhesap iki senede biter, ondan sonra araya öl-

çümlemeler girer, o ölçümlemelerde bir sürü işler dö
ner ve bir türlü müteahhit teminat mektubunu geri 
alamaz. 

Şimdi biz bunu pratik hale getiriyoruz. Bayındır
lık Bakanlığı bir işte işçilik nispetini tespit etmiştir, 
bu bellidir. Bugün inşaatta yüzde 20, yüzde 14'e in
miştir. Teknoloji ilerledi, eskisi gibi beton dökülmü
yor, pompalanıyor. Bu rakamları hatta biraz da larj 
alarak, yani daha garantiye alarak bir hesap yapaca
ğız; yönetmelikte diyeceğiz ki, «Her istihkakta - bu 
işin nevine göre - şu kadar alıkoyuyorum.» Ben ka
sama keş (cash) para alıkoyacağım. Teminat mektu
buyla vesaireyle uğraşmaya da lüzum yok. öyle ayar
layacağım ki, işin sonunda alacaklı da olmayacağım; 
yani, bııaz fazla alacağım, iade edeceğim. Hem bu 
formaliteleri kaldıracağım, hem bürokrasiyi, hem de 
alavere - dalavereye son vereceğim. Ayrıca, demin 180 
milyar lira olduğunu söylediğim, gittikçe birikmekte 
olan o sigorta primlerinin birikmesine meydan verme
yeceğim, her ay kasama parayı sokacağım. 

O tibarla biz bunu bu şekliyle değiştirdik. Komis
yondaki şekliyle kabulünü istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 

7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 7 nci madde kabul edilmiş
tir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka

nununun 85 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Şartlar 
Madde 85. — Malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta

larına isteğe bağlı olarak devam edilebilmesi için : 
A) - a) İsteğe bağlı olarak devam edeceğini be

lirten bir yazı ile Kuruma müracaatta bulunmak, 
b) Müracaat trihinden önce 506 sayılı Kanuna 

göre tescil edilmiş olmak, 
c) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi 

olarak çalışmamak ve buralardan kendi çalışmaların
dan dolayı aylık bağlanmamış olmak, 

d) isteğe bağlı olarak sigortaya devam edeceği
ni belirten müracaatının Kurumca alındığı tarihi ta
kip eden aybaşından başlayarak, her yıl için 360 gün 
malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemek, 

Şarttır. 
B - a) İsteğe bağlı sigortaya devam etmek iste

yenler gösterge tablolarındaki derece ve kademeler-
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den hangisi üzerinden prim ödeyeceklerini tespit ede- I 
rek Kuruma bildirirler. I 

b) Bulunduğu derece ve kademe üzerinden en az I 
360 günlük prim ödeyenler yazılı talepte bulunmak I 
şartıyla, talep tarihini takip eden yılbaşından itibaren I 
prim hesabına esas derece ve kademesini en çok bir I 
derece yükseltebilir. I 

c) İsteğe bağlı sigorta primlerinin ait olduğu ayı I 
takip eden ayın sonuna kadar Kuruma ödenmesi ge- I 
rekir. I 

Ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar öden- I 
meyen primler için bu tarihten başlanarak 80 inci I 
madde hükmüne göre gecikme zammı uygulanır.» I 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?. Yok. I 
önerge yok. I 
8 irci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul I 

edenler... Kabul etmeyenler... 8 inci madde kabul edil- I 
mistir. I 

9 uncu maddeyi okutuyorum : I 
MADDE 9. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu- I 

nunun 89 uncu maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü I 
fıkraları birleştirilerek aşağıdaki şekilde değiştirilmiş- I 
tr. I 

«İş kazası, meslek hastalığı veya hastalık halinde I 
verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, sigortalının I 
sağlık tesislerine yatırılmak yahut bakımı Kurumca I 
sağlanarak kaplıca veya içmelere gönderilmek yoluy- I 
la tedavi ettirildiği takdirde, 78 ve 88 inci maddeler I 
gereğince hesaplanacak günlük kazancının yarısı, I 
ayakta tedavi ettirildiğinde ise üçte ikisidir.» I 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. I 
önerge yok. I 

9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul I 
edenler... Kabul etmeyenler... 9 uncu madde kabul I 
edilmiştir. I 

10 uncu maddeyi okutuyorum : I 
MADDE 10. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka- I 

nununun 96 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiş- I 
tir. 

«Bu madde hükmü sosyal güvenlik sözleşmeleri I 
gereğince bağlanan kısmî aylıklar için nazara alın- I 
maz.» I 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. I 
Önerge yok. I 

10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul I 
edenler... Kabul etmeyenler... 10 uncu madde kabul I 
edilmiştir. I 
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11 iüci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 11. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka

nununun 130 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Sigorta Müfettişlerinin Teftiş Yetkileri 

Madde 130. — Sigorta müfettişleri, bu Kanunun 
uygulanması bakımından, İş Kanununda belirtilen tef
tiş, kontrol ve denetleme yetkisini haizdirler. 

Sigorta müfettişleri tarafından tutulan tutanaklar 
aksi sabit oluncaya kadar muteberdir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 

11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 11 inci madde kabul 
edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 12. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka

nununun değişik 140 mcı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«İdarî Para Cezaları 
Madde 140. — a) 8 ve 9 uncu maddelerde belir

tilen yükümlülüğü yerine getirmeyenlere, 

b) Bu Kanunla verilen diğer yükümlülükleri ya
zılı ihtara rağmen yerine getirmeyenlere, 

Kurumca gerekçesi belirtilmek suretiyle 10 000 
TL.'sından 500 000 TL.'sına kadar para cezası veri
lir. 

c) 80 inci maddede belirtilen yükümlülükleri ye
rine getirmeyenler hakkında bu madde hükümleri uy
gulanmaz. 

d) İdarî para cezalarının verilmesini gerektiren 
fiillerin tekrarı halinde verilen para cezası birinci 
tekrarda iki katı, ikinci ve müteakip tekrarlarda dört 
katı artırılarak uygulanır. 

İdarî para cezalarına karşı tebliğ tarihinden itiba
ren 30 gün içerisinde yetkili mahkemeye itiraz edi
lebilir. Zaruret görülmeyen hallerde, itiraz evrak üze
rinden incelenerek sonuçlandırılır. 

Para cezalarının uygulanmasıyla ilgili usul ve esas
lar yönetmelikle belirlenir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 

12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 12 nci madde kabul edil
miştir. 
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13 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 13. — 50l6 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 2098 sayılı Kanunla eklenen Ek 1 inci Maddenin 
II nci bendi değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki III ve IV üncü bentler ilave edilmiştir. 

Sigortalılar Hizmetin geçtiği yer Eklenecek gün 

II - Basım ve gazetecilik 'işyerlerin
de 1475 sayılı Kanun ve deği
şikliklerine göre çalışan sigor
talılar. 

III - Gemi adamları, gemi ateşçileri, 
kömürcüler, dalgıçlar. 

IV - Azotlu gübre ve şeker sana
yiinde, fabrika, atölye, havu£ 
ve depolarda, trafo binalarında 
çalışanlar. 

a) Solunum ve cilt yoluyla vücuda 
gecen gaz veya diğer zehirleyici 
maddelerle çalışan işyerleri, 

b) Fazla gürültü ve ihtizaz yapıcı 
makine ve aletlerle çalışarak iş 
yapılan işyerleri, 

c) Doğrudan doğruya yüksek ha
raretle maruz bulunarak çalışı
lan işyerleri, 

d) Fazla ve devamlı adalî gayret 
sarf edilerek iş yapılan işyerle
ri, 

e) Tabiî ışığın hiç olmadığı ve 
münhasıran sunî ışık altında ça
lışan işyerleri,. 

f) Günlük mesainin yarıdan fazla
sı saat 20.00'den sonra çalışı
larak yapılan işyerleri, • 
Denizde 

1. Çelik, demir ve tunç döküm, 
2. Zehirli, boğucu, yakıcı, öldürü

cü ve patlayıcı gaz, asit, boya 
işleriyle gaz maskesi ile çalış
mayı gerektiren işlerde, 

3. Patlayıcı maddeler yapılmasın
da, 

4. Kaynak işlerinde çalışanlarda. 

90 gün 

90 gün 

90 gün 
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'BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Şahsı adına Sayım Ayhan Fırat; buyurun efen
dim. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, sa
yın (milletvekilleri; 13 üncü madde, doğrudan doğ
ruya fiilî hizmet zammı ile ilgilidir ve daha önce fii
lî hizmet zammına uygun görülen, fiilî hizmet zam
mı tatbik edilen bazı meslekî branşlara burada yeni
leri ilave edilmiştir. Hepsi doğrudur, bunları kabul 
etmek gerekir. Sayın Bakan da biraz önce burada, 
«Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan teklifleri biz 
kabul ederek tasarıya soktuk» ^ demişlerdir, doğru
dur; burada gemi adamları da, zannediyorum, bir 
arkadaşımız tarafından teklif edilmişti ve tasarıya 
bu şekliyle girmiş oldu., 

Ancak ben, tasarının bu maddesinde eksik gör
düğüm bazı hizmet yerlerini tarif etmek ve sayın 
balkanın bu konuda yardımlarını rica etmek istiyo
rum. Muhakkak bu hizmet dallarının bu Yasa tasa
rısı içerisinde yer alması gerekir kanısındayım. O gün 
Plan ve Bütçe Komisyonunda, buradaki çalışmam 
dolayısıyla bulunamamıştım, büyük bir fırsatı kaçır
mış olduğumu zannediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 13 üncü maddenin Ro
men rakamıyla II nci bölümünde, 'basın ve gazeteci-
lıik işyerlerinde çalışanlara fiilî hizmet zammı veril
mektedir. Nedendir bu? Çünkü, basında hurufatlar 
kurşundan yapılmıştır; kurşun oksit zararlıdır, in
sanların fizik olarak yapılarını büyük oranda etki
ler ve ömürlerini kısaltır. Onun için, basınla ilgili 
yerlere fiilî hizmet zammı verilmiştir.. 

Şimdi, aynı durumda olan, ulaştırma camiasında, 
PTT'de tesisatçılar vardır. Tesisatçılar, hepinizin de 
bildiği gibi, yer altından geçen kurşun kabloların ek
lerini yaparlar, mentollerin içinde, o kurşun-oksiti de
vamlı teneffüs ederler. Bu insanlara biz, İş Yasasına 
göre süt verirdik, gerekli izni verirdik; ancak bun
lar, bu insanların yapılarının tahribini önleyecek ted
birler değildir. Burada çalışan insanların da fiilî 
hizmet zammı almaya yüzde yüz hakları vardır ka
nısındayım. Zaten, Romen rakamıyla ikinci bende 
konan, basın hizmetlerinde çalışanlara fiilî hizmet 
zammının verilmesi, demin de arz ettiğim gibi, hu
rufatın kurşundan müteşekkil olması ve onun çıkar
dığı gazların bünye için zehirli olması sebebiyledir. 
'Benim dediğim bu insanlar; yani ekçiler, tesisatçılar, 
mentollerde, karanlık yerlerde, yarım metre çapın
daki deliklerden girerek gün boyu orada ek yapar
lar ve devamlı kurşun - oksitin buharını teneffüs 
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ederler. IBu insanların da yasaya muhakkak alınma
ları gerekir. 

İkincisi; yine ulaştırma hizmetlerinin PTT bölü
mündeki bir hususu dile getirmek istiyorum : Havaî 
hatlar vardır. Havaî hatlar kırsal alanlardan gider. 
Bilhassa kış aylarında havaî hat arızalarını izale ede
bilmek için, «Havaî hat bakıcısı» dediğimiz bir branş
ta çalışan insanlar, bellerinde ayakçakları ile (yani 
direğe tırmanlıkları demirlere «ayakçak» denir) ya
ya olarak, hiçbir güvenceleri olmadan, ellerini, kol--
lariını sallayarak o direklerin altından hattı takip 
ederek giderler ve arıza nerede ise onu izale eder
ler. Bu insanların çoğu kış aylarında yırtıcı hayvan
ların tecavüzü karşısında sakat kalmışlardır, ölenler 
de vardır. Yine bu insanların birçoğu direkten dü
şüp hayatını kaybeder veya sakat kalırlar. Yani yap
tıkları iş, son derece güç koşullar altında yapılan 
zor bir iştir. Bu insanların da fiilî hizmet zammı 
almaya hakları vardır. 

'Bir üçüncüsü yine ulaştırma camiasındandır, He
pinizin de bildiği gibi, marşandizlerin, -bilhassa mar
şandizlerden misal vermek istiyorum- yük taşıyan bu 
katarların en sonunda bir vagon vardır ve bu vagon
ların en arkasında da yarım metrekarelik 'bir kulü
be vardır; bu kulübe içerisinde bir insan bulunur. 
Bu insan, 10 santimlik bir tahtanın üzerinde otu
rur; gecenin eksi 25-30 derece soğuğunda oturur ve 
önünde bir fener vardır, bu fenerden ısınmaya ça
lışır ve katanın sorumlusudur. Bu insanların ismi 
gardüfrendir. Bu insanlar, bugün 50-55 bin lira ile 
çalışan insanlardır. Ben bir tanesiyle trende ahbaplık 
ettim. Bir tren kazasında bütün kabahati buna bul
muşlar. Çünkü usul şöyledir : Yolcular gelir, «Yolda 
hata yok» der; diğerleri gelir, «Makinistin hatası 
yok» der. Bir hata bulmak lazım. Kimde? Gardöf-
rende. Gardöfrenler de trenin arkasında gelir ve o 
lambayla makiniste kendilerine göre işaretler verir, 
gereği ne ise onu yapar. Bu insanlar 24 saat, tuva
let ibtJiyacını bile gideremeden, o yarım metrenin içe
risinde... 

HAKİKİ A R T U K A R S L A N (Bingöl) — Allah, 
Allah.... 

AYHAN FIRAT (Devamla) — «Allah, Allah» 
diyorsunuz; ama öyledir beyefendi, itiraz etmeyin 
lütfen.? 

HAKKI ARTOKARSLAN (Bingöl) — Tren is
tasyonlarda hiç durmaz mı? 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Efendim, durdu
ğu zaman başkadır. 'Durduğu zaman bu insan koşup 
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Tuvalete gidip gelemez; çünkü onun, orada görevi 
vardır; makas değişir, vagon eklenir, şu yapılır, bu 
yapılır... Bilmediğiniz şeyleri Sayın Artukarslan, saygı 
duyarak dinleyin efendim. 

Arkadaşlar, bu insanların da muhakkak' fiilî hiz
met zammı almaya 'hakları vardır. Soruyorum şim
di. Gecenin yarısında Şarka giden bir trende, eksi 
20, eksi 30 derecede seyahat eden 'bu insanların ça
lışma zorluğu hangi meslek dalında vardır? Sayın 
Artukarslan, itiraz ediyorsunuz, söyler misiniz bana 
bununla ilgili bir başka branş? Çok rica ediyorum, 
bu insanları da bu Yasa tasarısı içerisine koymak la
zımdır. 

Bu konuda yalnız bir tek şüphem vardır : Bura
da sigortalılardan bahsedilrriektedıir. Halbuki benim 
söylediğim bu (insanların büyük bir kısmı memur
dur. Yeni yeni mukaveleye geçiyorlar, isterse si
gortalı olabilirler. Ben bu konudaki şu karmaşık du
ruma Sayın Bakanın bir açıklık getirmesini istiyo
rum. Benim bildiğim, bu insanlardan mukaveleli sta
tüye geçenler sigortalı olabiliyor, o zaman bu Yasa
dan istifade etmeleri gerekir. Eğer Sayın Bakan ak
sini söyler, «Bu Yasada değil de 657 sayılı Yasa
da bunları zikretmek gerekir» derse, ona da saygı 
duyarım. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum, teşekkür edi
yorum. (SOP sıralarından alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Fırat. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
ÇALİŞMA VE SOSYAL GÜVEİNLIK BAKA

NI MEHMET MÜKERIREM TAŞÇIDĞLU (Sivas) 
— Sayın Başkan, müsaade buyurursanız kısa bir açık
lama yapmak istiyorum.: 

BAŞKAN — Buyurun 'Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKA
NI MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Si
vas) — Aslında Sayın Fırat'ın anlattıkları doğrudur. 
Ben de eski ulaştırmacıyıim; gardöfrenin de ne ol
duğunu bilirim, hatlara çıkanları da 'bilirim ve hatta 
bir zamanlar bu şikâyetleri biz yapardık. Şimdi, eli
mizde hazırlanmış olan ve bazı iş kollarıyla lil'gili fii
lî hizmet değerlendirmesi var.! 

Bakınız, biraz evvel Kocaeli milletvekili bir ar
kadaşım petrokiımya sanayii ide ilgili, FETKİM ile 
ilgili, kendi seçim bölgesiyle ilgili zehirli gazları an
lattı. Daha evvel bizim grup başkanımız Makine ve 
Kimya Endüstrisi Kurumunu getirdi, izabe ocakları
nın karşısındaki zorluğu getirdi. Haddehanelerde böy
le kor halinde yerlerde dolaşan o demir kütüklerinin 

haddelenmesi sırasındaki kaza nispetleri çok yük
sektir. Hakikaten çeşitli iş kollarında, bu fiilî hiz
met değerlendirmesinde nazarı itibara alınması icap 
eden şu anda aklımıza gelmemiş en azından 20-30 iş 
kolu vardır. 

Aslında bu Emekli Sandığı ile 4e çok ilgilidir; 
yani memurlarımızda da fiilî hizmet değerlendirmesi 
maalesef şu anda yoktur. Biz Emekli Sandığı ile müş
terek bir çalışma yapacağız, buna söz vereyim ve 
bugünlük bunları alalım; ama yapacağımız bu çalış
manın sonucunda getirdiklerimizi ister bu Kanuna 
ek yaparız, ister bir başka şekilde ele alırız. Şikâ
yetler 'haklıdır, nazarı itibara alacağız. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Önergemi geri alı
yorum, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Fırat önergelerini geri al> 
mışlardır. 

Başkaca önerge yokii 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 13 üncü madde kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
Sayın milletvekilleri, '14 üncü madde çerçeve 

maddedir; üç ek maddeyi kapsamaktadır. Ek mad
deler ayrı ayrı müzakere edilerek oylanacak, sonra 
da çerçeve maddenin tümü birlikte oylanacaktır. 

MADDE 14. — 5Ö6 sayılı Kanuna, 2422 sayılı 
Kanunun 17 nci maddesi ile eklenen, Ek 1, Ek 2 ve 
Ek 3 üncü maddeler aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Katsayı ve Gösterge tabloları! 
Ek Madde 1. — 'Bu Kanuna göre gelir ve aylık

ların hesaplanmasında katsayı esasına dayalı göster
ge sistemi uygulanır. 

Göstergeler, derece ve kademeler halinde, göster
ge ve üst gösterge tablolarında belirtilir.» 

506 sayılı Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıkla
rın hesaplanmasında $57 sayılı Kanuna tabi Devlet 
memurlarının aylıklarına uygulaman 'katsayı uygula
nır. 

'Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek 
ödenekler ile bağlanaoak gelir ve aylıkların hesaplan
masına esas gösterge ve üst gösterge tabloları Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik 'Bakanlığının teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulunca tespit edilir, 

BAŞKAN — Ek madde /l üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 
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Önerge yok., 
Ek madde l'i oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ek madde 2'yıi okutuyorum : 
Ek Madde 2. — Gelir ve aylıkların hesabına esas 

alınacak göstergelerin tespitinde kullanılmak üzere, 
aşağıda 'belirtilen şekilde «Gösterge Tespit Tablola
rı» ve «Üst Gösterge Tespit Tabloları» düzenlenir. 

A) Gösterge tespit tabloları : 
a) Işkazaları. ite Meslek Hastalıkları Sigortası için 

düzenlenecek Gösterge Tespit Tablosunda, sigortalı
nın gelire esas kazancının hesabına giren son takvim 
ayında prim hesabına esas asgarî günlük kazancın yıl
lık tutan taban rakamını, aynı aydaki gösterge tab
losunun en yüksek göstergesi üzerinden hesaplanarak 
azamî günlük kazancın yıllık tutarı tavan rakamını 
oluşturur. 

b) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalan için dü
zenlenecek gösterge Tespit Tablosunda, sigortalının 
aylık talep veya ölüm tarihinden önceki beş takvim 
yılında prim hesabına esas asgarî günlük kazançların 
beş yıllık tutarının yıllık ortalaması taban rakamını, 
aynı yıllara ait gösterge tablosunun en yüksek gös
tergesi üzerindein hesaplanacak azamî günlük kazanç
ların yıllık ortalaması tavan rakamını oluşturur. 

c) 991 sayılı Kanunla Kuruma devredilen san
dıklar mevzuatına göne bağlanacak aylıklar için dü
zenlenecek gösterge tespit tablosunda, sigortalının ay
lık bağlanmasında nazara alınan kazancının ait ol
duğu tarihteki prim hesabına esas asgarî kazancın yıl
lık tutarı taban rakamını, aynı tarihteki gösterge tab
losunun en yüksek göstergesi üzerinden hesaplanacak 
azamî günlük kazancın yıllık tutarı tavan rakamını 
oluşturur.: 

d) Yukarıdaki (a), (b) ve (c) fıkralarına göre tes
pit edilen taban rakamı, gösterge tablosundaki en dü
şük göstergenin, tavan rakamı en yüksek göstergenin 
karşılığı olarak alınır. Tavan rakamı ile taban raka
mı arasındaki fark, en düşük göstergenin karşılığı 
olan kademe, hariç tutularak geriye kalan kademe 
sayısına bölünür. Bölüm sonucunum kesir kısmı ta
ma çıkarılarak elde edilen rakam, en düşük göster
geyi takip eden göstergeden itibaren, her dilim bir 
göstergeyi karşılamak üzere, taban rakamına ardarda 
ilave edilerek takip eden göstergelerin karşılığı ra
kamlar tespit edilir. 

IB) Üst gösterge tespit tabloları: 
a) İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortası 

için düzenlenecek üst gösterge tespit tablosunda, t>i-
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gortalının gelire esas kazancının hesabına giren son 
takvim ayında, prim hesabına esas gösterge tablosu
nun tavanı üzerinden hesaplanacak günlük kazancın 
yıllık tutarı taban rakamını, üst gösterge tablosunda
ki en yüksek gösterge esas alınarak hesaplanacak ay
nı aydaki prime esas azamî günlük kazancın yıllık 
tutan tavan rakamını oluşturur. 

b) Malullük, yaşlılık ve ölüm 'sigortalan için 
düzenlenecek üst gösterge tespit tablosunda, sigorta
lının aylık talep veya ölüm tarihinden önceki beş tak
vim yılında prim hesabına esas gösterge tablosundaki 
en yüksek gösterge üzerimden hesaplanacak günlük 
kazançların beş yıllık tutarının yıllık ortalama taban 
rakamını, aynı yıllara ait üste gösterge tablosunun en 
yüksek göstergesi esas alınarak hesaplaınacak azamî 
günlük kazançların yıllık ortalaması tavan rakamını 
oluşturur. 

c) 991 sayılı Kanunla Kuruma devredilen san
dıklar mevzuatına göre bağlanacak aylıklar için dü
zenlenecek üst gösterge tespit tablosunda sigortalının 
aylık bağlanmasında nazara alınan kazancının ait ol
duğu tarihteki prim hesabıma esas gösterge tablosu
nun tavanı üzerinden hesapiancak günlük kazancın 
yıllık tutarı taban rakamını, üst gösterge tablosundaki 
en yüksek gösterge esas alınarak hesaplanacak aynı 
tarihteki prime esas azamî günlük kazancın yıllık 
tutarı tavan rakamını oluşturur., 

d) Yukarıdaki fa), (b) ve (c) fıkralarına göre 
tespit edilen tavan rakamı üst gösterge tablosundaki 
en yüksek göstergenin karşılığı olarak alınır, (a), (b) 
ve (c) fıkralarına göre tespit edilen tavan rakamı ile 
taban rakamı arasındaki fark kademe sayısına bölü
nür. Bölüm sonucunun kesir kısmı tama çıkartılarak 
elde edilen rakam gösterge tablosunun en yüksek gös
tergesine karşılık gelen sayıya her dilim bir göster
geyi karşılamak üzere ardarda ilave edilerek takip 
eden göstergelerin karşılığı sayılar tespit edilir. 

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

önerge yok. 
Ek madde 2'yi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Ek madde 2 kabul edilmiş
tir. 

Ek madde 3'ü okutuyorum : 
Ek Madde 3. — Bağlanacak gelir ve aylıkların 

hesabına esas alınacak göstergeler : 
a) Işkazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortasın

da, sigortalının, 506 sayılı Kanunun 88 inci maddesi
ne göre hesaplanan yıllık kazancına, bu Kanunun Ek 
2 nci maddesinin (A) ve (B) fıkralarının (a) bentleri, 

210 — 



T. B. M. M. B : 121 

b) Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarında, si
gortalının 506 sayılı Kanunun 55, 61 veya 67 nci 
maddelerine göre hesaplanan ortalama yıllık kazan
cına, bu Kanunun Ek 2 nci maddesinin (A) ve (B) 
fıkralarının (b) bentleri, 

c) 991 sayılı Kanunla Kuruma devredilen san
dıklar mevzuatına göre, sigortalının aylığa esas alı
nan kazancının yıllık tutarına, bu Kanunun Ek 2 nci 
maddesinin (A) ve (B) fıkralarının (c) bentleri, 

Esas alınmak suretiyle, aynı maddenin (A) ve (B) 
fıkralarının (d) bentlerine göre düzenlenerek birleşti
rilmiş gösterge tespit tablosunda eşit sayının karşılığı 
olarak tespit edilir. Tabloda eşit sayı yoksa, en yakın 
sayı esas alınır.» 

BAŞKAN — Ek madde 3 üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

önerge yok. 
Ek madde 3'ü oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Ek madde 3 kabul edilmiş
tir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi çerçeve 14 üncü mad
deyi, kabul edilen ek üç maddeyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 14 
üncü madde kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 15. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka

nununa 2422 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile ek
lenen Ek Madde 5'e aşağıdaki (1) bendi eklenmiştir. 

«1) Genel ve katma bütçeli idareler, mahallî ida
reler, döner sermayeli kuruluşlar ile kanunla ve ka
nunların verdiği yetkiye istinaden kurulan kuruluşlar 
ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı
na giren teşekkül ve kuruluşlarla bunların müessese, 
bağlı ortaklık ve iştiraklerinden, çalıştığı en son ku
ruluş olarak ayrılmak suretiyle kendisine 506 sayılı 
Kanun hükümlerine göre malullük, yaşlılık veya ölüm 
aylığı bağlanan kişilere ödenen sosyal yardım zam
ları, Kurumca yazılı olarak istenmesi üzerine, bu ku
ruluşlar tarafından en çok iki ay içinde Kuruma öde
nir. 

Kurumlar Vergisi mükellefi olan kamu kurum ve 
kuruluşları bu madde gereğince yapılan ödemeleri 
Kurumlar Vergisi matrahından indirebilirler.» 

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

önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 15 inci madde kabul edilmiştir. 
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16 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 16. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka

nuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 
«EK MADDE 1. — Sigortalıların 12 yaşına ka

dar (12 yaş dahil) çocuklarının hastalıkları sebebiyle, 
Kurum sağlık tesislerinde veya giderleri Kurumca 
karşılanan diğer sağlık tesislerindeki tedavileri sıra
sında, tıbben görülecek lüzum üzerine, yanlarında ka
lacak refakatçiye ait ücret Kurumca ödenir. 

BAŞKAN — Ek madde 1 üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Ek madde 1 üzerinde şu anda bir önerge geldi, 
okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 16 nci mad

desiyle eklenen ek 1 inci maddenin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Nevzat Bıyıklı Cahit Tutum 
Artvin Balıkesir 

Fahrettin Uluç Abdullah Çakırefe 
Samsun Manisa 

Ömer Necati Cengiz 
İstanbul 

«Ek Madde 1. — Sigortalıların ve bakmakla yü
kümlü oldukları fertlerin hastalıkları sebebiyle, Ku
rum sağlık tesislerinde veya giderleri Kurumca kar
şılanan diğer sağlık tesislerindeki tedavi sırasında, 
tıbben görülecek lüzum üzerine, yanlarında kalacak 
refakatçiye ait ücret Kurumca ödenir.» 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTTIN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKA
NI MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) 
— Maalesef efendim, katılmıyoruz. 

NEVZAT BIYIKLI (Artvin) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bıyıklı. 
NEVZAT BIYIKLI (Artvin) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; herhangi bir maksatla söz al
madım, sadece bir konunun açıklığa kavuşturulması 
gerekiyor. 

Değerli arkadaşlarım, 16 nci maddeye bağlı ek 
madde l'e göre, sigortalının ancak 12 yaşına kadar 
olan çocuklarına, hastalıkları sebebiyle ve doktoru-
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nun uygun görmesi halinde refakatçi verilebileceği be
lirlenmiştir. 

Değerli Bakanım ve değerli genel müdürlerimle 
yaptığım görüşmede, haklı oldukları taraf vardır, çün
kü, doktorlarımızın, onların düşündükleri doğrultuda 
hareket etmeleri halinde, her hastaya refakatçi verilme 
imkânı vardır; ancak şöyle düşünelim : Bir maden 
ocağında kaza olmuştur, hasta gecenin saat 03.00'ün-
de, 04.00'ünde Dışkapı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Hastanesine gelmiştir, Hacettepe Hastanesine, Tıp 
Fakültesine veya İbn'i Sina Hastanesine havale edil
miştir, yaralı vaziyette apar topar götürülmüştür, has
taneye yatırılmıştır; hastanın yattığı hastanedeki dok
tor hastanın başına refakatçi de koymuştur; ancak 
Dışkapı Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesinden 
sevk edilirken, «Refakatçi uygundur» denmiş olma
ması nedeniyle, hastanın Hacettepe Hastanesinde ve
ya bir başka hastanede tedavi gördüğü süre içinde, 
yanındaki refakatçisinin ücreti ödenmemektedir; bu 
bir. 

İkincisi; şöyle bir olay olabiliyor : Bir kalp has
tası, önce sigorta hastanesinde tedavi görmüştür, ile
ri tetkiki için başka bir hastaneye sevk edilmiştir, 
orada da bir by - pass ameliyatı uygun görülmüştür. 
O hastanın, o hastanede, tedavi gördüğü süre içeri
sinde, örneğin 15 -20 gün refakatçiye ihtiyacı olma
yabilir; ancak ameliyata karar verildiği anda refakat
çiye ihtiyacı var ise, ilgili hastanede, hastayı ameliyat 
edecek doktor tarafından, «Refakatçi uygundur» den
diği takdirde, refakatçi kalmalıdır ve bunun ücreti de 
Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından karşılanmalı
dır. 

Değerli arkadaşlarım, bir iş kazasına maruz kal
mış bir hastamız, benim bildiğim, tam 18 aydır iki 
tekerlekli bir arabaya mahkûmdur. Eşi de refakatçi 
olarak yanındadır. Elbette ki, bu durumda olan kişi
lere, sayın bakanım ve bakanıma bağlı ilgili kuru
luşların bu tür yardımları esirgemeyecekleri inancı 
içindeyim. 

Bu düşüncelerle, yaşa bakılmaksızın, sigortalının 
bakmakla yükümlü bulunduğu hastalarına, doktor ta
rafından refakatçi ihtiyacı görüldüğü takdirde, refa
katçi bırakılmasını ve ücretinin de Sosyal Sigortalar 
Kurumunca ödenmesini talep ediyoruz. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bıyıklı. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, Sa

yın Bakan bu öneriye katılmıyor, ama katılmama ne
denini de söylemediği için, biz de ortada kalıyoruz. 

Çok makul olarak, buna katılmama nedenini açıkla
mayı teklif ediyoruz... 

BAŞKAN — Sayın Tutum, biliyorsunuz, öyle bir 
zorunluluk yok; ama Sayın Bakan isterse, bir iki cüm
leyle katılmama gerekçesini alabilirim. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — 
Efendim, bir kere, 6 yaşına kadar olan çocuklara re
fakat mevzuunu genişlettik ve 12 yaşma çıkardık, si
gortalının 12 yaşına kadar olan hasta çocuğunun ya
nına refakati tanıyoruz; bir. 

Arkadaşımızın şikâyeti o değil. Orada da şu var 
efendim : Ola ki, hasta - bir kaza nedeniyle, şu ne
denle, bu nedenle - sigorta hastanesine uğrayarak ve
ya uğramayarak - uğrama imkânını bulamayabilir -. 
başka bir hastaneye gidiyor. Arkadaşımız da, «Nere
ye giderse gitsin, refakatçi ücretini ödeyin» diyor. 

Prensip kararı şu : Aslolan, evvela bizim hasta
neye, yani Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesine uğ
raması lazımdır. Orada yer yok ise, hemen sevk edi
yorlar; ama oradaki doktor, «refakatçi lazımdır» ve
ya «değildir» diye hüküm verecektir, takdir onundur. 
Şimdi, diyeceksiniz ki, her hasta uğrayabilir mi? Bir 
ani kaza vukuunda hasta en yakın hastaneye acil va
ka diye götürülür. Orada da, bilahara gittiği sigorta 
hastanesinin doktorunun takdirine bağlı olarak, «Bu
na refakatçi gerekirdi» derse, yine ödüyoruz. O .tak
dirde artık bir mesele kalmıyor... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Çocukların yaşı
nı kaldıralım. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — 
Yaşı altıdan onikiye çıkarttık efendim, 12 yaşını geç
miş kişiye refakatçiye lüzum yok efendim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efen
dim. Konu açıklanmıştır, emsal olmamak üzere Sa
yın Bakana tekrar bir açıklama imkânı verilmiştir. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — 
Zaten hastalık icap ediyorsa, yaşı kaç olursa olsun 
refakat imkânı veriyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Ek madde l'ı oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... "Kabul etmeyenler... Ek madde 1 kabul edilmiş
tir. 
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Ek madde 2'yi okutuyorum : 1 
EK MADDE 2. — Kanunla kurulan sosyal güven- I 

ldk kuruluşları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu- I 
nun geçici 20 nci maddesine göre kurulan sandıklarla i 
ilk defa bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti- I 
baren prim veya kesenek ödemek suretiyle ilgilendi- I 
rilen sigortalılara bağlanacak malullük ve yaşlılık ay- I 
lıkları ile bunların hak sahiplerine bağlanacak ölüm I 
aylığının hesabına esas alınacak gösterge, sigortalının I 
malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş I 
hizmet sürelerinin prim hesabına esas tutulan kazanç I 
tutarlarına göre bulunacak ortalama yıllık kazanç esas I 
alınarak tespit edilir. I 

Emekliliğine 5 yıldan fazla süre bulunanlardan I 
üst gösterge tablosuna göre malullük ve yaşlılık ay- I 
lıkları ile bunların hak sahiplerine bağlanacak ölüm I 
aylığının hesabına esas alınacak gösterge, bu Kanu- I 

" nun yürürlük tarihinden sonra malullük, yaşlılık ve I 
ölüm sigortaları primi ödenmiş hizmet sürelerinin or- I 
takmasına göre tespit edilir. I 

Ereğli Kömür İşletmesi Müessesesinde çalışan mü- I 
navebeli (gruplu) sigortalıların göstergelerinin tespi- I 
tinde de, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi I 
ödenmiş hizmet sürelerinin tamamı nazara alınır.» I 

BAŞKAN — Ek madde 2 üzerinde söz isteyen?.. I 
Yok. 

Önerge yok. I 
Ek madde 2'yi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden- I 

ler... Kabul etmeyenler... Ek madde 2 kabul edilmiş- I 
tir. I 

Ek madde 3'ü okutuyorum : I 
EK MADDE 3. — Üst gösterge tablolarının ta- I 

van göstergesine göre hesaplanacak aylıkların derece I 
ve bağlama oranı % 50'dir. I 

Üst gösterge tablosunun tavan göstergesi ile, gös- I 
terge tablosunun tavan göstergesi arasındaki derece I 
ve kademeler üzerinden bağlanacak aylıkların oranı I 
Bakanlar Kurulunca tespit edilir. I 

Bu Kanunun 61 ve 67 nci maddelerindeki aylık I 
bağlama oranının artırılması veya eksiltilmesİ hususun- I 
daki hükümler saklıdır.» I 

BAŞKAN — Ek madde 3 üzerinde söz isteyen?.. I 
Yok. I 

önerge yok. I 
Ek madde 3'ü oylarınıza sunuyorum. Kabul eden- I 

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 
Sayın milletvekilleri, çerçeve 16 nci maddeyi ka- I 

bul edilen ek 3 madde ile birlikte oylarınıza sunuyo- I 
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 16 nci mad- I 
de kabul edilmiştir. [ 

17 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 17. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka

nununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 
«GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nunu hükümlerine muhalefetten açılan ve devam 
eden davalardan, Kanunun değiştirilen hükümlerine 
göre mahkemelerin görev alanı dışına çıkarılan suç
larla ilgili olanları hakkında görevsizlik kararı veri
lerek, dosyalarındaki tutanak ve belgeler para ceza
sı vermeye yetkili Sosyal Sigortalar Kurumu ilgili 
ünitelerine gönderilir. 

Kurum, gönderilen tutanakların ilgilileri hakkın
da, tutanaklarında yazılı suçun Kanun değişikliğin
den önceki para cezasının asgarî haddini uygulamak 
suretiyle para cezası tutanağı düzenler. 

BAŞKAN — Geçici madde 1 üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Geçici madde 1 kabul edilmiştir. 
Geçici madde 2'yi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce Prim İtiraz Komisyonu nezdin-
de itirazda bulunulmuş dosyalar tasfiye oluncaya ka
dar, Prim İtiraz Komisyonları görevlerine devam eder. 

BAŞKAN — Geçici madde 2 üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

önerge yok. 
Geçici madde 2'yi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Geçici madde 2 kabul 
edilmiştir. 

Geçici madde 3'ü okutuyorum. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 506 sayılı Kanuna 2167 
sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile eklenen ek 1 inci 
madde ile Kanun kapsamına alınanlardan, bu Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay için
de 506 sayılı Kanunun değişik geçici 8 inci madde
sine göre düzenlenecek çalışma belgelerini Kuruma 
verenler bu belgelerde kayıtlı hizmetlerinin tama
mını; 

A) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren altı ay içinde Kuruma yazılı olarak başvurmak, 

B) Borçlanma talebinde bulunduğu tarihte geçer
li olan prime esas asgarî günlük kazanç üzerinden 
hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları 
primi borcunu, tebliğ tarihinden itibaren en geç bir 
yıl içinde Kuruma ödemek, 

Şartı ile borçlanabilirler. 
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Bu suretle borçlandırılan hizmetler, prim veya ke
senek ödemek suretiyle geçmiş veya daha önce borç
lanılmış hizmetlere katılır. 

Sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki sürele
rin borçlandırılması halinde sigortalılığın başlangıç 
tarihi borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götü
rülür. 

Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı Kurumca 
tespit edildiği takdirde, gerek bunu düzenleyenler, 
gerek ilgili sigortalılar, Kurumun bu yüzden uğra
yacağı zararları % 50 fazlası ile ve kanunî faizi ile 
birlikte Kuruma Ödemekle yükümlüdürler. 

Bu gibiler hakkında ayrıca genel hükümlere göre 
ceza kovuşturması da yapılır. 

BAŞKAN — Geçici madde 3 üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Önerge yok. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et

meyenler... Geçici madde 3 kabul edilmiştir. 
Geçici madde 4'ü okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihi takip eden yılbaşından itibaren 5 takvim 
yılından daha az süre için; Ek 2 nci maddenin (B) 
fıkrasının (b) bendine göre düzenlenecek üst göster
ge tespit tablosunun tavan sayısının tespitine esas 
olan; sigortalının aylık talep veya ölüm tarihinden ön
ceki beş takvim yılında üst gösterge tablosunun en 
yüksek göstergesi üzerinden hesaplanacak günlük ka
zançların beş yıllık tutarının yıllık ortalaması; 

1 inci takvim yılı için bir, 
2 nci takvim yılı için iki, 
3 üncü takvim yılı için üç, 
4 üncü takvim yılı için dört, 
Yıllık tutarlarının yıllık ortalaması alınmak sure

tiyle tespit edilir. 
BAŞKAN — Geçici madde 4 üzerinde söz iste

yen?.. Yok. 
önerge yok. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et

meyenler... Geçici madde 4 kabul edilmiştir. 
Geçici madde 5'i okutuyorum : 
Malullük, Yaşlılık ve ölüm Aylığı Alanların Borç

lanması 

GEÇtCt MADDE 5. — A) Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nunu ile 991 sayılı Kanuna göre malullük, yaşlılık ve 
ölüm sigortalarından gösterge tablosunun en üst gös
tergesinden aylık almakta olanlar ile aylık talebinde 
bulunmuş olup, henüz işlemleri tamamlanmamış olan

lardan gösterge tablosunun en üst göstergesinden ay
lık bağlanmaya hak kazananlar; 

1. Bakanlar Kurulunca tespit edilecek geçici gös
terge tablosundaki derece ve kademelerden hangisi 
üzerinden borçlanarak prim ödeyeceklerini tespit ede
rek altı ay içinde kuruma yazılı olarak bildirmek, 

2. Müracaat tarihini takip eden aybaşından baş
lamak üzere her ay için 30 gün itibariyle ve 1 inci 
bende göre seçeceği derece ve kademenin karşılığı 
göstergenin, aynı tarihte yürürlükte olan katsayı ile 
çarpımına göre bulunacak borçlanmaya esas matrah 
üzerinden % 20 oranında prim ödemek; 

3. Zamanaşımı içerisindeki süreler için prime 
esas azamî kazancın üzerinde ücret aldığını belgele
mek, 

4. Zamanaşımı süreleri dışında kalan süreler için 
ise ücretini beyan etmek, 

Şartı ile borçlanabilirler. 
Aylıklıya, seçtiği derece ve kademe üzerinden, he

saplanacak 5 yıllık prim tutarı tebliğ edilir. 

Tebliğ edilen borcun azamî beş yıl içinde ve her 
yıla isabet eden bölümünün o yılın sonuna kadar 
ödenmesi şarttır. Primlerin süresi içinde ödenmemesi 
halinde, primi ödenmeyen ilk aydan itibaren borçlan
ma hakkı düşer. 

Borçlanma hakkı düşenler bu maddeye göre yeni
den borçlanma yapamazlar. 

Aylıklının borç ödeme süresi içinde ölümü halin
de borçlanmaya ait primlerin bakiyesi aynı süre 
içinde olmak şartıyla hak sahipleri tarafından öde
nebilir. 

Borçlanma sebebiyle, prim veya kesenek ödemek 
suretiyle geçmiş veya daha önce broçlanılmış hizmet
lere hizmet ilavesi yapılmaz. 

B) Borçlanmak suretiyle prim ödeyenlerin geçici 
göstergeleri ve geçici göstergelere göre bağlanacak 
aylıkları aşağıda belirtilen şekilde tespit edilir. 

a) Geçici Göstergenin Tespiti: 

1. Tebliğ edilen borcun tamamı, süresi içinde 
ödendiği takdirde, aylıklının borçlandırıldığı derece 
ve kademelerin karşlığı olan geçici gösterge esas alı
nır. 

2. Tebliğ edilen borcun bir bölümünün süresi 
içinde ödenmemesi sebebiyle borçlanma hakkı düşen
lerle bakiye borcunu ödemeyeceğini yazılı olarak ku
ruma bildirilenlerin geçici göstergesi, ödediği mikta
rın borcun tamamına oranı esas alınarak tespit edi
lir. 
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Bu şekilde tespit edilen sayının geçici gösterge tab
losunda eşiti yoksa, buna en yakın geçici gösterge 
esas alınır. 

b) Geçici Gösterge Aylığının Bağlanması : 
1. Tespit edilen geçici göstergelerin cari katsayı 

ile çarpılması sonucu bulunacak matrah üzerinden ge
çici gösterge aylığı bağlanır. 

2. Borçlandırılan aylıklının geçici gösterge aylığı
nın hesaplanmasında da almakta olduğu malullük, 
yaşlılık veya ölüm aylığı bağlama oranı nazara alı
nır. 

Tebliğ edilen borcun tamamı, süresinden önce 
ödendiği takdirde, ödemenin yapıldığı tarihi takibeden 
aybaşından itibaren, 

(B) fıkrasının (a) bendinin 2 nci alt bendine göre 
kısmî ödeme yapanlara da ödemenin sona erdiği ta
rihi takibeden aybaşından itibaren, 

Geçici gösterge aylığı bağlanır. 
3. Borçlanma talebinde bulunanların tahsisi ya

pılmış aylıklarının ödenmesine devam edilir. 

BAŞKAN — Geçici 5 inci madde üzerinde söz 
isteyen?.. Yok. 

Komisyona bir konuyu sormak istiyorum : Ge
çici 5 inci madde okunurken, başlık okumuştuk. O 
başlık metinde var mıydı, yoksa olmayacak mıydı; 
çünkü, Komisyonunuzun kabul ettiği metinde yok. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Başlığa lüzum yok 
efendim. 

BAŞKAN — Başlığa gerek görülmüyor, başlığı 
okunmamış sayıyoruz. 

Geçici 5 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önerge yok. 

Geçici 5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Geçici 5 inci mad
de kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, çerçeve 17 nci maddeyi ka
bul edilen 5 geçici maddeyle birlikte oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 17 nci 
madde kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 

MADDE 18. — Bu Kanunun; (8) inci ve (13) ün
cü maddeleri yayımı tarihini takip eden dönem başın
dan, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 

18 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 18 inci madde kabul 
edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 19. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 19 uncu madde kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümünü oylamadan 

önce, oyunun rengini belirtmek için söz isteyen sayın 
milletvekili var mı? Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Tasarı
nın tümünü kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ta
sarının tümü kabul edilerek kanunlaşmıştır; hayırlı 
olsun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

3. — 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka 
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı 
Maddelerinin Kaldırılmasına, Bir Ek ve İki Ek Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal İsler; Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/847) (S. Sayısı : 587) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemin «Ka
nun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen 
Diğer İşler» kısmının 3 üncü sırasında yer alan, 1479 
Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Ça
lışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı Maddelerinin 
Kaldırılmasına, Bir Ek ve İki Ek Geçici Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler; Plan ve Bütçe komisyonları raporları üzerinde
ki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum : Raporun okunmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul 
edilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, Başkanlığımıza gelen kayıt
lara göre söz sırasını okuyorum : Doğru Yol Partisi 
Grubu adına Sayın Turgut Sözer, Demokratik Sol 
Parti Grubu adına Sayın Ömer Kuşhan. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Turgut Sö
zer, buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

(1) 587 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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DYP GRUBU ADINA TURGUT SÖZBR (Sa
karya) — Değerli Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 
1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı Maddele
rinin Kaldırılmasına, Bir Ek ve Üç Ek Geçici Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı, ilgili komis
yondan ve Bütçe Komisyonundan yıldırım hızıyla ge
çirilerek yüksek huzurlarınıza getirilmiş bulunuyor. 

Böylece, tasarının yangından mal kaçırır biçimin
de müzakeresine; hele Bütçe Encümenindeki görü
nümüne bir anlam vermek mümkün değildir. Tabi
rim mazur görülsün; ama bu tasarının Bütçe Encü
meninde görüşülme tarzı ile yapılan çalışmaları 7-8 
yaşındaki çocukların malhallede topaç oynamalarına 
benzettim. 

1479 sayılı ve Bağ-Kur sigortalılarına hitap eden 
'bu kanun tasarısı, serbest çalışanlarımızla esnaf ve 
sanatkârlarımız için yaşlılık, malullük ölüm ve sağ
lık sigortalarını düzenlemektedir. Yakında da, Tür
kiye de tümüyle ziraatte çalşşanlarımızı ve tüm köy
lülerimizi kapsama alacaktır. Bu nedenle, toplumu
muzun çok geniş bir kesimini ilgilendiren ciddî ve 
önemli bir kanundur. 

Erken seçimde muvaffak olamama endişesiyle, 
506 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler paralelinde 
ve puan toplamak amacıyla bir süper emeklilik me
selesi düşünülmüş ve bundan seçimde yararlanmak, 
siyasî iktidara cazip gelmiştir. 

Yıllarca ve hemen hemen çoğu zaman boş otur
makta olan Meclisimiz, birden harekete geçmiş, yıl
dırım hızıyla ve normalin dışında mesailerle bizlere 
tetkik imkânını bırakmayacak derecede bir süratle; 
çoğu zaman da 101 oyu bile bulamayarak ve ilgili 
kuruluşlarda istişare aranmadan, alalacele birtakım 
kanunlar üretilmeye başlanmıştır. Tabiî bunlar, Mec
lis tarihinin tetkikinde «Seçim kanunları» denilerek 
tebessümle anılacaktır. 

İşte bu kanunlardan biri de, 1479 sayılı Esnaf ve 
Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununda yapılan 'değişiklikler
dir. Yalnız süper emeklilik maddesi çıkarılsa, bunun 
bir seçim kanunu olduğu daha çok belli olacağı için, 
değerli bürokratlarımızın himmeti ile ve hakikaten 
başarılı sayılabilecek gayretleriyle; bu arada da 1479 
sayılı Kanunda hem sigortalılar lehine ve hem de 
kurumu vikaye edecek, -yani koruyacak- birtakım 
tedbirler getirilmiştir. Bu nedenle kendilerine ve do
layısıyla sayın hükümete teşekkür ediyoruz. 
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Ancak biz, değiştirilen ve yerine İkâme edilen 
maddelerde düşündüğümüz bazı hususları dile getir
meyi de görev sayıyoruz. Örneğin; madde 2/(f) ben
dinde, muhtarlara bağlanan maaş ve bununla ilgili 
hizmet akdi sonucu, muhtarların Bağ-Kur'ia ilişkisi 
kesiliyor. Muhtarların, muhtar olarak çalıştığı süre 
içerisinde emeklilikle ilgili ilişkileri acaba hangi ku
rum nezdinde devam edecektir? Yoksa, en kutsî gö
revlerden biri olarak saydığımız ve sizin de saydığı
nızdan şüphe etmediğimiz muhtarlığı; devaim ettiri
yor diye hükümet kendilerine ceza anı getirmektedir? 
Yani, emeklilik işlemlerini muhtarlıkları süresince 
askıya mı almaktayız? Eğer hal böyle ise, buna bir 
çare bulunamaz mı? Biz, bu maddenin komisyona 
iade edilerek, yeniden tezekküründe büyük yararlar 
ummaktayız. 

Madde 3*te» malulük aylığı alan sigortalıların ve / malul çocukların, maluliyet hallerinin devam edip 
etmediği hususundaki kontrollerine, daha kolaylıkla 
anlaşılır birtakım açıklamalar getirilmiştir. Bunun, 
tatbikatı da kolaylaştıracağı düşüncesiyle maddenin 
yanındayız. 

4 üncü maddede, sigortalının talepte bulunduğu 
tarihte prim ve her türlü borçlarının ödenmemiş ol-, 
ması halinde, yaşlılık aylığı talebinde bulunamaya
cağı getirilmiştir. Yaşlılık aylığı talep edilebilmesi için, 
zalten gereken şartlara haiz olması, yani kanunun 
emrettiği süre primini ödemiş ve muayyen bir yaşı 
doldurmuş bulunması gerekir. 

. 
Şimdi, gerekli süreden daha fazla hizmet görmüş 

ve fazla prim ödemiş olsa da, altı ay veya bir sene
dir müzayakada -yani sıkıntıda- olup primini öde
yememesi, yaşlılık aylığı almasına mani mi olacak
tır? Yani, devletine, milletine sadıkane hizmet ver
miş olması cezalandırma nedeni mi sayılacaktır? İş
te burasını anlamak mümkün değildir. Yani, farze-
delim ki bir şahıs, kanunda belirlenen süreyi doldu
racak kadar prim ödedi ve ayrılması gereken yaşta 
da ayrılmadı; hizmete ve prim ödemeye devam etti. 
Malum olduğu üzere, insanları dert ve kasvet içinde 
yüzdüren ve kendinizce çok başarılı addettiğiniz eko
nominizin getirdiği sıkıntılar nedeniyle 5 veya 7 ay
dır da prim Ödeyemedi. Bundan sonra da prim öde
meye mikanı yok, borcunu da veremeyecek. Bu va
tandaş Bağ-Kur'dan emeklilik aylığı alamayacak mı
dır? Bu vatandaşın, mevcut sefaletinin artarak de
vam etmesinden zevk mi alınacaktır? Bu„ sadistlik 
değil de nedir? Böyle düşünülüyorsa, bu yanlıştır. 
Şayet böyle düşünülmüyorsa, kanun maddesinin yi-
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ne komisyona iade edilerek açıklayıcı hükümlerin ge
tirilmesi sağlanmalıdır. ' 

Kaldı ki, bütün ikazımıza rağmen, Sağlık ve Sos
yal tşler Komisyonunda (a) bendi, içerdiği «üç ay 
öncesine kadar» tabir kaldırılmış ve (a) bendine ta
lep tarihinde her türlü prim ve borçların ödenmesi 
şartı ilavesiyle, hüküm daha da katılaştırılmıştır. 

Bizce, bu kanunların gayesi 'kâr değil, muayyen 
yaşa gelmiş,' hizmetten yorgun düşmüş insanlarımıza 
'geçimlerinde ve hayatlarını idame ettirmelerinde ko
laylık sağlamaktır. Uygulamada çıkacak zorluklar ve 
haksızlıklar nedeniyle, maddenin tekrar tetkikinde 
faydalar ummaktayız Hiç olmazsa, primlerini öde
miş ve belirli; yaşa gelmiş olanlara emekli olmak, fa
kat borçlanmak hakkı tanınmalıdır. Emekliliğinden 
kesilerek bu hüküm de yerine getirilmiş olur kanı
sındayız. 

Madde 5te, yaşlılık aylığı alanlara dalha yüksek 
aylık almak üzere, son defa prim ödedikleri basa
maktan prim ödemeye devam imkânı sağlanmıştır. 
506 sayılı Kanunda olduğu giıbi, en yüksek basamak 
zorunluluğu getirilerek, farklılık yaratılmamıştır. Bu 
hakkın 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda, yal
nızca en üst basamaktan aylık alanlara ve emekli 
olanlara verilmiş olmasını ise, Sosyal Sigortalar Ku
rumundan yaşlılık aylığı alan insanlarımız için hak
sızlık ve çifte standart uygulaması saymakta oldu
ğumuzu da söylemeden geçemeyeceğim. Ancak, bu
rada da yine bir yanlış var. Yanlış da şöyle : 

506 sayılı Kanunda hak veriyoruz ve emeklilik 
aylığını kesmiyoruz, borçlanma hakkını tanıyoruz. 
Çünkü, onlar borçlanamazlar, onların borçlanmaya 
imkânları yoktur. Yalnız, burada bunlar esnaftır. 
Bunlar, emeklilik aylığını almak şartıyla borçlanmak 
imkânı bulabilirler ve borçlanırlar. Bunlara bu hak
kı vermiyoruz. 60 yaşına gelmiş bir adam -belki şu 
anda- 61 yaşına gelmiş bir adam emeklilik aylığını 
kesecek, 5 sene prim ödeyecek, ondan sonra da bu 
ıhakkı kazanacak; ama kendisinin yaşı ne derece mü
saade edecek, onu bilemiyoruz. Bunu da bu şekilde 
değiştirmekte, yani 506 sayılı Kanunda olduğu gibi 
bunlara da borçlanma hakkı tanımakta büyük yarar 
vardır; hakkaniyet olur, insancıllık olur diyoruz. 

ıMadde !6'da, 1479 sayılı Kanunun 2423 ve 2927 
sayılı kanunlarla değiştirilmiş 50 nci maddesinde de 
yeni ve önemli bir değiştirme söz konusudur. Bugüne 
kadar, ilk şekliyle, iki değişik biçiminde basamak sa
yısı, tavan ve taban rakamı sabit kalmak şartıyla, 

yalnız göstergeler ve katsayı değişiklikleriyle Bakan
lar Kurulu durumu idare edebilirken, ekonomimizde 
İktidar partisinin geliştirdiği dengesizlikler nedeniyle, 
yalnız katsayı düzenlemesiyle bağlanacak aylıkların, 
enflasyonu halkın gözünden gizleyebilirle imkânı kal
mamıştır. Bu kez taban - tavan tespiti, basamak sa
yısı, göstergeler, bekleme süreleri tespiti tümüyle 
bakanlar kuruluna bırakılmış; bunların kanunla tes
piti, ekonomimizin dengesizliği nedeniyle iktidarınız-
ca da mümkün addedilememiştir, ancak, her biriyle 
değişik biçimlerde oynayarak, enflasyonun azametini 
gizlemeyi başarabileceklerini umut etmektedirler. Bu, 
sayın iktidar hükümetinin, ekonomimizi ne kadar 
çaresiz duruma getirdiği hususunda samimi itirafla
rının bir delilidir. Ekonomimizi getirdikleri perişan 
durum nedeniyle, değiştirmeye imkân bulamadığımız 
tutumları itibariyle başka bir çare mümkün olmadı
ğından, hiç olmazsa başarılı olmaları dileğimizi sür
dürmekten başka da, şu anda yapılacak bir iş yok
tur. Zira, tavsiyelerimizi uygulayacak anlayış içine 
'girmeleri mümkün değildir. Pompei'nin son günle
rinde olduğu gibi, düğün bayram dönemine girmiş
lerdir; «Yanmış harmanın öşürü olmaz» deyip, gün
lerini gün ölmektedirler. fnışallah hesap günü gelme
den doğru yolu görür ve seçerler; hem milletimiz.ve 
memleketimiz payidar olur ve hem de kendileri, bir
kaç kişinin yanlışları nedeniyle, bir gün hesap ver
mek zahmet ve eziyetinden kurtulurlar; kardeşleri
mizin istikbali için dileğimiz budur. 

Madde 7 ila 19 ve 19'a bağlı olan 3 ek geçici mad
de, partimizce olumlu karşılanmaktadır. Daha önce 
de söylediğimiz veçhile, 1479 sayılı Kanundaki mad
de değişiklikleriyle, Sayın Özal'ın asıl amacı, erken 
seçim hadisesinde puan toplamaktır; yani 506 sayılı 
Kanunda olduğu gibi burada da, «Süper emeklilik 
veriliyor» şovunu yapabilmektir; «Bağ-Kur emekli
lerine üst düzey tablolara çıkma imkânı sağlanıyor» 
görüneceklerdir. Bu, bir kere herkesin itibar edeceği 
bir olay değildir; meğer ki kişi çok zengin ola da, 
emekliliğini bıraksın ve beş sene size tekrar prim 
ödesin. Bu gibi ekonomisi düzgün insanlardan, sayın 
iktidarınız dönemimde kaç kişiyi ayakta bıraktınız 
ki, bu işlere müşteri bulalbilesiniz? Ancak, bu işe 
müşteri olmasa da, işle bağıntısı olanlar tetkik ettik
lerinde bu işe yanaşmasa da; diğer vatandaşlar, «Afe
rin, bu hükümet emeklileri için iyi şartlar getiriyor» 
diyeceklerdir veya dedirtebileceğiniz! sanıyorsunuz. 
iflasında da olayı böyle pompaladınız. Ancak, Arap' 
m uyandığından bihabersiniz. 
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ÇALIŞMA VİE SOSYAL GÜVENDİK BAKANI 
MBHMIET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — 
Arap kim? 

TURGUT SÖZER (Devamla) — Yatsı da geç
miş bulunuyor; doğruyu eğriyi herkes öğrendi artık. 
Geçen seneye kadar bindiğim taksilerde, genellikle, 
ne olursa olsun siz vardınız; bakıyorum bu sene ne-
sense durum tamamen değişmiş, hep Sayın Demirel ve 
Sayın Cindoruk var. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Köylere, 
kentlere git. 

TURGUT SÖZER (Davamla) — Demek ki, Bor' 
un pazarı geçmiş, sanırım sizin için de Niğde'ye git
mekten başka çare kalmadı. 

Diğer taraftan, 5 inci maddenin getiriliş şekliyle 
Sayın özal'ın bir kaybı yok, kârı vardır. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLt (Te
kirdağ) — Onu kim yazıyor? 

TURGUT SÖZER (Devamla) — Senin kadar 
gezeriz biz yavrum. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLt (Te
kirdağ) — Seçim sonuçlarına bak, seçim sonuçları
na. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
TURGUT SÖZER (Devamla) — Zira, Sayın, 

Özal'ın ekonomisi iflas etmiştir... Yazarız da, söy
leriz de. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — 80 sentte 
oldu bunlar 80 sentte. 

TURGUT SÖZER (Devamla) — ... nereden olur
sa olsun para bulup, durumu idare etmek mecburi
yetindedir. Falanca kademeden şimdi emekli aylığı 
almakta olan bir BağnKur sigortalısı, aylığını kendi 
isteğiyle kesecek, beş sene falanca yüksek basamak 
ve falanca göstergeden prim ödeyecek, dolayısıyla 
Sayın özal'dan beş sene bir şey istemeyecek. Eko
nomik çıkmazda olan Sayın Özal için bundan daha 
büyük piyango olur mu? Ancak, beş sene sonra si
gortalı yaşadığında; ilk üç senede, beş senede yatır
dığı primi aldığı gibi, Türkiye'de mevcut yaş stan
dardına göre kurumu bir on sene daha sıkıntıya so
kabilecektir. Ancak, Sayın Özal için bu, sorun sa
yılmaz; gününü gün etmekte, «Benden sonrası tufan. 
Sayın Demirel ve Sayın Cindoruk ne yaparsa yap
sın» demektedir. Güzel de, Sayın Demirel ile Sayın 
Cindoruk da hesap soracaklarını her zaman beyan 
etmektedirler. Duyduklarımız doğruysa, Sayın Özal' 
in oğlu Ahmet de pilotluk öğreniyormuş ve Özal'a 
yeniden uçak da alınacafcmış ve yine doğruysa, Sa

yın özal'ın birkaç neslini dışarıda geçindirecek pa
rası da varmış; Allah ziyade etsin, bunda gözümüz 
yok. Ya Sayın özal ile beraiber her şeye, büyüğe hür
met diye parmak kaldıran benim suçsuz kardeşleri
min hali ne olacak? (ANAP sıralarından gürültüler) 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLÎ (Te
kirdağ) Ne biçim laflar bunlar? 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Alçak 
herif, namuzsuz, namuzsuz herif, utanmaz, namus
suz, alçak herif. 

TURGUT SÖZER (Devamla) — Sayın Başba
kanın kendilerini, yani bu kardeşlerini düşünmekte 
midirler? Bence bunlar için tek çıkar yol, çamurlu 
suya girmemiş olanların doğru yola atlamasıdır. Aya
ğı kirlenmemiş olanların doğru yolda saygı, sevgi 
ve itiıbar görecekleri kesindir. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLt (Te
kirdağ) — Sayın Başkan, niçin müsaade ediyorsunuz? 
Ne yararı var bunun efendim? 

TURGUT SÖZER (Devamla) — Bundan hiç kim
senin kuşkusu olmamalı diyoruz. 

1479 sayılı Kanun değişikliklerinin ülkemiz ve 
milletimiz için yararlı olması dileklerimizle, hepinizi 
saygı ve sevgilerle selamlıyorum. 

Beni dinleme zahmetinde bulunduğunuz için te
şekkür ederim. 

Sağ olun, varolun. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLt (Te

kirdağ) Sana yazıklar olsun. 
HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Senin 

saygın senin olsun, saygı senden kilometrelerce uzak. 
Bu laf sana yakışmadı; çamur atmaya devam et. 
Saygı kim, sen kimsin! 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sözer. 
Lütfen söz kesmeyin efendim. 

Demokratik Sol Parti Grubu adına Sayın Ömer 
Kuşlhan, buyurun. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Deli zır
vası 'be. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, Sayın Kaşıkçı, 
lütfen. 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Hastaneye git, has
taneye. 

TURGUT SÖZER (Sakarya) — Ben doktorum, 
sen gel. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLt (Te
kirdağ) — Sayın Başkan, niye mani olmuyorsunuz? 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, bir itirazınız mı var? 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLI (Te

kirdağ) — Evet, efendim. 
BAŞKAN — Nerede itirazınız var? 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLI (Te

kirdağ) — Niye hakaret ettiriyorsunuz efendim? Ol
muyor böyle, hakaret ettirmeyiniz. 

IBAŞKAN — Kimseye hakaret ettirmeyiz. Biz bu
rada sayın milletvekillerine sansür koyamayız. Ana
yasa üzerine sayın milletvekilleri konuşurlar, ancak 
bîr sataşma olduğunda veya başkaca usulî bir eksik
lik olduğunda, o haklarını da kullandırırız. Başkaca 
bir yanlışlık yoktur. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Sayın 
Başkan, ben ona sataşma yapıyorum; ben ona «na
mussuz»- dedim, «namussuz» diyorum ben ona. 

İDRIS GÜRPINAR (Muğla) — «Namuzsuz di
yorum» diyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Kaşıkçı... 
Sayın milletvekilleri, lütfen karşılıklı konuşma

yınız. 
Sayın Kuşhan, buyurunuz. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Bir milletvekili 

bir milletvekiline hakaret edemez. 
KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — O beyefen

di s'övdü. 
TURGUT SÖZER (Sakarya) — O beyefendiyi 

mahkemeye vereceğim. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, 

lütfen... Kürsüde konuşan bir hatiıbe bu şekilde mü
dahale edilemez, bu şekilde hakaretamiz sözler söy
lenemez. Lütfen sözünü geri alsın. Eğer arkadaşımı
zın da hatası varsa, o da çıkar sözünü geri alır. Lüt
fen zabıtlara baktırınız. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — öyle bir 
usul açılır mı? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, yerinizden söz 
atmak suretiyle, Başkanlıkça takip imkânı da elimiz
den kaçmaktadır. Usul hakkında bir eksiklik varsa, 
usul hakkında her zaman söz vermekteyiz, her türlü 
tartışmaya kürsüyü açık tutmaya çalışmaktayız. Baş
kaca da usulî eksiklik yaptığımız kanısında değiliz. 

Sayın Kuşlhan, buyurunuz. 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın Baş

kan, adam burada Meclis kürsüsünü miting kürsüsü 
gibi kullandı, hakaretamiz sözler söyledi buna mü
samaha ettiniz. 

(BAŞKAN — «Adam» değil, «sayın milletıvekili» 
olacak. 

Sayın milletvekilleri, hiç kimseye müsamaha et
meyiz. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Adam bu
rada konuşma yaptı, burasını partisinin propaganda 
yeri gibi kullandı. 

IBAŞKAN — «Adam» değil. 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Ne üze

rinde konuşuyor? Bir kanun üzerinde konuşuyor. 
BAŞKAN — Sayın milletvekili grubu adına ken

di görüşlerini, kendi üslûbu içerisinde söylemekte
dir. Başkanlık bir sansür biçiminde, bir ön incele
me biçiminde veya her an müdahale eder biçimde 
dayrianldığf talfadirdle, bu ımüızakeraler nasıl yapılır, bi
lemiyorum. 

Lütfen arkadaşlarım. 
Sayın Kuşlhan, buyurunuz. 
DSP GRUBU ADINA ÖMER KUŞHAN (Kars) 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; sözüme baş
larken üzüntülerimi ifade etmek istiyorum. 

Bir sayın milletvekilinin bir başka say±n millet
vekiline, böylesine çirkin kelimeler sarf etmek su
retiyle muhatap olması, Meclisin geleneklerini ve ah
lak anlayışını bozar. Sayın Başkanlığın mutlaka mü
dahale etmesi ve kendisine gereken cezayı vermesi 
gerekir. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sen ko
nuşmaya geç, konuşmaya. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Hiçbir millet
vekili, bir başkasına bu şekilde muhatap olamaz. 
Velevki o milletvekili iktidar partisinden de olsa, 
velevki Başbakana belirli görüntüler vermek istese 
dahi, (DSP, SHP, DYP sıralarından «Bravo» sesleri 
alkışlar) 

IBAŞKAN — Sayın Kuşhan... 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Saygıdeğer mil

letvekilleri, görüşmekte olduğumuz 587 sıra sayılı 
1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârların emekliliğini sağla
yan Bağ-Kur Yasası üzerinde Demokratik Sol Parti 
Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınız
dayım, yüce kurulunuzu saygıyla selamlarım. 

'Sayın milletvekilleri, Türkiye'de 506, 1479 ve 5434 
sayılı yasaları birbirlerinden ayrı mütalaa etmek 
mümkün değildir; çünkü, bildiğiniz gibi bunların üçü 
de insanlarımızın sosyal güvenliğini sağlamak üzere 
çıkarılmış yasalardır ve dolayısıyla devlete getirdiği 
yük bakımından veya kişilere vecibeleri sonucu sağ
ladıkları menfaatleri bakımından, üçü de aynı ga
yeye yöneliktir; ama toplumun değişik kesimlerin
deki insanlarımızın geleceğini sigorta eden kuruluş-
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lardır; onlara gelecekte bir güvence sağlayan kuruluş
lardır. 

iBildiğiniz giibi 5434 sayılı Yasanın yayın tarihi, 
1.1.1950*dir, yani 1950'den beri faaliyetlerine de
vam etmektedir. 506 sayılı Yasa ile kurulmuş olan 
Sosyal Sigortalar Kurumu da hemen hemen aynı 
yaşta bir sosyal güvenlik kuruluşumuzdur; ama 1479 
sayılı Yasa ile kurulmuş olan Bağ-Kur müessesemiz, 
bunlardan çok daha geç, çok daha yakın tarihte 
kurulmuş ve dolayısıyla bugün emekli sayısı da 
Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumunun sa
yısına ulaşamamıştır, onlardan çok daha azdır. 

Yasayı elşetirmeye başlarken, ben yaklaşık 25 
senesini sosyal güvenlik hizmetine vakfetmiş bir ar
kadaşınız olarak, meseleye çok objekti bakarak de
ğerlendirmek istiyorum : Türkiye'de şu sebeple veya 
bu söbpele, -artık bugüne kadar her şey söylendi, 
herkes tarafından biliniyor, o bakımdan sebeplerini 
söylemeye gerek yok- şu anda yaşayabilmek, insan
ca yaşayabilmek, ihtiyaçları karşılayabilmek, hele 
emekliler*için gerçekten de büyük mucize sahibi in
san olmayı gerektiriyor. 

Gerek Bağ-Kur'dan, gerek Eme'kli Sandığından 
ve gerekse Sosyal Sigortalardan emekli maaşı almak
ta olanların yüzde 80'i acaba bugünkü hayat şart
larında nasıl yaşayabiliyor ve günlerini nasıl idame 
ettirebiliyorlar, gerçekten de bunu düşünmemek: müm
kün değil. Elbette ki, ömrünün uzun bir süresinde, 
'kendisine hizmet eden insanlarına, toplumumuzun 
reva göreceği bir sonuç değildir. 

iBüyük İnsan Atatürk'ün sözleri, bugün Emekli 
Sandığı binalarının duvarlarında, öyle zannediyorum 
Sosyal Sigortalar ve yine öyle zannediyorum Bağ -
Kur duvarlarında da var, bu sözleri mealen söylü
yorum : «Güçlü günlerinde milletine hizmet etmiş 
olan ve bugün gücünü 'kaybetmiş olan insanlarına 
saygı duymayan bir toplumun yarınlarda büyük bo-
yuitlarda kendisinde güvence araması mümkün de
ğildir» diyor veya «'Yarınlarına emin bakması müm
kün değildir» demişlerdir o büyük insan. 

Şimdi, elbette ki, Sosyal Sigortalar Kurumu, 
Emekli Sandığı ve Bağ-İKur, aldığı primler karşılı
ğında yaşayan, yasalarının emrettiği doğrultuda al
dığı primleri değerlendiren, onlardan en çok nemayı 
sağlamaya çalışan kuruluşlarımız. Elbette ki, bunu 
tartışmaya açmak mümkün değildir. Elbette ki, ilk 
evvela yatıracaktır, yani çalıştığı sürece prim öde
yecektir ve ondan sonra da günü geldiğinde emekli 
olacak ve onunla geçinmeye çalışacaktır. 
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Yalnız, eskiden bu sistemin Türkiye'deki uygula
nışı, ekonomik sistemdeki denge, kararlılık nedeniyle 
çok güzel işlemekteydi; fakat, son zamanlarda uygu
lanan liberal ekonomi modelinin Türkiye'de yarat
mış olduğu enflasyon canavarı, emeklilerimizin ma
aşlarını artık yaşam maaşı, geçim maaşı olmaktan 
çıkarmış ve onlara -tabirimi mazur görünüz, onlara 
bunu layık da görmek istemiyorum- sürünme maaşı 
haline gelmiştir. 

«Devletimizin imkanları fazla değildir. O yüzden 
de, biz, bugün emeklilerimize, halen çalışmayanlara, 
yani daha önce emekli olmuş kimselerimize fazla bir 
şey veremiyoruz» dediler, 506 sayılı Yasa üzerinde 
görüşlerini söyleyen Sayın Bakanımız... Haklıdırlar, 
bir noktadan baktığınızda haklıdırlar; ama tabiî on
ların penceresinden baktığınızda, yani iktidarın pen
ceresinden baktığınızda haklıdırlar. Bizim, ellbette ki, 
buna katılmamızı ve kendilerini tasvip etmemizi bek
lemeleri bizden istenemez. Neden istenemez? Ger
çekler meydânda sayın milletvekilleri. Bugün Türki
ye'de kimin elinin kimin celbinde olduğu belli de
ğildir. Ekonomik modeli liberal olan bir memle
kette, maalesef eğer müesseseler de büyük boyutlar
da kurulmamış ve öibür taraftan da tahrip eden güç
ler fazla ise, bu her tarafta aynıdır bizde de aynı 
şey vardır. Bugün dünya üzerinde uygulanan mo
delin sonucu bu; ama, büyüklük şuradadır veya dev
let olmanın özelliği şuradadır: Hükümet eden kim
seler dengeyi sağlamak mecburiyetindedirler. Çok 
kazanandan alacaksınız ve az kazanana da geçinebi
leceği kadar bir imkân vereceksiniz, tslamiyetin de 
kuralı budur; Islamiyetin de kuralı, insana, hiç ol
mazsa, eşitliğe yakın bir seviyede geçinme imkânı
nı sağlamayı emreder sosyal yapı içerisinde. Çünkü, 
islam Dini, İslamî kurallar yalnız Öbür dünyaya ait 
değildir; bu dünyaya yönelik olan tarafları da vardır. 
Yani, çağdaş Atatürk Türkiye'sinde cumhuriyet ya
salarını uyguladığınızda -biraz önce dediğim gibi-
b'azı şeyleri yapmak zorundasınız. Eğer idealiniz 
olan ve doğrudan doğruya teokratik devletin temel
leri veya başlangıçları şeklinde mütalaa ettiğimiz 
-üzülerek ifade ediyorum bunu- noktalarda eğer 
hareket ediyorsanız, burada da aynı şeyi yapmak 
mecburiyetindesiniz ve insanlara hiç olmazsa geçine
bilmesi için lazım olduğu kadar para vermek zo
rundasınız. 

Sayın Bakanın 506 sayılı Yasa için söylediği 
şeyleri, elbette ki, Bağ-JKur Yasası için de söylemesi 
pek tabiîdir ve bu getirilmiş olan değişikliklerle, bun-
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dan sonra emekli olacaklara sağlanacak imkân, sağ
lanacak gelir seviyesi, eğer enflasyon canavarı bu
günkü vaziyetiyle devam ederse, yani uygulanmakta 
olan liberal ekonomi sisteminde bir değişiklik yapıl
maz ve <bu canavar gemlenmezse, öyle zannediyorum 
ki, yarınki milletvekilleri de burada aynı şekilde ko
nuşacaktır, onlar da aynı şeyleri söylemek mecbu
riyetinde kalacaklardır. Çünkü, bugünkü birim de
ğerler, yarın bir şey ifade etmeyecektir. 

Sayın kuruluşun ve sayın bakanlığın samimiyetle 
getirmiş oldukları bugünkü yeter ücretler, öyle zan
nediyorum iki, çok kısa sürede yaşlanacak, ihtiyarla
yacak, eskiyecek ve o günün ihtiyaçlarına cevap ve
remeyecek seviyeye gelecektir. 

Ben, yasayı tetkik ettikten sonra, değerli kamu 
görevlileri veya ilgililerle görüşitüğümde, Bakanlar 
(Kuruluna fazla yetki vermeyi tenkit etmiş idim. Şim
di biraz sonra da arz edeceğim onu; Bakanlar Ku
ruluna, bir Yasanın uygulanmasında bu kadar yetki 
verilmesinin her zaman zararlı olacağı kanaatini ta
şıyoruz biz. Bundan evvel söyledik bunu, bugün de 
söylüyoruz, yarın da söyleyeceğiz. 

Temenni, ediyoruz ki, zaman bizim yanıldığımızı 
göstersin. Çünkü, bizim yanılmamız, yanıldığımızı 
görmemiz, milletin menfaatine olacaktır bu konuda. 
Ama, öyle zannediyorum ki, dünden algıladığımız gö
rüntülerle vardığımız bu kanaat, yarınlarda bizi haklı 
çıkaracaktır ve üzülen yine biz, yine milletimiz ola
caktır. 

Bakanlar Kuruluna fazla yetki verilmiştir. O da 
şu endişeden kaynaklanıyor : Sayın bakanlık ve sayın 
kamu görevlileri de bu enflasyon karşısında, iki de 
'bir yasada tadilat yapmak için, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin huzuruna gelmek mecburiyetinde ol
duklarının idraki içerisindedirler. 

Tabiî ki, uzun süre burada tartışmaya ve eleşti
rilmeye kapılar açık olmadığı zaman da, Bakanlar 
Kuruluna yetki vermek suretiyle, «Kol kırılır yen 
içinde iyi olur» prensibinden hareket ederler, kendi 
düşüncelerine göre ve dışarıya duyurmadan, Türkiye 
IBüyük Millet Meclisine aksettirmeden, millete duyur
madan orada bir şeyler halletmeye çalışırlar. Ama, 
endişe ederiz ki... 

DEVUET BAKANI KÂZIM ÖKSAY (Bolu) — 
Ne demek bu; ne demek istiyorsun? 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın Bakan, 
ne demek istediğimi çok açık ifade ediyorum. Yeri
nizde rahatsız olmayınız lütfen. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen; karşılıklı 
konuşmayalım. 

Sayın Kuşhan, lütfen efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sizin, oturdu

ğunuz yerden konuşmaya hakkınız yok Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, Sayın Kuşhan... 
'ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Meclis emriniz

de değildir sizin. Bakarsınız, saygınlığınızı biliniz lüt
fen. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Ne demek istiyorsun? 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Ben söylediğim 
sözün ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Çok mü
tecaviz konuşuyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN— Sayın Kuşhan, karşılıklı konuşma
yın, lütfen başkanlığa hitap edin efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
Başkanlığa hitalben olması gereken saygıyı göster
meyenlere bakınız. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, siz Başkanlığa bıra
kın, Başkanlık gereken ikazı yapar efendim. 

ÖMİER KUŞHAN (Devamla) — Ne istiyorsunuz? 
Sizi melh mi edeceğiz burada? 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Ne bağırıyorsun? 
- ÖMER KUŞHAN (Devamla) — istediğiniz gibi 
şeyleri mi çıkartmak istiyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Kuşlhan, Sayın Kuşhan... 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Ne bağırıyorsun? Bağırma. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen... 
ÖMER KUŞBAN (Devamla) — Ben bağırırım 

Sayın Bakan; müdahale etmezseniz bağırmam. 
BAŞKAN — Sayın Kuşlhan,- Genel Kurula hita

ben konuşun lütfen. 
ÖMİER KUŞHAN (Devamla) — Yüce kurulu

nuzdan özür diliyorum. 
HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Kusuru

na bakmayacaksınız; Genel Merkezlerini kaplamış
lar, gitmişler oturmuşlar, sıkıntıları var, burada gide
riyor adam. Ben de olsam öyle yapardım. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen karşı
lıklı konuşmayınız. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Aç tavuk rüya
sında darı görürmüş. Siz onunla avunmaya devam 
edin. Yarınlarda görüşeceğiz. 
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PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Yarınlarda 
göreceksiniz siz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Yarınlarda gö

rüşeceğiz, görüşeceğiz. Milletin huzuruna gittiğimiz
de kimin gömleğinin renginin ne olduğunu görece
ğiz. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Yarınlar
da esameniz okunmayacak sizlerin. 

BAŞKAN — Sayın Aşçıoğlu, lütfen efendim... 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Görürüz, görü

rüz; görürüz Sayın Aşçıoğlu. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen karşılık

lı (konuşmayınız. 
Devam edin Sayın Külhan. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın millet

vekilleri, parlamentoyu devreden çıkarmak ve bütün 
yetkileri hükümete devretmek, bu bakımdan büyük 
sakıncalar ifade ediyor. Yaptıkları işin doğru olma
dığını.. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, bu konuşmalara nasıl müsaade ediyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Aşçşoğlu, Grup Başlkanveki-
llsiniz, lütfen söz almadan konuşmavınız. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Sayın Başkan, Pertev Aşçıoğlu'nu dışarıya atın. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Yaptıkları işin 
doğru olmadığını biz defalarca söyledik ve biraz ön
ce, Sayın Bakanın, v oturduğu yerden, söylediğimiz 
doğrulardan rahatsız olması da bizim ne kadar doğ
ruyu söylediğimizi ifade ediyor. 

O bakımdan, kendilerine bir noktada teşekkür 
ediyorum. Doğruların karşısında dayanamadılar ve 
saygın olması gereken Sayın Bakan yerinden isyan 
ettiler. Biz doğruları söylemeye devam ederiz; ta ki, 
onlar kendilerini tadil edip, olması gereken şekle ge
tirinceye kadar. 

ŞABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — Yalnız 
siz düzeltirsiniz! 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Eski emeklile
rin bugünkü haliyle bırakılmaları büyük boyutlarda 
sakıncalıdır. Bunu söylerken, Emekli Sandığından 
emekli olanları da, Sosyal Sigortalar Kurumundan 
emekli olanları da ve Bağ-Kur'dan emekti olanları 
veya olacakları da kastediyorum. 

Yalnız, bu yasada bir şey yapılabilir idi. Talbiî ki, 
Türkiye'de imkânlar biraz kıttır, talbiî ki kaynakları
mız yeterli değildir ve ta'biî ki kaynaklarımız reel 
bir biçimde aktarılması gereken yerlere olması ge

reken şekilde aktarılmadığı için kuruluşumuz sıkın
tı içerisindedir; ama Bağ-iKur'dan halen emekli olan
ların durumunu da bu yasa tasarısı ile düzelteibilsey-
dik, Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar kadar büyük 
bir külfet getirmez idi; çünkü onların sayısı azdır, 
ellerine geçen maaş bugün çok semibolik bir noktaya 
inmiştir ve kendilerine verilecek olan fark da devlete 
büyük boyutlarda külfet getirmez idi; bazı kaynak
lardan, bazı fonlardan aktarmak suretiyle bu imkân 
sağlanalbilir idi. 1479 sayılı Yasayı tadil ederken, bun
dan evvel emekli olan kimselerin de bu yenilikler
den istifa etmelerini çok arzu ederdik. 

Sayın milletvekilleri, izin verirseniz, yasada ya
pılacak olan tadilatlar üzerindeki görüşlerimizi mad
de madde arz etmeye çalışayım : 

1 inci madde, sayın bakanlığın Bağ-Kur'a yönelik 
çalışmalarında gerçekten bizi çok mutlu eden bir 
görüntü aldık. 

Şöyle ki, bugüne kadar tasarıları sayın bakanlık 
hazırlar bazan ilhtiyaç duyarsa genel müdürlüğün gö
rüşünü alır idi -genellikle de ilhtiyaç duvmazdı- on
dan sonra gelir, Türkiye Büyük Millet Meclisinde ta
sarı tartışılır, kanunlaşırdı ve ondan sonra uygula
maya gelindiğinde, uygulamak durumunda olan ki
şiler büyük bir sıkıntıya düşerlerdi. 

Bu sefer mesele biraz değişmiş, yasanın hazırla
nışından veva getirilmiş olan deaiş'kli'klerden, Bağ-
Kur'un Türkiye'deki teşkilatının görüşlerinin alındı
ğını hissediyoruz. Genel Müdürlük de bunu çok gü
zel mezcetmiş, çok güzel hazırlamış olduğundan, ya
sadaki boşluklar bu tadilatla doldurulacak ve hizmet 
daiha güzel yürüyecektir; bu, gerçekten de teşekkürle 
karşılanması gereken bir husustur. 

Sosyal güvenlik hakkının kapsamı genişletiliyor; 
gerçekten de çök gerekli. Toplumun şu kesimi sos
yal güvenlik hakkından istifade etsin, bu kesimi et
mesin, yasal olsun veya olmasın, yasalarda dün ya
pılmış olan hataların veya bırkılmış olan boşlukların 
sonucu olsun veya olmasın, sosyal güvenlik kapsa
mını ne kadar geniışletirsek, memlekette o kadar bü
yük ralhatlık ve huzur sağlarız. O bakımdan, bu özel
liği itibariyle yasayı uygun buluyoruz ve katılıyoruz. 

Hizmet birleştinmelerinden, kazanılan haklar açı
sından meseleye baktığınızda, yasa tasarısı bir hayli 
kolaylıklar getiriyor; çünkü Bağ-Kur'un ilk kurul
duğu yıllarda Sosyal Sigortalar Kurumu ve Emekli 
Sandığıyla olan müşterek hizmetleri konusunda bü
yük sıkıntılar var idi; hakkı zayi olan kimseler bü
yük sıkıntılara düşüyorlardı. Bu yasa ile bu husus 
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da ortadan kalkacak ve öyle zannediyorum ki, bü
yük hizmet edilmiş olacaktır. 

Bağ-Kur Yasasının ilk çıkarıldığı dönemde öyle 
zannediyorum ki, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
'biraz fazla müdahaleler edilmiş olmalı ki, çıktıktan 
sonra hemen kısa bir zamanda eskimek gibi veya 
ihtiyaca cevap vermekten uzaklaşmak gibi bir du
rumla karşılaşılmıştı. Çelişkili hükümler vardı, do
layısıyla sıkıntıya sebep oluyordu; onlar da ortadan 
kaldırılıyor. Bu yönüyle de, getirilmiş olan yasa ta
dilatı çok uygundur ve bizim de tasvibimizi almış-
Itır. 

Sayın milötlvelkilleri, diğer taraftan, uygulamada 
Bağ-Kur üyesi olan kimseler, kendi kazançlarıyla 
geçinen kimseler olduğu için, daha evvel çıkarılmış 
olan yasada bir boşluk vardı ve dolayısıyla, prim öde
mesi gereken Bağ - Kur'lular, zamanında primlerini 
ödemezlerdi. Emekli olmaya hak kazandıklarında; ya
ni kâğıt üzerinde emekli olmaya olmaya 'hak kazan
dıklarında Bağ-Kur'a müracaat ederlerdi ve Bağ-
Kur hizmetlerini çıkarırdı. Ama prim ödemelerine 
baktığında, aidatlarını ödemedikleri kendilerine bildi
rilirdi. Belirli biı faiz uygulamasıyla bu paralar tahsil 
edilir ve kendilerine aylık bağlanır idi. 

Sayın Bakan biraz önce söyledi; Sosyal Sigortalar
dan emekli olanlara, bütün sigortalılık süresinde öde
dikleri, yalnız 22 ayda kendilerine iade ediliyor. El
bette ki, öyle olacaktır. Eğer bu paralar güzel ve çok 
verimli şekilde değerlendirilirse, aslında o süre biraz 
daha uzayabilir. Emekli Sandığında yapılan aktüaryal 
hesaplar, Sosyal Sigortalar Kurumunda yapılan yatı
rımların'çok uygun olmamasından kaynaklanan men
fî sonuçlar ortadan kaldırıldığında, bu süre biraz da
ha uzatılabilir. Ama yüzde yüz bir gerçek vardır; 
emekli olanlara ödenen maaşlar, elbette ki, ödenen 
aidatların karşılığında değildir. Devletin devlet baba 
olması veya devletin insanına karşı olan görevi, elbette 
ki, bu noktada devreye girecek ve onu karşılayacakta. 
Ama tabiî ki, oradan toplanan primlerin en reel bi
çimde değerlendirilmesi söz konusudur, en akılcı bi
çimde 'kullanılması söz konusudur ve onun için Tür
kiye'de yasa koyucular para değerinin çok değişik 
olabileceğinde birleşmişler ki, 506, 5434 ve 1479 sa
yılı yasalarda gayrimenkule yatırım yapılmasını em
retmişlerdir. Çünkü, para değeri düştükçe, gayrimen
kulun değeri yükselir. Gayrimenkullerin değeri yük
seldikçe de, onların hem kira gelirlerinden ve hem de 
değer yükselmesinden dolayı, paranın değerinin düş
mesi bir ölçüde karşılanır. Ayrıca, uzun süre ödemek 

mecburiyetinde olunan aylıklar buradan karşılanır. 
Çok güzel bir uygulamadır bu. 

Aktüaryal dengesinin bozuk olduğunu zaten bili
yoruz; çünkü, hiçbir sosyal güvenlik kuruluşumuzun 
aktüaryal dengesi maalesef düzgün değildir; ama bu 
yasa ile, zannediyorum ki, Bağ - Kur'un aktüaryal den
gesi, büyük boyutlarda sağlanmış olacaktır. 

Eskiden kadınlar 50 yaşından, erkekler ise 55 ya
şından sonra ayrılmak zorunda idiler. Ama bağlanan 
aylık miktarı çok düşüktü ve ilk çıkışında, yukarı ba
samakları alma imkânları mümkün değildi. O yüzden 
5 inci maddede yapılan tadilat çok yerindedir. İste
yen kimse emekliliğinden vazgeçecek ve tekrar Bağ-
Kur'lu olmaya devam edecek; daha yukarı kademeler
den maaş alması mümkün olacaktır. Bunu çok yapıcı 
ve faydalı buluyoruz. 

6 ncı maddede Bakanlar Kuruluna verilmiş olan 
yetki, ço'k güzel kullanıldığı takdirde, elbette ki, Bağ -
Kur'a seyyal çalışma imkânı getirecektir. Bu noktaya 
gelmişken şunu arz etmek istiyorum: Bir hükümet 
herhangi bir kanunu çıkarırken, bunu yalnız kendim 
uygulayacağım, meseleye hüsnüniyetle bakıyorum ve 
bunu iyi uygulayacağım diye kanun çıkaramaz. Çün
kü, kanunlar bir hükümet için, bir dönem için değil; 
kanunlar uzun süre için çıkar. Aynı şeyi, izin verir
lerse, Sayın Bakan için de söyleyeyim. Sayın Bakanı
mız çok hüsnüniyetli; gerçekten de kendisinin hüsnü
niyetinden en ufak endişemiz yok. Çok güzel bir ça
lışma sistemi tutturmuş gidiyor. Bakanlar Kuruluna 
bu dönemde getireceği şeyleri savunacağından da emi-' 
niz. Bakanlar Kurulunun bugüne kadar verdiği bütün 
menfî görüntülere rağmen, bu konuda Sayın Bakana 
basarılar diliyoruz ve başarılı olacağına da inanmak 
istiyoruz; ama Bakanlar Kuruluna büyük boyutlarda 
yetki vermek sakıncalıdır. Çünkü, sizin ömrünüz ila
nihaî değildir. Sizin ömrünüz ilanihaî değildir der
ken, hiç kimsenin ömrü ilanihaî değildir. Son durağı 
gösterdik mi sinirlenenler oluyor. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Keramet 
beyan ediyorsun. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Politikayı henüz 
içine sindirememiş veya beynine sindirememiş arka* 
daşlarımızın beyninde bir rahatsızlık oluyor. (ANAP 
sıralarından gürültüler). Dünyada hiçbir şey sonsuz 
değildir beyefendiler. Sizin de sonunuz gelecek ama; 
biz muhalefet olarak bütün gayretimizle tahriplerini
zin daha büyük olmamasını ve yarınki pişmanlıkları
nızın büyük olmamasını temine çalışıyoruz. Çünkü, 
sizin pişmanlığınızın büyüklüğü oranında milletin de 
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zararı oluyor da, o bakımdan görevimizi yapmaya 
çalışıyoruz. 

Bu yasa ile bir hayli büyük esneklikler getirilmek
tedir; katı kalıpların içinden çıkarılmaktadır. Bunlara 
olumlu bakıyoruz, yararlıdır; ama, eğer Bakanlar Ku
ruluna verilen yetki, bu konuda da iyi niyet ile kulla
nılır ise. 

ŞABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — Sayın 
Kuşhan, Meclis var, geri alırız. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri, elbette Türkiye Büyük Millet 
Meclisi var; ama hep söyleriz, hep ısrar ediyoruz ve 
edeceğiz de, yetkilerinizi büyük boyutlarda Bakanlar 
Kuruluna devrettikten sonra, oturduğunuz yerden 
«Meclis vardır, bunu yapamazlar» deme hakkını ön
ceden kaybetmiş olursunuz. İstiyoruz ki, Meclisin var 
olduğu laf ile değil, icraatta, gerçekte, esasta olsun; 
yani Meclis, Bakanlar Kuruluna rağmen, «Ben varım» 
diyebilsin. 

ŞABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — İcra or
ganına güveneceksiniz; güvenmediğin zaman, «Ege
menlik, kayıtsız şartsız milletindir» sözüne ters düşü
yor. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Efendim, yasa
nın 9 uncu maddesinde çok olumlu bulduğumuz, do
layısıyla müspet karşıladığımız; daha evvel, çalıştığı
mız dönemde olsun veya sonraki dönemlerde bu işler
le ilgili yasalar geldiğinde olsun, söylediğimiz şeyler 
gerçekleşiyor. Gecikme zamları, ilk evvela yüzde 10 
olarak ilk ay için kabul ediliyordu; tabiî taksitler ya
tırılmadığı takdirde; ondan sonraki beş ay için yüzde 
7 ve takip eden aylar için de yüzde 5 idi. Daha son
ra, 17 ayda yüzde 100'ü tamamlıyordu ve ondan son
rası için de, yüzde 100'ün üstünde herhangi bir şey 
talep edilmiyordu. Bu kaldırılıyor, yerine, çok yapıcı, 
çok olumlu, primlerin tahsilatı için çok büyük imkân
lar sağlayacak olan bir madde getiriliyor; yani mese
leye müspet bakıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, diğer taraftan, 11 inci mad
dede, gerçekten de olması gereken çağdaş boyutlarda 
bir düşüncenin mahsulü olan bir hüküm getiriliyor. 
Hakkın doğmasına menfî yönde sebep olan kimselerin 
de buna katkısı sağlanacak; yani bir kimse, eğer dik
katsizliğinden veya hatasından ötürü - işveren olabilir 
veya çalışılan yerdeki herhangi bir yetkili olabilir -
ölüme sebep oldukları takdirde Bağ-Kur, bundan 
sonra, o ölüm karşılığında ödemek mecburiyetinde kal
dığı primleri, doğrudan doğruya o işverenden talep 
edebilecektir; yani, çok olumlu bir hüküm. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, toparlayalım lütfen. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Hemen toparlı

yorum Sayın Başkanım. 
Sosyal yardım zammı, 13 üncü madde ile artırılı

yor. Bizim düşündüğümüz boyutlarda değil; ama iyi
leşmedir ve az da olsa milletin menfaatinedir, belki 
bir parçacık nefes aldırır diye düşünüyor ve yapıcı 
bakıyoruz. 

Bağ - Kur'da fonların ayrılması, gerçekten çok ya
pıcı bir sonuç. Bunu da çok müspet karşılıyoruz ve 
çok güzel de sonuç vereceğine inanıyoruz. 

Diğer taraftan, üzerinde özellikle durduğumuz ve 
gerçekten büyük sıkıntılara sebep olan, 15 inci mad
dede yapılan değişikliğin de yanındayız; çünkü, bun
dan evvel, iki defa sağlık sigortası aidatı tahsil edili
yor idi; dolayısıyla, bu şikâyetler de ortadan kaldırı
lacak. 

Zannediyorum ki, biraz sonra kanunlaşacak olan 
bu yasa tasarısı, Türkiye'de her gün biraz daha sayısı 
artan Bağ - Kur'lulara ve aynı zamanda onların hiz
metinde olan Bağ - Kur kuruluşuna büyük yarar ve 
rahatlık sağlayacak. Bağ - Kur'luların ve Bağ - Kur 
teşkilatının lehine olacak daha başka yasaları çıkara
bileceğimiz günlerin yaklaşması dileği ile yüce kurula 
saygılar sunuyorum efendim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Başka söz isteyen?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarının mad
delerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı Maddelerinin 
Kaldırılmasına, Bir Ek ve Üç Ek Geçici Madde Ek

lenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1479 sayılı Kanunun 3165 sayılı 
Kanunla değişik 24 üncü maddesinin II numaralı ben
dinin (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

b) Türk asıllı yabancılar hariç, yabancı uyruklu
lar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok 
önerge yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci madde kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 1479 sayılı Kanunun 3165 sayılı 

Kanunla değişik 25 inci maddesinin son fıkrası yü-
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rürlüktcn kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki bentler 
ilave edilmiştir». 

«f) 2108 sayılı Kanuna göre 1479 sayılı Kanun 
kapsamına giren köy ve mahalle muhtarlarından; 'ken
di nam ve hesabına bağımsız çalışmasından dolayı ge
lir vergisi mükellefiyeti bulunanlar hariç, aynı zaman
da hizmet akdi ile çalışanların çalışmaya başladığı, 

g) Gelir vergisi mükellefiyeti bulunmayan veya 
gelir vergisinden muaf olan, ancak, esnaf ve sanatkâr 
sicili veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarındaki ka
yıtlara istinaden Bağ - Kur sigortalısı olanlardan bu 
sigortalılıklarının devamı sırasında, hizmet akdi ile 
çalışanların çalışmaya başladığı». 

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

önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 2 nci madde 'kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 1479 sayılı Kanunun 32 nci mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Kontrol Muayenesi 
Madde 32. — Kurum, malullük aylığı bağlanan 

sigortalıları ve çalışamayacak durumda malul çocuk
ları, kadın ise 50, erkek ise 55 yaşım dolduruncaya 
kadar kontrol muayenesine tabi tutalbilir. 

Kalbul edilir bir özürü olmadığı halde, kontrol 
muayenesini Kurumun yazılı bildirisinde belirtilen ta
rihi takip eden akbaşına kadar yaptırmayanların ay
lıklarının ödenmesi, kontrol muayenesi için belirtilen 
tarihten sonraki aybaşından başlanarak durdurulur. 

Kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildirisinde 
belirtilen tarihten başlayarak, üç ay içinde yaptıran 
ve malullük halinin devam ettiği tespit edilenlerin ay
lıkları, ödemenin durdurulduğu tarih itibariyle tekrar 
başlatılır. 

Kontrol muayenesini, Kurumun yazılı bildirisinde 
'belirtilen tarihten üç ay geçtikten sonra yaptıran ve 
malullük halinin devam ettiği tespit edilenlerin dur
durulan aylıkları, rapor tarihini takip eden aybaşın
dan başlanarak ödenir.» 

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

Önerge yok. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 3 üncü madde kabul 
edilmiştir. 

| 4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — 1479 sayılı Kanunun 3165 sayılı 

I Kanunla değişik 35 inci maddesinin (a) bendi aşağıda-
I ki şekilde değiştirilmiştir. 
I «a) Sigortalının kurumdan yazılı talepte bulunma-
I sı, talepte bulunduğu tarihte prim ve her türlü borç-
I larını ödemiş olması;» 
I BAŞKAN — 4 üncü made üzerinde söz isteyen?.. 

Yok. 
I Önerge yok. 
I 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
I edenler... Kabul etmeeynler... 4 üncü madde kalbul 
I edilmiştir. 
I 5 inci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 5. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı 
I Kanunla değişik 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde de-
I ğiştirilmiştir. 
I «Yaşlılık Aylığının Kesilmesi 
I «Madde 38. — Bu Kanuna göre yaşlılık aylığı 
I alanların istekleri halinde, aylıkları kesilerek son defa 
I prim ödedikleri basamaktan prim ödemeye devam 
I edebilirler. Bunların tekrar yaşlılık aylığı talep etme-
j leri halinde haklarında bu Kanunun yaşlılık sigortası 
I hükümleri uygulanır.» 

i BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

I önerge yok. 
I 5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
I edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I 6 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 6. — 1479 sayılı Kanunun 2423 ve 2927 
i sayılı kanunlarla değişik 50 nci maddesinin son fıkrası . 
I aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
I «Yukarıdaki basamak sayısının artırılmasına, gös-
I tergelerin değiştirilmesine, tespit edilen yeni basamak-
I larda basamak yükseltilmesi için bekleme süresi ile 
I göstergelerin bağlanmış ve bağlanacak aylıkları uy-
I gulama tarihini tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetki-
I lidir.» 
I BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
I Önerge yok. 

6 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
I edenler... Kabul etmeyenler... 6 nci madde kabul 
I edilmiştir. 

I 7 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı 

I (Kanunla değişik 51 inci maddesinin birinci fıkrası ve 
I 3165 sayılı Kanunla değişik üçüncü fıkrası aşağıdaki 
I şekilde değiştirilmiştir. 



T. B. M. M. B : 121 

«Sigortalı, bu Kanuna göre sigortalılığın başladığı 
tarihte 50 nci maddede belirtilen aylık gelir basamak
larının ilk oniki basamağından dilediğini seçer ve en-
geç üç ay içinde Kuruma vereceği giriş bildirgesi üze
rinde veya dilekçesinde yazılı alarak bildirir.» 

«Ancak, diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi bir 
işte çalıştıktan sonra Bağ - Kur kapsamına girenler, 
bu Kanunun 50 nci maddesinde belirtilen aylık gelir 
basamaklarından, diğer sosyal güvenlik kurumlarında 
geçirdiği süre intibak ettirilmek suretiyle en yakın 
basamaktan aşağısını, onikinci basamaktan yukarısını 
seçemezler.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 
7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 7 nci madde kabul edil
miştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 8. — 1479 sayılı Kanunun 2423 sayılı 

Kanunla değişik 52 nci maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Sigortalı, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, onbir ve 
onikinci basamaklarda en az iki tam yılını doldur
madıkça, yazılı talepte bulunmadıkça ve sırası dışında 
basamak yükseltemez. Altıncı basamaktan itibaren ba
samak yükseltmek için altı ay öncesine kadar olan 
prim ve her türlü borçlarının ödenmiş olması şarttır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 
8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 8 inci madde kabul edil
miştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 9. — 1479 sayılı Kanunun 2423 ve 3465 

sayılı Kanunlarla değişik 53 üncü maddesinin ikinci 
ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Primler, süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, 
ödenmeyen kısmına sürenin bittiği tarihten başlayarak 
ilk ay için % 10 ve bundan sonra gelecek her ay için 
% 5 gecikme zammı uygulanır. 

Gecikme zammı, yalnız prim alacaklarına uygu
lanır ve borç ödeninceye kadar devam eder.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 
9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 9 uncu madde kabul 
edilmiştir. 
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10 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 10. — 1479 sayılı Kanunun 56 nci mad

desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Malullük halinin tespitinde; Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Üniversite
ler ve Kamu İktisadî Teşebbüslerine ait hastanelerin 
sağlık kurullarınca verilecek raporlarda belirtilen has
talık ve arızalar esas alınır. Bu raporlar, kurumca te
şekkül ettirelecek sağlık kurulunda değerlendirilir. Ku
rum sağlık kurulunda 7 nci madde hükmüne göre 
sözleşmeli tabip çalıştırabilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 
10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 10 uncu madde kabul 
edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 11. — 1479 sayılı Kanunun 3<165 sayılı 

Kanunla değişik 63 üncü maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ancak, Kurum, yapılan bu yardımların ilk peşin 
değeri için üçüncü kişilere, istihdam edenlere, araç 
sahiplerine ve diğer sorumlulara rücu eder. Bu kimse
lerin hak sahiplerine* yaptıkları ödemeler dolayısıyla 
Kurumun zarara uğraması halinde, hak sahiplerine 
rücu hakkı saklıdır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önerge yok. 
11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 11 inci madde kabul 
edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 12. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı 

Kanunla değişik 79 uncu maddesine 3165 sayılı Ka
nunla eklenen beşinci fıkranın son cümlesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve maddeye bu fıkradan sonra 
gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Ancak, ayı içinde primi yatırılmış süreler, sigor
talılık süresine dahil edilir ve primi ödenmeyen süre
ler kendileri veya hak sahipleri tarafından prim ve her 
türlü borçlar ödenmek şartıyla, sigortalılık süresi ola
rak değerlendirilir. 

2926 sayılı Kanun, kapsamına girmeden önce, Bağ -
Kur'a isteğe bağlı sigortalı olanların, isteğe bağlı 
sigortalılıkları devam eder.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 
12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... 12 nci madde kabul edilmiştir. 

— 226 — 
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13 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 13. — 1479 sayılı Kanunun, 2423 sayılı 

Kanunla eklenen 2927 sayılı Kanunla değişik Ek 7 nci 
maddesinin bir, üç, dört, beş ve yedinci fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrası yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

«1479 sayılı Kanun ile ek ve değişikliklerine göre 
malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık alan
lara her ay sosyal yardım zammı verilir. Sosyal yar
dım zammı aylıklar ile birlikte peşin olarak ödenir. 
Bu yardımın halen ödenen miktarı; geçim endeksleri, 
genel ve asgarî ücret, ülkenin ekonomik durumu ile 
Kurumun malî ve aktüeryal durumu göz önünde bu
lundurularak, Bakanlar Kurulunca tespit edilir.» 

«Sosyal güvenlik kanunlarına göre bağlanan iki 
ayrı aylığı birlikte alanlara, 1479 sayılı Kanuna göre 
ayrı ayrı bağlanan iki aylığı birlikte alanlara veya iki 
sigortalıdan da ayrı ayrı ölüm aylığı alan hak sahip
lerine bunlardan yalnız birisi için sosyal yardım 
zammı ödenir.» 

«Ödenen sosyal yardım zammı haciz edilemeyece
ği gibi, damga vergisi hariç her türlü vergi, resim ve 
harçtan muaftır.» 

«Ancak, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından 
aylık almakta iken T.C. Emekli Sandığı ile Sosyal Si
gortalar Kanununa talbi işlerde kadrolu, ücretli, geçici 
kadrolu yevmiyeli, sözleşmeli veya yapılan işe göre 
ücret veya yevmiye ödenmek suretiyle görev alanlara 
sosyal yardım zammı ödenmez.» 

«2829 sayılı Kanun hükümleri gereğince aylık bağ
lananlara ödenecek sosyal yardım zammı, hizmet sü
releriyle orantılı olarak tespit edilerek aynı nitelikteki 
zammı ödeyen ilgili sandık veya kurumdan tahsil edi
lir. Diğer sandık ve kurumlarca yapılan aynı mahiyet
teki ödemelere, Bağ - Kur'un Ödediği sosyal yardım 
zammı miktarı esas alınarak, hizmet süreleriyle 
orantılı olarak iştirak edilir.» 

BAŞKAN — Komisyondan, bir hususa katılıp ka
tılmadığını sormak istiyorum. 

Bir sonraki bölümde geçiyor; ancak, yine ikinci 
paragrafta ikinci satırda «Sosyal yardım zammı aylık
lar ile birlikte peşin olarak ödenir» diyor; «Sosyal 
yardım zammı» dedikten sonra bir virgül ilaves; 

gerekiyor. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Evet efendim, söy
lediğiniz gibi, bir virgülün ilave edilmesi lazım. 

BAŞKAN — Evet, oraya bir virgül ilave ediyo
ruz. 

13 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önerge yok. 
13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... 13 üncü madde kabul edil
miştir. 

ı 
14 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 14. — 1479 sayılı Kanuna 3235 sayılı 

Kanunla eklenen ek 16 ncı maddenin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Sağlık sigortası priminin tahsil ve takibi, 1479 
sayılı Kanun hükümlerine göre yürütülür. Primler, 
her hesap yılı sonunda o yıl içinde harcanan sağlık 
sigortası ile ilgili giderleri tenzil edildikten sonra kalan 
miktar ayrı bir fonda toplanır. Bu fonda toplanan 
paralar, başka maksatlarla kullanılamaz. 1479 sayılı 
Kanunun değişik 74 üncü maddesi gereğince ayrılan 
karşılıklarla, 2926 sayılı Kanuna göre ayrılan ihtiyat
lardan sağlık sigortası fonuna aktarma yapılamaz. 
1479, 3235 ve 2926 sayılı kanunlara göre; önceki yıl
larda tefrik edilebilen karşılık, fon ve ihtiyaçların, ve 
cari yıl içinde tahsil edilen primlerin işletilmesinden 
sağlanan yıllık gelirler, karşılık, fon ve ihtiyatların bir 
önceki yıla ait bakiyeleri de dikkate alınarak kendi 
aralarındaki orana göre tevzi edilir. 

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

Önerge yok. 
Madeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 14 üncü madde kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 15. — 1479 sayılı Kanuna 3235 sayılı 

Kanunla eklenen Geçici 7 nci maddeye aşağıdaki fık
ralar eklenmiştir. 

«Ancak, halen sigortalı olanlar ile yaşlılık ve ma
lullük aylığı almakta olanlara, eşlerinden dolayı ölüm 
aylığı bağlanması halinde, bağlanan ölüm aylığından 
sağlık sigortası primi kesilmez. 

Ana ve babanın her ikisinden de ölüm aylığı alan 
çocukların ölüm aylıklarından, yalnız babadan intikal 
eden aylıktan sağlık sigortası primi kesilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 
15 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kaibul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum: 
' MADDE 16. — 1479 sayılı Kanuna 2229 sayılı 

Kanunla eklenen Ek Geçici 6 ncı madde aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 
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«Başka Kurum ve Sandıklarca Kendilerine ve Hak 
Sahiplerine Aylık Bağlananlar 

Ek Geçici Madde 6. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar T.C Emekli Sandığı, Sosyal Si
gortalar Kurumu ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci 
maddesinde belirtilen emekli sandıklan ile kanunla 
kurulu diğer emekli sandıklarınca kendilerine yaşlılık, 
malullük veya ölüm aylığı bağlananlar, 1.10.1972 ta
rihinden itibaren 1479 sayılı Kanun kapsamı dışında 
sayılırlar. 

Ancak, bu Kanuna tabi hizmet süreleri, diğer Ku
rum ve sandıklara bildirilmiş ise bu hizmetler geçerli 
sayılır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 
16 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kalbul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 17. — 1479 sayılı Kanunun 3165 sayılı 

Kanunla değişik 60 ncı maddesi ile 80 inci maddesi 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

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

önerge yok. 
17 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 18. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 

madde eklenmiştir. 
«EıK MADDE 19. — Kuruma kayıt ve tescili ya

pıldığı halde, kayıt ve tescil tarihinden itibaren 10 
yıl içinde hiç prim ödememiş olan sigortalılar hak
kında sigortalılık hakları saklı kalmak kaydıyla, ku
rumca sigortalılık işlemleri, durdurulur. Ancak, ken
dileri veya hak sahiplerinin müracaatı halinde müra
caat tarihinde yürürlükte bulunan hükümler uygula
nır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 
18 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 19. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 

geçici maddeler eklenmiştir. 

«EK GEÇİCİ MADDE 21. — Bu Kanunun yü
rürlük tarihinden önce sigortalı olanlara da 25 inci 
madde hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 19 uncu madde 
çerçeve maddesidir. Bu nedenle, Ek Geçici Madde 21 
üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Önerge yok. 
Ek Geçici Madde 21'i oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ek Geçici Madde 22'yi okutuyorum: 
EK GEÇİCİ MADDE 22. — 3165 Sayılı Kanu

nun yürürlük tarihinden önce, diğer sosyal güvenlik 
kanunlarına tabi olarak çalışanlardan yüksek basamağa 
intibakı yapılanların; bu kurumlarda ve Bağ - Kur'da 
geçen süreleri de dikkate alınarak taleplerine istinaden 
yeniden intibakları yapılır. 

BAŞKAN — Ek Geçici Madde 22 üzerinde söz 
isteyen?.. Yok. 

Önerge yok. 
Ek Geçici Madde 22'yi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Ek Geçici Madde 23'ü okutuyorum: 
EK GEÇİCİ MADDE 23. — Bu Kanunun yü

rürlük tarihinden önce, üçüncü bir kimsenin suç sayı
lan hareketi ile bu Kanunda sayılan yardımların yapıl
masını gerektiren bir halin doğması sonucunda açıl
mış davalar hariç, ek rücu davası açılamaz; 

BAŞKAN — Ek Geçici Madde 23 üzerinde söz 
isteyen?.. Yok. 

Önerge yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Ek Geçici Madde 23 kabul edilmiştir. 
19 uncu maddeyi, kabul edilen ek geçici maddeler

le birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 20. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
iBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 21. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz isteyen?., 

Yok. 
Önerge yok. 
ıMaddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... 

Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(Tasarının tümü oylanmadan önce, lehte Sayın 

Turgut Sözer, buyurun. 
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TURGUT SÖZER (Sakarya) — Değerli Başkan, 
saygıdeğer üyeler; tasarıda gördüğümüz eksiklikleri 
biraz önce arz etmiştik; buna rağmen, sosyal kapsam
lı bir kanun olması ve işçilerimize bazı yenilikler ge
tirmesi nedeniyle, oyumu lehte kullanacağım. 

Ancak şunu da söylemeden geçemiyorum; yüce 
Meclisin çatısı altında söylenmeyecek sözleri, şiddet
le ve nefretle,, söyleyenlere iade ediyorum ve mahke
me hakkımı saklı tutuyorum; Yüce Başkanlıktan da 
gerekli işlemin yapılmasını istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sözer. 
ıBaşka, oyunun rengini belli etmek üzere söz iste

yen yok. x 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum; Tasarı
nın tümünü kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasa
rının tümü kabul edilerek, kanunlaşmıştır. 

Hayırlı olmasını diliyorum. 
Sayın Bakan teşekkür için söz istiyorlar; buyurun 

Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MEHMET MÜİKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; gerek 506 sayılı 
SSK Kanunu, gerekse bu kanun, gördüğünüz gibi, 
muhalefet ve iktidar tam bir anlayış, bir işbirliği içe
risinde yürürken nazar değdi, çok kısa bir süre hava 
değişti. Gönül arzu eder ki, hep o başladığımız gibi 
o hava içerisinde gidelim. Bu demek değildir ki, mu
halefet haklı tenkitlerini yapmayacak; yapacak ama, 
bir sınıra geldiği zaman karşılıklı sinirler geriliyor. 

Ben teşekkür için söz aldım, ama bunu söyleme
den edemedim. Ağır birtakım şeyler var; onları ce
vaplamak zamanı değil, zamanında da cevaplamak 
istemedim; yeni münakaşalara cevap vermemek için. 
Ama gönül arzu ediyor ki, mümkün mertebe o sevi
yede sözlerden vazgeçelim. Mesela, bir arkadaşımız 
dedi ki, «Ekonomiyi şöyle yaptınız, böyle yaptınız, 
ama arap uyandı.» 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, teşekkür konuşması değil bu. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devam
la) — «Arap kim?» diye adama sorarlar; arap kim?.. 
«Arap, millet» derseniz, işin içinden çıkamazsanız; 
«Arap o değil, biziz» derseniz; biz, size onu yakıştır
mayız. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür için söz aldı
nız. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKBRREM TAŞÇIOĞLU (Devam
la) — Onun için söz aldım da; buradan gelen sözleri 
de kabul etmiyorum, onu da kabul etmiyorum. 

Çok teşekkür ederim; zannediyorum ki işçimize, 
memurumuza, emeklisine, Bağ - Kur'lusuna, esnafına 
çok faydalı olan bu iki kanunu süratle geçirmiş ol
manızdan ve bize yardım etmiş olmanızdan dolayı 
ve yapmış olduğunuz çok güzel tenkitlerin de bize ışık 
tutacağına da bilhassa işaret ederek, hepinize teşek
kürler eder, saygılar sunarım. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saıyın Bakan. 
4. — 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununun Bazı 

Maddelerinin Değiştirilmesi ve 7269 Sayılı Kanunun 
Değişik 33 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılma
sı Hakkında Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm; Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/859) (S. Sayısı: 597) (1) 

iBAŞKAİN — Sayın milletvekilleri, 4 üncü sırada, 
«2985 Sayılı Toplu Konut Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve 7269 Sayılı Kanunun de
ğişik 33 üncü 'Maddesinin Yürürlükten Kaldırılma
sı Hakkında Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm; Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları» üzerinde görüşmelere başlıyoruz. 

'Komisyon ve hükümet hazır. 
(Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum : Komisyon raporunun okunma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon 
raporunun okunması kabul edilmemiştir. 

"Sayın milletvekiUeıii, tasarının tümü üzerinde, 
bizdeki şuraya göre, Doğru Yol Partisi Grubu adına 
Sayın Türkân Arıkan söz istemişlerdir; buyurun Sa
yın Arıkan. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA TÜRKÂN TURGUT 
ARIKAN (Edirne) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Doğru Yol Partisi Grubu adına görüşleri
mizi arz etmek üzere huzurunuzdayım; Yüce Meclise 
saygılar sunarım. 

2985 Sayılı Toplu Konut Kanununun çıkarılışında 
emeği geçenlerden biriyim ve 1984 yılında bu Ka
nun çikanlırken 'Mecliste yaptığımız konuşmaları da 
hatırlıyorum. Gerçekten, o dönemde ülkemizin ko
nut ihtiyacını göz önünde tutarak, bu Kanunun ül
kemize yararlı olacağını hepimiz savunmuştuk; hatta 
muhalefet de bu konuda bizlere ışık tutmuştu. Ama, 

(1) 597 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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bakıyoruz, aradan geçen dört seneden sonra, kanun
da yapılan değişikliklerle, esas konut amacıyla ku
rulmuş olan kanuna, ticarî amaçla kullanılmak üze
re birtakım eklemeler yapılıyor. Bu, maddelere geçil
diğinde tartışma yapılırken açıkça görülecek; iş ve 
istihdam yaratmak üzere esnaf ve sanatkârlara aılt 
işyerleri ve küçük sanayi teşebbüslerinin kredi yoluy
la desteklenmesi bu Kanunun maddesi içine soku
luyor. 

tz'Jn verirseniz, 30 Nisan 1987 tarihi itibariyle 
Toplu Konut Fonunda ne gelir toplanmış, ne har
camalar yapılmış; genel bir bilgi vermek istiyo
rum. 

30 Nisan 1987 tarihi itibariyle gelir durumu 
şöyle : . 

Alkollü ve alkolsüz içkilerden 229 milyar; akar
yakıttan 191 milyar; ithalattan alınan fonlardan Mil 
milyar; bedelsiz ithalattan 10 milyar; yurt dışı çı-
kışîıârından 46 milyar; kredi geri dönüşlerinden 23 
milyar; yabancılara satılan gayrimenkullerden 952 
milyon; Tekel ithalatından 79 milyar; gecikme zam
mı 666 milyon; talih oyunlarından 5 milyar {küsurat
ları söylemiyroum), Hazine bonosu faiz gelirleri 12 
milyar; faizsiz kredi kurumlarınım katılma payı 25 
milyar; işletme kredisi 120 milyar; karayolu taşıma
cılığından 33 milyon; toplam olarak 736 milyar . 

Benim burada anlamadığım bir husus var; fa
izsiz kredi kurumlarının katılma payı nedir? Anlaya
madım, izleyemed'im. aklıma gelen; acaba Albaraka 
ile Faisal Finanıs kurumları mı Top'ıu Komuta kat
kıda bulundu; nedir bu? Eğer bu tamuda açıklama 
yapılırsa sevinirim. 

•Bir ide 30 Nisan 1987 tarihi itibariyle bir de gi
derlerine bakalım : 

IBsIki köoıpera!t;<fl'ıene 270 milyar lira verilmiş. Yeni 
pnoje'er 199 milyar; ferdî kredi 127 milyar; birinci 
derece yaptırılan kamui1. aştırma alt yapıları 1 milyar 
300 milyon; «urizim ait yapıları 9 milyar 600 mil
yon; yatırım işletme kredileri (dikkatinizi çekiyo
rum) 2 milyar 1Ö0 mi'yon; Geliştirme Destekleme 
Fonuna aktardan 30 milyar; faiz farkı iadesi 251 
imi İyon; araştırmalar 76 milyon; şehit polis aileleri
ne konut kredisi 1,5 milyar; Hazine bonosu 29,9 
ımlilyar, (yani 30 milyara yakın), bankalara ödenen 
Ikjomisyon 4 milyar 200 milyon; Sosyal Yardımlaş
ma Fonuna aktarılan 6 milyar 200 milyon; kısa va
deli mevduat hesaibı, -nemalandırma için olacak- 10 
milyar; faizsiz kredi ödemeleri 9 milyar 200 milyon 

ve Afetler Fonuna aktarılan 1,5 milyar; toplam 707 
milyar. 

Şmdi, her yâ 300 bin konut açığı olduğu söy
leniyor; buna karışıı getiriyorsunuz, konuta tahsis 
©dillmeısıi gereken kaynakları ticarî amaçla kullanılmak 
isıtiyıorısiLinuız!.. Bu, bir kere bize tersi geliyor. Ma
demki ü'kemizde gerçekten büyük bir konut soru
nu var; bu fonda toplanan kaynakların konutla i'gi-
li hususlara aktarı iması gerekir, işyerleriyle değil; 
isftihdam sorununu başka şekilde çöziün. 

HAZIM KÜTAY (Ankara) — Nasıl çözelim, 
teklif?.. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Her şeyi biliyorsunuz, çözün; «biliyoruz» diyorsu
nuz. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Bizim bffid'iğimi? 
blöy'e. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) -
Demek ki, çözememişsiniz birtakım şeyleri, bura
dan ş''mdi medet umuyorsunuz; o da, siz;n profe-
^em'erinizi çözecek şeklide değil; birimcisi bu. 

İkincisi : Bakıyoruz, 30 milyar liralık Hazine 
bonosu aîm'şısınız. Ne yapmışsınız?.. Bütçe açıkla
rı nida kuillanm'şis'nıız. Toplu konutun kaynağını; 30 
milyar liralık klönuıt yapmak yerine, büftçe açığında 
ıküıUaınımışisınız. Değerli arkadaşlarımı, bu fonu çı
karırken, sarahaten konult yapmak amacıyla çıkar
dık ve bunu hepimiz teşyik etltik; ama n'e yapıyorsu
nuz? Bleceremiyorsunuız, bultçe açıklarınız var; o 
fondan büMçeye, bu fidnıdiah bütçeye aktarmalar ya
pıyor, ondan sonra esıaıs amaçları dışlıyorsunuz ve 
kiralar 100 bin, 150 bin, 300 bin, gecekondudaki ki
ralar 40 bin, memur ayilıjklan 30 bin, 40 bin, 50 
bin, 70 bin azamisi; nasıl geçinsin bu vatandaş? 

HAZIM KUTAY (Ankara) — 30 bin lira me
mur aylığı var mı? 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Var tabiî. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Çok rica ederim... 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 

Var tab'î; gelin gösterey<ım size. 
BAŞKAN — Sayın Kutay, sayın milletvekilleri, 

lütfen... 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 

Tabiî, sizin gibi fildişi kulede yaşamadığmuz için, 
kaç lirayla geçinenler var, biliyoruz. 

İkinci bir nokta; Toplu Konut Kanununda, top
lu konutla ilgili projelerin desltlektenımeisi için işlet
ime ve yatırım kredileri verilmesini de öngörmüş-
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tfük; bir an önce toplu konutta ilgili birtakım yan 
sanayileri desteklemek için. Verdiğiniz kredilere 
bakın; 4 sene içinde 2 milyar lira kredi verebilmiş
siniz; ama Hazineden bono almakta kullanmışsınız... 

ŞABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — Hazi
ne bonosundan faiz alıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Arık'an, Genel Kurulla hitaben 
lütfen. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Değerli arkadaştanım, lütfen dikkatle dinleyelim ve 
'dikkatle düşünelim. Düşünmeden herhangi bir ka
nunu çıkarırsak, ne bu kanunda çıkardığımız amaç
lara ulaşabiliriz, ne de kaynakları, gerçekten ama
cı doğrültusunida kullanabiliriz. Bu kanunun ama
cı, fopHu konııltu teşvik eitmektir ve vatandaşlarımıza 
ucuz konut sağlamaktır, mülkiıyeti dahil. Ayrıca, va
tandaşlarımıza ucuz kiralı konut ısağVayabâmefctir, 
onları geçim bakıımıınldan rahatlatabilmektir; ama 
bu kanunun amacı, bütçe açıklarını gidermek değil-
Idiır. Liülüfen, istirham ediyorum, bu konuları dikkat
le incelemeniz gerekir. 

İBaikııyorum, şahiıt polis ailelerine 1,5 milyar lira
lık knedi vermişsiniz; karşı değilim, verilisin... Peki, 
asker ailelerimiz var; onlara niçin vermiyorsunuz; 
şehit olan askerlerin ailelerine niçin verımiyorcumuz? 
Şeh't olan sıradan vatandaşlarımız var; bu sene 
iç'nde Güneydoğu Ânadolulda yüzlerce aile öldü
rüldü. Neden o ailelere vermiyorsunuz da, ayırım 
yapıyorsunuz ve sadece polis ailelerine veriyorsu
nuz? 

ŞABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — Aske
riyen İm ayrı fonu var. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Arıkan, Genel 
Kurula hitap edin. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) -
Evet, sizin kadar bilemilyioruz : Ekonomiyi ne hale 
getirdiniz, ülkeyi ne hale getirdiniz, açıkça x belli. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

İBAŞKAN — Saym Anka'n... 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 

Açıkça belli, görüyoruz, sıkıntı vatandaşların boğa
zlına kadar çıkmış her yönden; ama siz, fildişi kule
mizde rahat içindıe, vatandaşı da kendiniz gibi rahat 
zannediyorsunuz. (ANAP sıralarımdan gürültüler) 

Değerli arkadaşlarımı, lütfen, istirham ediyoruz, 
bu kanunu amacından saptırmayınız, başkalarında 
olduğu gibi; bu, çok önemli bir kanuni. 

Sayın Akarcalı, imzanız bende duruyor; ben 
açıklamıyorum. Saygı duyuyorum diye, saygısızlık 
yapmayın lütfen. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (DYP sırala
rından alkışlar) 

İBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
iSayıın milleıtvekiılleri, tümü üzerimde başka söz 

işeyen?.. Yok. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Sorum var. 

İBAŞKAN — Başka aoıru sormak isteyen?.. Yok. 
©uyurun Sayın Bayezüt. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Efendim, afet işlerine harcanacak paralar bu idare 
emrinde; ama afet işleriyle uğraşacak idare Bayın
dırlık ve Mân Bakanlığının emrimde. Allah göster
imin , bir afet halinde, bu idare bir hizımet yap
mak isteyecek, bu idareden de para isteyecek... Ya
ni, bu sistem, hizmeti geciktirmez mi? Acaba ilk yar
dımları bunun dışında mı mütalaa ediyorlar? 

BAŞKAN — Buyurum Sayın Baklan. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Sayın Başkan, yüce 
Meclisin muhterem üyeleri; Toplu Konut Kanunu
nun bazı maddelerini değiştirmeye matuf olan bu
günkü kanun tasarlısında Sayım Arıkan'ın temas et
tiği husus,, kanunun gayesine matuf ö'ımadığı yönün
dedir. Biz şunu düşünüyoruz : Evvela, Toplu Ko-
nult Fonumda kaynak ne şekilde yaratılmaktadır? 
Bir defa, kabul ettiğimiz kanunla, asili kaynakları 
mevouJljtur. Bir de, bu mekanizmada çok çok önem
li husus : Diyelim 1990 seraesindeyiz; l^T'hin ana 
para ödemesi, aynı zamaınlda Î987'ye ait faiz ödeme
si, 1986<ya, 19851e, 1984,e ait ve aynı zamanda 1987, 
1988, 1989 senesinin ham faiz, hem de re'sülmal 
löldemeleri söz konusudur. Bu ödemeler olduğu za
man, takriben yaptığımız bir hesaba göre, aşağı yu
karı 19901da, enflasyon ısürati dışında -enflasyon 
hesabı yapıl'ımamışltır- bugünkü , değerler nazarı iti
bara alınarak, 1 trilyon liranın üzerinde -1990^3.' 
kaynak, 1995 '̂e ise 4 trilyon lira, 20100 yıllında -çün
kü geriye doğru 15 deneyi işgal ediyor- 2000 yılında 
ise 15 veya 1J6 trilyon liralık bir kaynak meydana 
ıge'ımektedir. Tıpkı kartopu gibidir ve kendi kendini 
besleyen bir mekanizma doğmuştur; bir feed back 
mekanizması. Bu sebepten dolayı, Konut Fonunun 
geliri gittikçe artacaktır; tıpkı bir kartöpunun çığ 
ıgibi büyümesi gibi. 
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(Bu stejbepiten dolayı, acil görünen ve yine gaye
line masruf ertdüıatrilde, yani esnaf ve sanatkârın iş-
y.sri ihtiyacı yönünden kullanılmak üzere, kanunda-
Iki böyle bir tadili biz uygun görmüşüzdür. Binaen
aleyh, aslında gayesinden uz;a!k değildir; tamamen, 
artan kaynağın faydalı bir yöne ylönle'ndirilımıe'si: me
selesidir. 

Gelelim Hazine bonosu alınması meselesine. 
Doğrudur; sayın milletvelkilijm'izin temas ettiği doğ
rudur; alınmışltır ama,, bu kullanıLmayan, yani o sı-
ıralda hlenüiz daha kooperatiflere intikal etmeden, 
ımfâvicut paranın bamjkadıa bir gelir getirlmeksizin bı-
ırakıllması, gayeit tabiî iyi bir idare için doğru de
ğildir. Değerlenldırımiyıorsa ve ondan bir kaynak do-
ğurimuyorsa, o idareci de kusurludur. Bu yönden 
Hazine boinıoisiu alınmiişıtır ve bankayla, haittüa bazen 
pazarlık yapılarak da, üiç aylık veya altı aylık va-
(de'li de para yatırmaları söz konusu olmuştur. Ko-
nujt Fonununuın biu tasarrufu da yine normaldir; 
İtan un kaynağını arttırma yönünden müdebbir bir 
ıtlüccar gibi hareket etmeye de, ftan müessesesi, fon' 
Ikurulu meclburidur. 

İSaym Bayezit Beyiin sorduğu soruya cevap ve
receğim; yalnız, özür dilerim, sonunuzu tekrar eder 
misiniz? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) - -
ÎElfendim, afet işlerinde sarifedillecek meblağı, para
ları, maddî imkânları Komut Fonunda topluyoruz; 
aneaJk, afet isterini yürütecek idareyi, bürokrasiyi 
Bayındırlık ve İlskâ'nlığına bırakıyorsunuz doğal ola
rak. Ben, şundan endişe ediyorum : Afetzedelerin 
yaralarını varabilme kısa zaıman iısitöyen bir iş. Aca
ba, malî kaynağın bâ şjka bir idarede Olması, icranın 
da o kaynağa hâkim olmayan başka bir idare de 
olması, afet işlerinde zorunlu çabukluğu ortadan 
kalidırır mı? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Efendim şunu arz ede
yim; gayet tabiî, Afet işleri Genel Müdürlüğü Ba-
ynıldırlık ve iskân Ba kanlığına bağlıdır, Bayındır
lık ve İskân Bakanı da, aynı zalmanda fon kurulu
mun ülyesijdir. Fonda, yani mekaniztmıanm kaymağın
da her zaman para vardır; flömdiaki paranın sıfır ol
ması veya bir anda bilmesi söz konusu değildir. Her 
an ll5, 20, 30 milyar lira mevcut olabilir; yani dev
let blültlçesinden veya Afet İşleri Genel Müdürlüğü
nün Hazineden alabileceği paradan daha hızlı, öte 
(taraftan alunması mümkündür. Biz bunun bir mah
zur teşikiil edeceğini tahmin etmiyoruz. Tatbikatta 

eğer ufak bir kuısıur görülıürıse, o da süratle bertaraf 
edilir; ama biz Öyle zannediyoruz ki, bugün bu me-. 
ktanizımada bir geeikimıe olmayacakltır; tatbikatında 
da bunu müşahede eitaıeimiz müjmkün olacaktır. 

Teşekkür ederim efendim. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Balkan. 
(Madjdellere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Eitimeyenler... 
Maddelere geçilmesü kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okuUuyoıtıım : 

2985 (Sayılı Toplu Komıt Kanonunun Bir MaddesMn 
DeğiştiriJme î Hakkında Kartun Tasarısı 

İMADDE 1. — 29S5 ısayılı Kanunun 3 üncü mad
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir, 

«cToplü Komut Fonu; ferdî ve toplu konut kre
disi, faiz sübvansiyonu, toplu konut alanlarına ar
ışa temini, araştırıma, turizm a ̂ yapılanı, konut altya
pıları, okuil, karakol, ilbadetjhane, sağlık tesisleri, 
ıspior tesisleri, postane, çidculk parkları, benzeri tesisler 
ve konut sekltlörlü sanayiini teşjvik için yatırım ve iş
letime kredilsi ile iş ve isitiıHdatm yaratlmıak üzere es-

• ınaf ve sanatkârlara ait işyerleri ve1 küçük sanayi te-
şelb|bü]sleırinin kredi ydluylıa deste!k'lenfme(si ve afet 
hizmetlerinin karşılanmasıı alanllarınlda kullanıliır». 

(BAŞKAN — 1 inci madjde üzerinde söz isfeyen?.. 
Yc|k. 

Önerge yok. 
,1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorıulm : Kabul 

edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiş
tir. 

2 ne i nıadjdeyi okuituyoruim : 
• MADDE 2. — Bu Kanun yayıfmı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
(BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 

Yok, 
(önerge yok, 
2 nci maddeyi oylarıımıza sunuyorum : Kabul 

«(demler... Bilmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiş
tir. 

3 üncü maddeyi lokutuyiarum : 
(MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürüjtlur. 
(BAŞKAN — 3 üncü madjde üzerinde söz iste

yen?.. Yıolk., 
önerge yok. 
3 ündü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... E^nîsyenfler... 3 üncü madjde kabul edil-
(mişltür. 
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Tasarının tümü oylanmadan önce oyunun rengi
ni belli eHmjdk üzere âöz ialteyen sayın mıilieitvekili?.. 
Yok. 

.Tasarının tümünü oylarınıza ısıunuytorum : Kabul 
edenler... Etimeyenfer... Tasarımın tümü kabul edile
rek kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını diliyorum. 

Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin bitmesi
ne çok az bir zaman kaildi; aldığımız karar gereği, 
çalışmalarımızı kaklığımız yerden sürdürmek ve saat 
21.30ida toplanmak üzere oturumu 'kaplatıyorum. 

(Kapanma Saati : 19.50) 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 21.30 

BAŞKAN : Başkanvekili özer Gürbüz 

KÂTİP ÜYELER : İsmail Üğdül (Edirne), Arif Ağaoğlu (Adıyaman) 

(BAŞKAN — Türkiye Büjyjülk Millet Meclisinin 1121 inci BMeşiıminjin İkinci Oturümıunu açıyorum. 

5. — Gaziantep İli Merkezinde Karşıyaka ve Şa-
hinbey Adıyla İki İlçe "Kurulması Hakkında Kanun 
Tasarısı jile 'İçişleri ve Plan ive \Bütçe komisyonları ra
porları (1/857) {S. Sayısı ;: '615) (1) 

BAŞKlAN — AÜdığıimuz karar .gereği, görüşme-
dere kaldığımız yjöridien devam eidiıyloıruz. 

Gündemin «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Ko-
misıyonlarıdan Gelen Diğer tşler» bölümünün 5 inci 
Sırasında, Gaziantep İli Merkezimde Karşıyaka ve 
Şahirtbey Aldıyla İki İlçe Kurüllması Hakkında Ka
nun Tasarısı ille İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon raporunun okunup okunımamaisını oy
larınıza sunacağım : Komıiigyön raporunun okunma -
ısını ıkalbul edenler... Etmeyenler... Kojmıisyon raporu
nun okunması kabul edilmemiştir, 

Tasarının tümü üzerine söz almak isteyen var 
mı?.. Yok. 

Taslarının maddelerine geçilmesini oylarımıza su-
nuydrulm : Tasarının maddelerine geçilmesini kabul 
edenler... Bilmeyenler... Tasarının maddelerine ge-
çilımeisi kabul e)dil(mJşitir. 

il inci majdldeyi okutıvyorutm : 
Gaziantep İH |Merkezinde }Şejhitkân4 ve ^hinbey 
Adıy)^ |tki İlçe (Kû uJjmfaısı Hakkı(^a Kanun Tasarısı 

(7) 615 S. Sayılı IBasmayazı tutanağa eklidir. 

MADDE 1. — Gaziantep İl Merkezinde; 
a) Ek 1 sayılı listede adları yazılı bucak, kasa

ba vıe köyler aynen bağlanmak ve şehrin Alleben De
resinin ve tabiî uzantılarının kuzeyinde' kalan bölü
mü mıerlkıez oCmak üzere Şehılikâmil adıyla, 

|b) Ek 2 sayuh lis'tede aldlan yazılı bucak, kalaba 
ve köyler aynen bağlanmak ve şehrin Alleben Dere
sinin ve tabiî uzantılarının güneyinde kalan, böliümü 
merkez olmak üzere Şahihlbey adıyla, 

İki ilçe ve bu ilçe merkezilerinde aynı adlarla iki 
bbleıdHye kurüljmuşitulr. 

(BAŞKAN — Madde üzerindSe söz isteyen?.. Yok. 
İM. TURAN BAYBZİT (Kahramanmaraş) — 

$oruim var Sayın Başkan, 
BAŞKAIN — Buyurun Sayın Bayezit. 
İM. TURAN BAYBZİT (Kahramanmaraş) — 

ISaym Başkan, bıu ilçelere bağlanan yerleşim birim
lerinin içinde belediye olanlar var mı? 

(BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ISAĞLIK VE SOSYAL YARjDIM BAKANI 

MUSTAFA KADEMLİ- '(Mahya) — Yoktur. 

IBAŞKAN — Sör.u cevaplandırılmıştır. 
1 inci mad/dıefyi ekli listelerle birlikte oylarınıza 

isunuiyorulm : Kabul edenter... 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — 101'i arıyformu-

(suntız? Sayın Başkan? 
|BA$KAjN — Kalbul etmeyenler... 1 inci madde, 

ekli listelerle berabter kabul edilmiştir. 
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2 nci maddeyi dkütuyoruımı: 
MADDE 2. — Belediye sınırları içilnde birden 

fazla ilçesi bulunan Gaziantep Belediyesi haklkın-
da 3030 sayılı Büyükşenir Belediyelerinin Yöneti
mi Ha'klkınJda Kamun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulü Hakkında Kamun hü'küım/eri uy
gulanır ve Gaziantep Belediyesi isimi de «Gaziantep 
Büyülkışefoir Be!üdiyesi»ne dönüşıür. 

BAŞKAN — Mad|de üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge?.. Ydk. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : 2 nci mad

deyi 'kabul edenljer... 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — 101 arıyorsunuz 

Sayın Başlkan. 
BAŞKAN — Kabul etimeyenler... 2 nci madde 

kabul edl'm'şltir. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik).— Aramıyor musu

nuz Sayın Başlkan? 

'BAŞKAN — Arıyorum Sayın Demir. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Allahtan kork 

Sayın Başkan, bizden kıorklmuy orsan; 101 var mı? 
BAŞKAN — 3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanunla kurutan Şahitkâmil 

ve Şahiınibey ilçelerinde merlkezî idare tarafından 
oluşturulacak teşkilata ait kadroları ihdas etmeye 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — 3 ündü madde üzerinde söz isıre-
ydn?.. Yok. 

önerge?.. Yok. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : 3 üncü 

«nadideyi kabul edenler... 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Şimdi idle mi say-

ımayacaıksrn Sayın Başkan?.. 
Kabul etmeyen1'er... 3 üncü madde kabul edil

miştir. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — 101 yıdk Sâym 

Başlkan. 
iBAŞKAN — Sayın Demir, hiç kabul etmeyen 

görmed:ğ'm bir madde, sayıyorum ve... 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Var Sayın Baş

kan. Yorulmuşsunuz... 

BAŞKAN — Evet, kabul etmeyen görmediğim 
bir tasarı; onun için 101 konusunda sayın mületve-
killerimim hassasiyeti varsa, ayrıca saydırabi'liriz. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — 101 yok Sayın 
Başlkan. 

'BAŞKAN — Sayın Demir, hiç ret görmediğim, 
hiç kabul edinmediğini görmediğini bir tasarıyı gö-
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rüşltlüğüm için 101'i de var olarak göndüm, ayrıca 
saymamıştık. 

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 1. — Şehitkâmil ve Şahinbey 

Belediye Seçimleri Türkiye düzeyinde yapılacak illk 
g:ne' mahallî idareler seçimleriyle birlikte yapılır. 

Bu süre içinde, Büyükışehir Beledi'yelerinin Yöne
timi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin De-
ğiışitÎTİlerek Kabulü Hakkımda 3030 saıyıılı Kanunda 
yazılı büyükşenir ve ilçe belediyelerine ait yetki ve 
göreV'erin tümü Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ta
rafından yürütülür. 

Gaziantep Belediyesinde halen görevde bulunan 
BeJediıye Başkanı, Belediye Meclüsi ve Belediye Eh-
dumeni ilk genel mahallî idare seçimine kadar Bü
yükşehir Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Be'le-
dîye Encümeni olarak 3030 sayılı Kanunda yazılı 
görev ve yetkilere sahiptir. 

İBAŞKAN — Geçici 1 inci madde üzerimde söz 
isteyen?.. Ydk. 

Önerge?.. Yok. 
Geç'ci 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

Geç;cî 1 inci maddeyi kabul edenler... 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Soruyu, sayacak 

musmvz dıtye soruyorum. 
İBAŞKAN — KaJbul etmeyenler... Geçici 1 inci 

ımadde kalbul edilmiştir. 
4 Üncü maddeyi okultuyorum : 
IMADDE 4. — Bu Kanun l.L. 1989 tarihinde yü-

rürîüge girer. 
BAŞKAN — !M)adde üzerinde söz isteyen?.. 

Yok. 
Bir önerge var, ıokutuyorun| '• ( 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 615 sıra sayılı Gaziantep İli 

Merkezinde (Karşıyaka ve Şahinbey Adıyla İki İlçe 
Kurulması Hakkında Kanun Tasarısının 4 üncü 
maddesinin 

«Bu Kanunun idarî hükümleri yayımı tarihinde, 
malî hükümleri 1.1.1988 tarihinde yürürlüğe girer.» 

Şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Pertev Aşçıoğlu Rezan Şahinkaya 
Zonguldak Ankara 

Mehmet Kafkaslıgil Abdurrahman Demirtaş 
İstanbul Hatay 

Mehmet Kocabaş 
İçel 
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IBAŞKAN — önergdye Komisyon katılıyor anu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-

KfLÎ FAHRETTİN KURT ((Trabzon) — Katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Oüklülrnet katilııyor imu efendim?.. 
töÇliŞLBRt BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisıyon 'katılıyor, ancalk yeterli 
çoğunluğu yok. 

Hükümet katılıyor. 
Önergeyi kabul edenler... 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — 101 

var mı Sayın Başkan? 

IBAŞKAN — Tümünü oylarken ayrı ayrı saya
cağım. 

Klabul emmeyenler... önerge kabul edlmişitîr. 
vMiadldeyi önerigeyle değiştirilen şekliyle aylarıoı-

za ıgunuyorum : Kabul elden'ler... Kabul e-timeye'nler... 
4 'üncü madde kabul edilımişltir. 

TÜRKÂN TURGUT ARİKAN ıflEdilrne/) — Sa
yın Başkan, 250 kişiden 101 'i bulsunlar hiç değilse. 

IBAŞKAN -
MADDE 5. 

Kurulu yürütür. 

5 inci maddeyi dkutluıyorum : 
- 'Bu Kanun •hükümlerini Bakanlar 

Madde üzerinde söz 'Meyen?.. IBAŞKAN 
Yük. 

;5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum! : Kabul 
«demler... Kabul etmeyenler... 5 inci madjde kabul 
edilmiştir. 

Tasarının ıtülmü üzerinde oyunun rengini belli 
«ilmek • isteyen sayun mi'lielttveki'li?.. Yok. 

Tasarımın tümünü oylarınıza ısunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarının tümü 
kabul edilerek Ikanunlaşımuşjtır; hayırlı olmasını dile
rim. (Alkışlar) 

6. — Konya Milletvekili Haydar Koyuncu ve 7 
Arkadaşının, Konya İli Merkezinde Alâaddin, Sel
çuklu ve Meram Adıyla Üç İlçe Kurulması Hakkın
da Kanun Teklifi ile İçişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (2/471) (S. Sayısı : 616) (1) 

IBAŞKAN — Sayın ımi'llletvekilleri, 6 ncı sırada
ki, Konya Milletvekili Haydar Koyuncu ve 7 Arka
daşının, Konya îli Merkezinde Alâaddin, Selçuklu 
ya Meranı Adıyla Üç ilçe Kurulması Hakkında Ka

fi) 616 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

nun Teklifi ile İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyon
ları raporları üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon?.. Hazır. 
iHüklümet?.. Hazır. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını 

oylarınıza sunuyorum : Komisyon raporunun okun
masını ikalbul «deriler... Kabul ötmeyenler... Komis
yon Raporunun okunması kabul edilimeımisjtir. 

Teklifin .fiütriü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Teklifin maddelerine gecikmesini oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tek
lifin maddelerine geçilmesi' kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
Konya 3li Markjegindıe Karartaıy, Selbcuklu ve Meranı 
Adıyla Üç İlçe Kurulması Hakkında Kanun TekKfi 

MADDE 1. — Konya il merkezimde; 
a) Ek 1 ısayılı listede adları yazılı mahalleler 

ımıerkez ollmak üzere Ve ıelk 2 ısayılı listede adları ya
zılı köy, kasaba ve bucaklar aynen bağlanmak üze
re Karatay, 

b) ÎEk 3 ısayılı listede adları yazılı mahalleler 
merkez olmak ye ek 4 «ayılı listöde adları yazılı köy, 
kasaba ve bucaklar aynen 'bağlanmak üzere Selçuk
lu, 

c) Ek 5 »ayılı lisltede adları yazılı mahalleler 
merkez oümak, ve ek 6 sayılı listede adları yazılı 
köy, kasaba ve bucaklar aynen bağlanmak üzere 
Meram, 

Adlarımla 3 i'liçe ve bu ilçelerin ımerkezlerihdıe ay
nı adlarla 3 belediye kurulmuştur. 

ıBAŞKAN — Madde üzerinde >söz isteyen?.. Yok. 
Önerge varıdır, lokutup üşlem© koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Konya Miltetivekili Haydar Koyuncu ve 7 arka

daşının, Konya1 merkezinde Karalay, Selçuklu ve 
Meram adıyla ülç ilçe kurulması hakkındaki 616 sa
yılı Teklifte, 1 inci maddeye bağlı üstellerd'eki aşa
ğıda yazılı hususlar zuhıulen eksik yazılmış; düzel-
titoeısini arz ve talep ederiz, 

Haydar Koyuncu 
• .Konya' 

'Nihat Harmancı 
Konya 

Mehmet Ali Döğuşlu 
Bingöl 

Abdurralhiman Bozkır 
Konya 

Abdullah Tenekeci 
Konya 
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1. ı(l) Sayılı Mste numarasının (5) Ve liste baş
lığının, Meramı, ı(2) ısıayılı ILisite numarasının (6) ve 
liste başlığının (Meram, İlçesine Aynen Bağlaman 
Bucak, Kasaba ve (kjöyler), (5) sayılı liste muımarası-
oın (1) ve 'lislte başlığının Karatay, i(16) sayılı liste 
numarasının 1(12) Ve liste başlığının Karatay olarak 
(diüizeltiMösfniı ve ek listelerfn bu nulmarajaınıaya uy
gun sekilide sıralanmasını, 

!2. (Meram ilçesine aynan bağlanan bucak, ka-
sıaiba ve 'kjöyler liiatesiriin, Kızılören Bucağına bağlı 
Ikcjyler biölıülmüne IKajya'lı ve Yatağan köyleri ile İkili
ce ve Sağlık belediyelerinin eklenmesini ve başlığı
nın (IKıızıl'Örıen Bucağına Bağlı Kasaba ve Köyler) 
olarak düzeltilmesini'. 

(3. 0) Sayılı listenin 70 inci sırasındaki «Çan
'dır» aidinin, «Ça'ndır» olarak düzeltilmesini. 

4. (6) Sayılı lilsltdde'ki «Kavakköy» adının «Ka
vak» olarak dülzeltfltmeskıi. 

\5. i(4) (Sayıdı İMenin 5 inci sırasındaki «Çay-
(dere» adının, «Çalldere» olarak düzeltilmesini, 

16. ı(2) Sayılı listedeki «Kaşınhanı» köyünün Ka-
t'atay ilçesinden çıkarılarak, Meram ilçesine (dahil 
'edilmcisi'ni. 

7< |(4) Sayılı listenin «Si'lle Bucağına Bağlı Koy
lar» ibölü'mülnliln 9 uncu sırasında bulunan «Sülutlaş» 
adının, «Stulutas» olarak, 

11 inci şurasında (bulunan «Tepe B» adının, «Te-
peköyB» olarak dülzeltilımesini, 

/8. IBaşarakavak ı((B) (kasabasının, Sille Bucağı 
listesine eklenımesini ve 'başlığının {Silile Bucağına 
Bağlı Kasaba ve Köyler olaraik idüze'Mlmesini. 

IBAJŞKAiN — Komisyon katılıyor ımu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİiUÎ (FAHRETTİN KORT (Trabzon) — Katılı
yoruz. 

(BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

('Erzlincan) — KJalttİjyoruz efendim. 
(BAŞKAN — Katılıyor. 
(CAHİT TUTUM (Balıikiesir) — Redaklsiîyon ımu 

oluyor Ibu? 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

((Erzincan)— Düzeljtaıedıii" blu. 

IBAŞKAN — önerge, listedeki 'sıra değişiklikle
ri üzerine veriiımiış. 

DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Sayın 
Başkan, yanlış - idoğnu oetlveli okuyoruz galiba. 

PAHİT TUTUM (Balıkesir) — Yeni bir hü
küm yok; değil imi? 

BAŞKAN — Yeni Ibir hukühı yok. 
önergeyi oylarınıza (sunuıyorum : önergeyi ka

bul edenler... Kabul etjmeyenler... önerge kabul edil
miştir. 

1 inci ımaddeyi, önergeyle kabul edilen değişik 
şekliklıe oylarınıza ısunuyoruım : Kabul edenler... Ka
bul emmeyenler... 1 inci ımadide kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
ıMADDE 2. — Belediye ısınırları içimde birden 

fazila ilçesi bulunan Konya Belediyesi hakkında 3030 
sayılı Kanun 'hükümleri uygulanır ve Konya Bele
diyesi ismi ide «Konya Büyükşehir Belediyesine dö
nüşür. 

BAŞKAN — Mad!de üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge (yok, 
2 nci ımaddeyi oylarımıza sunuyorum : Kabul 

edienier... Kabul ollmeyenter... 2 nci madde kabul 
edinmiştir. 

3 üneiii (maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — (Bu Kanunla kurulan Karatay Sel

çuklu ve Meram ilçelerinde menkazî idare tarafın
dan oluışlîturulacak teşkilata ait kadroları 'İhdas et-
ımeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge ;yo!k. 
O'ylarvnıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 

eâmeyenler... 3 üncü Imadde kabul ediHmı̂ tir. 

(Geçici madde l'i okutuyorum : 
GEÇİCİ IMADDE 1. — Karatay, Selçuklu ve Me

ram Belediye Seçimleri Türkiye düzeyinde yapılacak 
İJk geınel mahallî idareler seçimleriyle birlikte yapı
lır. 

Bu ısıüre içinde, iB'üyükşdhir Beledi/yelerinin yöne
limi hakkında Kanun Hilkmund'e Kararnamenin de
ğiştirilerek Ikajbblü hakkında 3030 «ayılı Kanunda ya
zılı Büylükşejhir ve İlçe IBelediyelerihe ait yetki ve 
ıgorevierin tiüımü Konya Büyükşehir Belediyesi tara
fından yürütülür. 

(Konya Belediyesinde halan görevde bulunan Be
lediye Başkanı, Belediye Meclis» ve Belediye Encü-
smeıni ilk genel mahallî idare seçimine kadar Büyük
şehir (Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Beledi
ye Encümeni olarak 3Ö30 sayılı Kanunda yazılı gö
rev ve yetkilere sahiptir. 

IBAŞKAN — Geçici maldde 1 üzerinde söız iste
yen?.. Ydk, 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
, Sayın Başkan, soru'm var. 
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iBAŞKıAlN — Buyurun iSayun Bayezit. 
.M. TURAN BAYEZİT ((Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkan, ekli listelerde belediye yerleşim bi-
rîmteri var; ıbiraz iönöe veritan önergeyle de bir ve
ya iki tane belediye yerleşim birimi de teklife ithal 
edildi. Yine hem tekliflüe, Ihlem ide İçişleri Komisyo
nunum kaıbul ettiği meltinde iki geçici madde var 
iken, Plan ve Bütçe Komisyonunda geçici 2 nci mad
de ımetinıdien çıkarılmış. Bu duruma gör©, belediye 
ve köylerin (tüzelkişilikleri o am 'kailidirıhyor ve ilk 
yapılacak umumî mahallî Mare -seçimlerine kadar, 
onları oradaki ilça (belediyeleri veya' bÜyükşieıhir be
lediyesi yönetiyor. Sayın Bakandan öğrenmek İsti-
yoruim, ibeîediye idarelerinin /îülzelkiş il ilklerinin kalk
tığı ve ilk genel mahallî idare seçimlerine kadar hal
kın seçmediği Ibüytükşehir (belediyesinin. yöneteceği 
şeklindeki değerlendirme doğru mudur? 

iBlAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

(İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın Başkanını, Ibüyükşehir belediye
sine bağlanmış okn (belediye mevcut değildir. Kal
dı ki, diğer sonullara da cevap o'Jması bakımından 
söylüyorum; hiçlb?r belediyenin ıhükfmî (şahsiyeti, 
yapılacak mahallî seçimlere kadar ortadan kaldırıl
mış değildir. Bu, Ihiçjbir ıdaizenlememizlde yoktur 
efendim. 

BAıŞjKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Geçici 1 inci maddeyi oylarınıza ısunuyorüm : 
Kaibül edenler... Kabul etmeyenler... Geçici 1 inci 
mıadde kabul edilmişti. 

4 üncü ımaddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?,. 
Yoik. 

IMadde üzerinde verilmiş ıbir öherige Var, okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 616 sıra sayılı Konya İli Mer

kezinde Alâaddin, Selçuklu ve Meram Adıyla Üç İlçe 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifinin 4 üncü mad
desinin: 

«Bu Kanunun idarî hükümleri yayımı tarihinde, 
malî hükümleri 1.1.1988 tarihimde yürürlüğe girer.» 

Şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla, 

Pertev Aşçıoğlu Rezan Şahıinkaya 
Zonguldak Ankara 

Mehmet Kocabaş Abdurrahman Demirtaş 
İçel Hatay 

Mehmet Kafkaslıgil 
İstanbul 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıl
mıyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — «İdarî hüküm
ler» ne demek Sayın Başkan? Tavzih ettirin efen
dim, zabıtlara geçsin. «İdarî hükümler» diye bir şey 
olamaz. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, önerge üzerinde soru 
rnıüesseseSsi yoik efendim. 

ICAHİT TUTUM (Balıkesir) — Yok da Sayın 
Başkan, siz yasama fonksiyonuna katkı açısından... 

BAŞKAN — «İdarî hükümler» den ne anlaşıldı
ğını Komisyon tutanaklara geçmesi için açıklamak 
(ister mi? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEK1L1 FAHRETTİN KURT (Trabzon) — İda
renin veya yönetimin alacağı kararlar • demektir Sa
yın Başkan^ 

'BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge' kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi, önerge istikametindeki değişik 

şekliyle oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... 4 üncü madde kabul edilmiştir. 

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

Kurulu yürütür., 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok.: 
Soru ve önerge yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 5 inci madde kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü oya sunulmadan oyunun rengini 
açıklamak üzere" söz listeyen?... Yok. 

CAHİT TUTUM '(Balıkesir) — Sayın Başkan, 
redaksiyonla ilgili olarak söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Başkanım, 3 ün

cü maddede geçen «Bu Kanunla kurulan Karatay 
Selçuklu ve Meram...» ibaresiındeki «Karatay» dan 
sonra bir virgül konması gerekiyor. Çünkü, bir alt
taki maddede var, iltibasa yer verebilir. 

BAŞKAN — 3 üncü maddede Karatay'dan son
ra virgül var ve öyle okutmuştuk efendim. 3 üncü 
maddedeki Karatay'dan sonra Başkanlıktaki nüsha
larda virgül vardı, o şekilde okutulmuş ve böylece' 
tutanaklara geçmiştir. 

Teklifin tümünii oylarınıza sunuyorum: Teklifin 
tümünü kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tekli
fin tümü kabul edilerek kanunlaşmıştır. Hayırlı olma
sını diliyoruz. (Alkışlar) 

7. — 26.10.1963 Tarihli ve 357 Sayılı Asken 
Hâkimler Kanununun Ek 6 ncı Maddesinin Değişti
rilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe 
Milli Savunma komisyonları raporları (1/858) (S. 
Sayısı : 602) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 7 nci sırada, 
26.10.1963 Tarihi ve 357 sayılı Askerî Hâkimler 
Kanununun Ek '6 ncı Maddesinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı iie Plan ve Bütçe; Millî Savun
ma komisyonları raporları üzerindeki görüşmelere 
başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerindeler. 
Komisyon raporlarının okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum: Komisyon raporlarının okunma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon 
raporlarının okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istemi yok. 
Tasarının maddelerine geçiU'mesini oylarınıza su

nuyorum: Tasarının maddelerine geçilmesini kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Tasarının maddelerine 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

(1) 602 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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1 inci maddeyi okutuyorum, 
26.10.1963 Tarihli ve 357 Sayılı Askerî Hâkimler 
KanununuM Ek 6 ncı Maddesinin Değiştirilmesine 

Dair Kanun Tasarısı 
MADDE î. — 357 sayılı Kanunun değişik Ek 

6 ncı maddesinin birinci ve* ikinci fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanının rüt
besi tuğgeneral - tuğamiral veya tümgeneral - tüm
amiraldir. Başsavcının rütbesi de albay veya (tuğgene
ral - tuğamiraldir.» 

«Birinci fıkradaki general - amiral rütbeleri 926 
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda 
gösterilen kadro oranlan dışında tutulur.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde' söz isteyen?... Yok. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Soru var Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, bu 

rütbe yükseltilmesinin nedeni, genel gerekçenin dör
düncü fıkrasında pek açık şekilde söylenmiyor. Perso
nel rejimi bakımından bir sıkıntı olduğu için mi, 
yoksa belli rütbelerde bir süre geçince emek
liliğe ayrılmak için bir zorunluluk mu söz 
konusudur? Bu konuda bir açıklama rica edebilir 
miyim? 

BAŞKAN — Sayın Balkan, bu konuda bir açık
lamanız olacak mı efendim? 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Efendim, rütbe bakımından bir sıkıntı 
yok. Yalnız iki kuruluş, eşdeğer kuruluşlardır; bi
risinin rütbeleri daha evvelce tuğgeneral ve (tuğami
ral rütbesinde, dondurulduğu içlin diğerinde tuğamiral 
ve tuğgeneral, 'tümamiral ve tümgeneral olabilir şek
linde eşdeğer - yapılıyor. Bir fark yoktur. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Savcı için? 
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 

(Konya) — Savcı için de aynı şekildedir, albay ve 
tuğgeneraldir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Madde üzerinde önerge yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci madde kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
önerge yok. 
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2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum • Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiş
tir. 

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

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylamadan önce oyunun ren

gini belli etmek isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Tasarının tümü kabul 
edilerek kanunlaşmıştır. Hayırlı olmasını diliyoruz. 
(Alkışlar) 

8. — 2872 Sayılı Çevre Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (11864) (S. Sayısı: 
594) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 8 inci sırada, 
2872 Sayılı Çevre Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri Ko
misyonu Raporu üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet hazır. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum : Raporun okunmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul 
edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubu adına, Sayın tdris Gürpınar; buyurun. 

SHP GRUBU ADINA IDRİS GÜRPINAR (Muğ
la) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; 
2872 Sayılı Çevre Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı üzerinde, Sos
yaldemokrat Halkçı Parti Grubunun görüş ve dü
şüncelerini bilgilerinize arz etmek üzere söz almış 
bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, çevre sorunları, ülkemizin 
gündemindeki sorunların en önemlilerinden biri ola
rak, devamlı şekilde yerini korumaktadır. Bu sebep
ten, çevre konusunda, genel birkaç söz söylemek ge
reğini duyuyorum. Üzülerek beyan etmek zorunda 
bulunduğumuz çok önemli bir gerçek mevcuttur; o 
da, kimsenin olayın vehametinden haberinin bulun
mamasıdır. Çevre konusunda çaba harcayan az sa
yıdaki gönüllü kuruluşların telaş ve çabaları, gerekli 
yankıyı uyandırmamaktadır. 

(1) 594 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

Her yıl 400 milyon metreküp toprak, erozyonla 
denizlere taşınıyor, aldırış eden yok. Çevre Yasasın
da, erozyon kelimesi dahi geçmemektedir. Türkiye' 
de, her yıl, erozyonla taşınan toprak miktarı, tüm 
Avrupa ülkelerinin erozyonla 1 yılda kaybettiği top
rak miktarının tam 20 katıdır. Türkiye'deki bir ba
rajın ömrü, Avrupa'ya oranla yüz defa daha kısadır. 
Ormanlarımız, süratle tükenmekte, süratle artan nü
fusumuzun ihtiyacını karşılayamaz hale gelmektedir. 
Her yıl erozyonla taşınan toprakla beraber, 30 mil
yon ton mineral madde de, denizlere sürüklenmek
tedir. 

Son yıllarda büyük çapta çevre sorunlarının orta
ya çıkmasının sebepleri arasında, en başta, büyük şe
hirlerin altyapı hizmetlerindeki noksanlıkları, yani ka
nalizasyonların yarattığı çevre kirlenmelerini görüyo
ruz. Endüstrimin belirli alanlarda toplanması ve artık
larının arıtılmadan suya ve havaya zehirli maddele
rin verilmesi sebebiyle, geniş çapta, hava ve su kirlen
mesi sözkonusu olmaktadır. Bu yüzden, izmir, izmit ve 
Gemlik körfezleriyle, Halic'i kaybetmiş bulunuyoruz. 
Buralarda meydana gelen ağır kirlenme, durumu acil 
hale sokmuştur. Vaktiyle, kirlenmesine aldırış etmedi
ğimiz bu körfezlerin ve Halic'in temizlenmesi için, 
bugün milyarlar sarfetmek zorunda bulunuyoruz. 

Çevre sorunlarının her geçen gün, daha önemli bo
yutlara ulaştığı ülkemizde, yeni yeni kirlilikler ve çev
re sorunları ortaya çıkıyor. Marmara Denizinin kur
tarılması için, artık çok geç kaldığımızı görüyoruz. 
Dünyada benzeri bulunmayan Kuş Cennetimizin de, 
kirlilikten yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulun
duğunu, basın, sık sık yazıyor, buna bile aldırış et
miyoruz. Hükümetin bir bakanı, ülkemizde çevre kir
liliğinden bahsetmenin, hamala kravat takmak oldu
ğunu söylemesi, bu iktidarın çevre konusundaki tutu
munu, gayet açılk bir şekilde göstermektedir. 

Çevre Kanunu çıkarıldı ama, uygulanmamaktadır. 
Uygulanmadıktan sonra, yasa çıkarmanın ne yararı 
var. 

Çok önemli bir sorun da, bizzat devletin çevre kir
lenmesine sebep olması olayıdır.. Marmara Denizinin 
kirlilikten dolayı kaybedilmesine sebep olan fabrika
ların yüzde 70'inin devlete ait olduğu tespit edilmiş
tir. Tabiî, Muğla ili için kanayan bir yara olarak 
gündemde duran, Gökova Körfezinin orta yerine (Ma
vi yolculuğun ilk durağına) termik santral kurma ka
rarı da bu iktidarın büyük başarısıdır(!) Hiçbir akıllı 
iktidarın yapamayacağını bu iktidar yapar. Bu ikti
darın bitiremeyeceği iş yoktur. Geçenlerde gidip gör-
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düm, çok şükür daha toprak sathına bile çıkama
mışlar. Bir türlü dikiş tutturanuyorlar, zemin çürük, 
inşallah iktidarın ömrü bu santralın birinci katını bile 
yapmaya yetmeyecektir. Böylece, Gökova'nın sihri bu 
iktidarı çarpacaktır. Çürük zeminde tutunmak için ya
pılan bütün harcamaların hesabını, ileride, inşallah tek 
tek soracağız. 

Sayın milletvekilleri, Yüce Meclise getirilen bu ya
sa tasarısının maddelerini inceleyince neler görüyo
ruz? 

Genellikle getirilen maddelere karşı değiliz; ancak 
üzerinde durulması gereken bazı sorunlar mevcuttur. 
9 Ağustos 1983 -tarih, ve 2872 sayılı Yasada, 4 ve 5 
inci maddelerde Yüksek Çevre Kurulu, 6 ve 7 nci 
maddelerde de Mahallî Çevre Kurulu vardı; gerek
çesi belli değil; ama bunlar 8.6.1984 tarih ve 222 sa
yılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle kaldırılmıştır. 
Hükümetin bunları neden kaldırdığını bilmiyoruz, il
gili bakan bunun sebebini açıklarsa memnun oluruz. 

Gündemimize gelen yasa tasarısına bakıyoruz, es
ki yasadaki Yüksek Çevre Kurulunun yerine «Mer
kez Çevre Kurulu» ve Mahallî Çevre Kurulu yerine 
de «11 Çevre Kurulu» denilerek, aynı kurullar geri ge
tiriliyor. Bu isim değişikliğinin gerekçesi ve amacı 
nedir, o da belli değil; sayın bakan bu değişikliklerin 
gerekçesini de açıklarsa yine memnun olacağız. 

Bu kurulların kimlerden oluştuğuna baktığımız 
zaman, bütün üyelerinin bürokratlardan seçildiğini gö
rüyoruz. Halbuki bu kurullara, çevre konusunda te
mayüz etmiş gönüllü kişi ve kuruluşlardan da tem
silci alınması çok doğru olurdu. 

Mesela, Ankara'da bir Çevre Koruma Vakfı var. 
Tamamıyla gönüllü bir kuruluş olan bu vakfın, bilim
sel çalışan, ciddî bir kuruluş olduğunu görüyoruz; 
yayınları, bilimsel çalışmaları var. 

İstanbul'da Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillen
dirme Kurumu ile Türkiye Tabiatını Koruma Derneği 
yar. 

Ayrıca, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi 
Üniversitesi ve İzmir Dokuz Eylül Üniversitesinde 
Çevre Mühendisliği bölümleri var. 

Bu gönüllü kurum, vakıf ve üniversiteler çevre 
sorunlarını bürokrat kesimden daha iyi bilmektedir
ler. Bunların oy çokluğuna da tesirleri olamaz; ama 
bunlar, bilimsel öneri getirebilirler, katkıda bulunabi
lirler; konuların sadece bürokrasi yönünden, dar bir 
açıdan ele alınmasını da önlemiş olurlar. Bu bakım
dan, bu gönüllü kuruluşlara yasa taasrısında yer ve
rilmesinin doğru olacağı kanaatindeyiz. 

Sayın milletvekilleri!, getirilen bu kurulların yetki
leri konusuna da değinmek istiyorum. Kurulların yet
kileri çok sınırlı tutulmuş; sadece, kirlilik yapan işlet
meleri gruplandırmaktaın ibaret. Halbuki namütenahi 
çevre sorunlarımız var. 2872 sayılı Yasa, bu kurulla
rın o zamanki muadillerine, «Gerekli tedbirleri almak, 
hedef belirlemek, tekliflerde bulunmak, teknoloji be
lirlemek» gibi çok daha geniş yetkiler tanıyordu. Bu 
kanun tasarısıyla getirilen yeni düzenlemede ise, bu 
kurullara, sadece «Kirlilik yapan müesseselerin grup-
landırılması» görevinin verilmesi bir eksikliktir. 

Sayın Başbakan, 5 Haziran Çevre Gününde, 3 bü
yük şehrin belediye başkanlarına çevre konusunda 
ödüller verdi, istanbul'da çevre konusunda bazı gay
retler var; Halic'in çevresi açıldı, yeşillendirildi, Ha-
liç'i temizleyecek tünelin inşası devam ediyor; ama 
Ankara belediye otobüslerinin egzostlarından çıkan 
zehirli gazlarla vatandaşlarımız her gün zehirlenirken, 
Ankara Belediye Başkanına çevre ödülü verilmesini 
biraz garipsediğimizi belirtmek isterim. 

Sayın Başbakan, çevre günündeki ödüllendirme 
töreninde bir haksızlık yapmıştır. Gökova Kemerköy'e 
termik santral kurma girişimindeki çaba ve başarıla
rından dolayı TEK Santrallar Dairesi Başkanı ile Sa
yın Enerji Bakanına da birer ödül vermeliydi. 

Sözlerimi bitirirken, yüce Meclise saygılar sunuyo
rum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürpınar. 
Sayın milletvekilleri, söz sıralarını tekrar okuyo

rum : Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Rıfkı Ata-
sever, Demokratik Sol Parti Grubu Adına Sayın Dur-
can Emirbayer, şahsı adına Sayın Muzaffer Yıldırım. 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Rıfkı Atase-
ver, buyurunuz efendim. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

ANAP GRUBU ADINA ALİ RIFKI ATASE-
VER (Tekirdağ) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri; hızla artan nüfus, bu nüfusa oranla kıt sa
yılabilecek olan kaynaklar ile, tahrip edilen tabiî var
lıklar; gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ülkelerin üze
rinde durduğu önemli bir konu olma özelliğini taşı
maktadır. 

Çevre meselelerinin her geçen gün daha ciddî bo
yutlar kazanması hadisesinin yakın gelecekte ekono
miden politikaya ye uluslararası ilişkilere kadar uza
nan bir zinciri etkileyeceği de anlaşılmaktadır. 

Düzenli, sağlıklı ve medenî bir hayat tarzının te
melinin, çevre meselelerine sağlıklı ve akılcı çözümler 
getirebilme gayretlerinin sonucuna bağlı olduğu ve 
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buttun ise, bir yandan ferdî plandaki çabaları ve bir 
yandan da kamu kesiminde güçlü bir teşkilatı gerekli 
kıldığı açıktır. Bundan dolayıdır ki, 1982 Anayasası 
konuyu kendi içinde düzenleme ihtiyacını hissetmiş, 
çevre sağlığını korumayı ve çevre kirlenmesini önle
meyi, hem vatandaşa, hem de devlete ödev olarak 
yüklemiştir. Bu cümleden olarak, 2872 sayılı Çevre 
Kanunu çıkartılmıştır. Ancak, çevre kanunu bir çer
çeve kanun niteliğindedir. Pekçok şeyi yönetmelik ve 
standartlara bırakmıştır. Başbakanlık Çevre Genel 
Müdürlüğü çok hızlı bir çalışma programı yaparak 
- altını çizerek söylüyorum - ... 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Çizmeden söyle. 

ALt RIFKI ATASEVER (Devamla) — Bugüne 
f̂eadar bu, dokunulmamış bir meseledir. Çok kısıtlı 
imkânlarına rağmen, çok hızlı bir çalışma yaparak, 
pekçok teknik ağırlıklı yönetmeliği yürürlüğe sokmuş 
ve bunlardan bir kısmını da hazır bir hale getirmiş
tir. 

Çevre konuları, günümüzde, milletlerarası kuru
luşların çalışmalarında en fazla gündeme gelen ortak 
meselelerindendir. Bunu şunun için söylüyorum: Ben, 
Avrupa Konseyi Tarım Komisyonu üyesiyim... 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Mercimeğin kilosu kaça? 

ALt RIFKI ATASEVER (Devamla) — Çevre
nin... 

Sayın Bayezit, lütfen gülmeyin efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ar

kadaş size mercimeğin fiyatını sordu, arkadaşa gül
düm. 

ALt RIFKI ATASEVER (Devamla) — Onu da 
söylerim. 

Çevre temizliğinin, çevre genel müdürlüğünün ne 
kadar mühim olduğunu ben Avrupa'da da hissediyo
rum. Avrupa toplantılarımızda ülkemiz aktif bir şe
kilde temsil edilmektedir. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sizinle? 

ALt RIFKI ATASEVER (Devamla) — Evet, bi
zimle. 

Bunlardan son olarak, Avrupa Konseyinin Beşin
ci Çevre Bakanları Konferansı Lizbon'da yapılmıştır. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Ondan sonraki nerede yapılacak? 

ALt RIFKI ATASEVER (Devamla) — Konfe
ransta, kırsal alanda tabiî varlıkların korunması ve 
Avrupa koruma stratejisi konuları görüşülmüştür. Ül
kemizin, çevre meselelerimizin çözümünde benimse

diği yaklaşım, mevzuattaki ve idarî düzenlemelerdeki 
gelişmeler ve uygulamalar Lizbon'da, konferans sıra
sında sayın bakanımız ve sayın genel müdürümüz ta
rafından apaçık açıklanmıştır. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Öğrensinler bunları, 
söyle. 

ALI RIFKI ATASEVER (Devamla) — Avrupa 
koruma stratejisine çevresel etki değerlendirmesi uy
gulamalarının yardımlaştırılmasına ilişkin bir pasaj, 
ülkemiz teklifiyle sağlanmıştır. Dikkatinizi çekerim. 

Sayın milletvekilleri, önümüze getirilen 2872 sayılı 
Çevre Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı, ülkemizin tabiî kaynakla
rının korunması 'için tatbikatta yeni kolaylıklar ge
tirmesi bakımından çok önemlidir. 

Benden evvel konuşan sayın milletvekili, Ankara' 
daki hava kirliliğine değindi. Eğri oturup doğru ko
nuşalım. 

1DR1S GÜRPINAR (Muğla) — Hava kirliliğine 
değinmedim, bakanın belediye başkanına ödül ver
mesinden bahsettim. 

ALt RIFKI ATASEVER (Devamla) — Ankara' 
daki hava kirliliğine değindiniz. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Doğru oturup doğru konuşun, eğri oturmaya gerek 
yok. 

ALt RIFKI ATASEVER (Devamla) — Geçen se
ne Ankara'daki hava kirliliğinden şikâyetler, bir ev
velki yıla göre azalmıştır. Bunun sebebi de şudur sa
yın milletvekilleri: Sayın bakanımın ve hükümeti
mizin aldığı tedbirlerle gelen kömürlerin kükürt dioksi-
dinin azlığı nedeniyle geçen sene Ankara'mızda hava 
kirliliğinden şikâyet azalmıştır. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Yanmayan kö
mürler mi? 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Kö
mür ithalatında oynanan oyunlar da işin başka ta
rafı. 

ALt RIFKI ATASEVER (Devamla) — tspat edin, 
belge getirin... 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (istanbul) — Ettik 
ettik. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen, söz kes
meyiniz. 

Devam edin Sayın Atasever. 
ALt RIFKI ATASEVER (Devamla) — Bu va

tan - dikkat edin - dedelerimizin mirası olduğu kadar 
torunlarımızın emanetidir. Hükümetimiz, özetlenen 
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amaçla, hiçbir hükümetin cesaret edemediği olayların 
üzerine memleket menfaatini düşünerek gitmektedir 
ve gitmeye devam edecektir. 

Hepinize saygı ve sevgiler sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Atasever. 
Demokratik Sol Parti Grubu adına Sayın Dur-

can Emirbayer, buyurun efendim. 
DSP GRUBU ADINA DURCAN EMİRBAYER 

(İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görü
şülmekte olan 2872 sayılı Çevre Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasa
rısı için Demokratik Sol Parti Grubu adına görüş
lerimizi bildireceğim. 

Değerli milletvekilleri, bir yıl önce yine çevre kir
liliği konusunda yüce Meclisimizde konuşmalardan 
sonra, sıra sorular kısmına geldiğinde, çok önemli 
gördüğüm bir konuyu soru olarak Sayın Bakan Ka-
raevli'ye tevcih etmiştim; İzmir Körfezinin pisliğini 
mavnalarla alıp, az ileriye, yani İnciraltı istikameti
ne yüzbinlerce ton cürufu boşaltarak, hem deniz ürün
lerinin ve yuvalarının mahvına, hem de plaj bölgele
rinin kirlenmesine sebep olunmaktadır» demiştim. Al
dığım cevapta, maalesef sayın bakanın bu olaylar
dan habersiz ve bilgisiz olduğunu verdiği cevaplardan 
anlamıştım. 

Sayın milletvekilleri, çevre kirliliği dünya ölçeğin
de bir sorun olarak önemini son yıllarda giderek ar
tırmaktadır. Tüm ileri ülkeler, doğayı kurtarmak için 
çeşitli önlemler almakta, diğer taraftan çeşitli çevre
ye ilişkin sosyal halk faaliyetleri artmaktadır. Gün 
geçmiyor ki, herhangi bir Avrupa ülkesinde çevre 
ile ilgili bir toplantı düzenlenmesin. İleri ülke ka
muoyu, bu konunun hassasiyetini anlamış, temsilci
lerini «Yeşiller» adı altında parlamentolara dahi sok
maktadırlar. 

Bizde ise, turizm bakanları, Gökova'ya ilişkin tar
tışmalar sürerken, «Çevre kirliliği bizim için lüks
tür» diyebilmektedirler. Kamuoyu şehirlerimizin baş
kentinden tutunuz tam 17 kentimiz ve 52 ilçemizin 
çevre kirliliğinden dolayı tehlikeli bir görünüm al
masına rağmen, hükümet bu konuda hassas değildir. 
Gelecek kuşaklarımızı ipotek altına alacak çevre kir
liliği olayına ilişkin bakış açımız, parlamentomuz
dan üniversitelerimize dek duyarsız. 

Bu doğayı kirletmeye devam edersek ne olur? Ba
kınız, Halic'e 52 milyardan fazla para ayırdık, daha 
ne kadar gidecek belli değil; ama bu kadar daha 
paraların gideceği malumumuz. İzmir'de şimdiye ka
dar harcanan milyarlar ise neticesiz. Marmara De

nizinin kirliliğinin giderilmesine ilişkin taslak proje
nin yanında Halic'in temizliği yüzde 1 oranında dahi 
olmamaktadır. İzmit Körfezi elden gitti. Bir rakam 
vereyim: İnsan sağlığı açısından çok önemli araz
lara neden olan civa, kilogramında yüzde 3 olması-
halinde vücudumuz kaldırabiliyor. Oysa, izmit Kör
fezindeki istavrit balıklarında yapılan ölçümlerde ci
va miktarının, kilogramda 0,26 mikrogram olduğu 
saptanmıştır. Şimdi İzmit'teki balıkları, salt civa açı
sından, yemek bile tehlike sınırlarının çok üzerinde
dir. Artık İzmit Körfezinde sadece gemi ve kayık 
yüzdürebiliriz. 

1982'de kurulan Yatağan Termik Santralının çev
resindeki ormanlarda 1985'e dek yaptığı hasar bo
yutlarına baktığımızda, 2 771 hektar orman alanı 
tamamen yok olmuş, 16 152 hektar orman alanı bi
rinci derecede, 20 bin hektar orman alanı da ikinci 
derecede hasara uğramıştır. Bu bir tek örnektir. Mur-
gul, Karabük, Artvin'deki izabe 'tesislerinin ormanları
mıza yaptığı hasan sizlere söylemeyi gereksiz bulu
yorum ve içinde yaşadığımız Ankara'nın acıklı havası 
gözler önündedir. Gökkaya için olumlu parmak kal
dıran ANAP milletvekillerine ithaf ediyorum. 

Sınır değerlerimize bir göz atalım: Kükürt diok-
sit için, Türkiye'de metreküp başına 150 mikrogram, 
Almanya'da ise bu rakam 20 mıkrogram/metreküp. 
Azot oksitleri için, bizde 100 mikrogram/metreküp, 
Almanya'da 20. Bunları diğer zararlı kimyasal gazlar 
ile karşılaştırdığımızda, aradaki korkunç farkı gözle
yebiliriz, Demek ki, Türkiye'de bu rakamları onay
larsak, kırsal alanların, ormanların erozyona uğrama
sına seyirci kalmış oluruz. Bu sınır değerlerimizi bir 
an önce azaltmalıyız. 

Sayın milletvekilleri, dikkatimi çeken bir husus 
da, hava kirliliği denilince akla kükürt dioksit gel
mekte. Oysa, arabalar m egzozlarından, bacalardan 
çıkan gazlar kükürtdioksit gazları gibi tehlikeli olan 
karbondioksit, karbonmonoksit gibi gazları da içer
mektedir. Bugün Avrupa'da egzozlara takılan özel 
gereçlerle bu sorun büyük ölçüde azaltılmıştır. 

Söz arabadan açılmışken, yine, kullandığımız ben-
zinlerdeki kurşun miktarının dikkate alınmadığını, oy
sa Avrupa ülkelerinde kurşunsuz benzin satılmaya 
başladığını hatırlatmak isterim. Yakın gelecekte tu
ristler arabalarına kurşunsuz benzin istediklerinde şa
şırmış olmayalım. 

Sayın milletvekilleri, bugün sanayi tesislerinin arıt
ma üniteleri ne kadar sağlıklıdır? İzmir'deki çimento 
fabrikalarına zorla taktırılan filtreler ne kadar ve-
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rimlidir? Bunu anlamak için Bornova yolu üzerinden 
geçen herhangi bir şahıs, sağına baktığında, orada bir 
köyün muattal olduğunu ve bacadan çıkan tozlarla o 
köyün âdeta imha olduğunu gözleriyle görmüş ve an
lamış olacaktır. Oysa, Avrupa ülkeleri bu konuda bü
yük mesafeler kat etmiştir, örneğin Hollanda'da ya
pılan 475 kilovattık bir termik santralın ilk ünitesin
de baca gazlarının yüzde 70'i temizlenirken, 465 ki
lovattık ikinci ünitesinin baca gazlarının yüzde 90'ı 
temizlenmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Çin'de 70 bin adet biyogaz 
tesisi, insan ve çöp artıklarını değerlendirerek kırsal 
alanların enerji sorununu büyük Ölçüde hallediyor, ön
celeri yüzde 90 odundan sağlanan enerji, ormanların 
tahrip olmasını önlemiştir. Bizde ise orman ürünleri
nin yüzde 70'inin yakacak olarak kullanıldığını dü
şünürsek, yapay biyogaz tesislerinin önemini anlamış 
oluruz. Hem artıklar, çöpler değerlendirilirken or
manlar tahrip edilmemiş, hem de çevre daha az kir
lenmiş olur. İngiltere'de insan dışkılarından elde edi
len yağlardan sabun imal edildiğini de hatırlatmak 
isterim. 

Türkiye'de kanalizasyon sularının arıtılarak ev ve 
sanayide kullanılma zamanı gelmiştir. 

Endüstri ve konut kirlenmesini göz önüne almaz
sak, Türkiye, 17 Akdeniz ülkesi içinde kıyıları en 
temiz ülke olmaktan çıkar. Son zamanlarda yat tu
rizmine önem veriyoruz. Milyarlar harcayıp Antalya' 
nın estetik görünümünü bozma uğruna yat limanı 
yaptık, Yat limanının bulunduğu güzelim kıyıların, 
körfezlerin diplerine baktığımızda, dünyanın her ül
kesinin süpermarketılerinden alınmış malların çöple
rine rastlarız. Yat turizmi bize ne getiriyor, ne götürü
yor; bunun farkında değiliz. Kaptan Cousteau diyor 
ki : «Türkiye şimdilik çevre kirliliğini dışarıdan ithal 
etmektedir.» 

Turizm genel planını yapmalıyız deyip, bu konu
yu kapatalım. Gelecek kuşaklara, doğası kirlenmemiş 
bir ülke bırakmak zorundayız. 

Değerli milletvekilleri, trilyonlara mal olacak olan 
kirlilikleri gelecek kuşaklara miras olarak bırakma
ya hakkımız yoktur. Çevre kirliliğini fonlarla, ceza
larla çözümleyenleyiz. Söylenecek o kadar sözümüz 
var ki, hepsini söylemeye zamanımız yetmez. Bu ko
nu için istediğiniz kadar kanun çıkarın, eğer çevre 
olayını kamuya mal edemezseniz bunun önünü almış 
olamazsınız. 

Bu nedenle, şahsım ve grubum adına sizlere say
gılar sunuyorum. (DSP, DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Emirbayer. 
Şahsı adına Sayın Muzaffer Yıldırım; buyurun. 

MUZAFFER YILDIRIM (Kayseri) — Sayın 
Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; 2872 sayılı 
Çevre Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si Hakkındaki Kanun Tasarısı üzerinde kişisel gö
rüşlerimi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sanayi, tarım, şehirleşme, ulaşım başta olmak 
üzere, Türkiye'de kaydedilen gelişmelere paralel ola
rak, çevre sorunlarının da giderek büyük boyutlara 
ulaştığı, önemli sağlık sorunları yarattığı ve köklü çö
zümler beklediği bilinen bir gerçektir. 

Çevrenin korunması ve çevre kirlenmesi sonucun
da, doğal dengenin ve insan sağlığının olumsuz yön
de etkilenmesini önlemek için, Türkiye'de de çeşitli 
kuruluşlar yıllardan beri kendi spesifik alanları için
de faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Bu cümleden ol
mak üzere, İller Bankası Genel Müdürlüğü kanali
zasyon vö içme suyu tesisleriyle, bunlara ait arıtım 
tesisleri yapmaktadır; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
baraj ve benzeri tesislerde su kaynaklarımızı değer
lendirmekte; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, 
çevre korunması, tarım alanlarımın muhafazası ve 
su kaynaklarının değerlendirilmesiyle ilgili pek çok 
faaliyette bulunmaktadır. Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı ise, bünyesdine bulunan Çevre Sağlığı Da
ire Başkanlığı, bu Başkanlığa bağlı şube müdürlük
leri, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezinde Çevre 
Sağlığı Araştırma Müdürlüğü ve Zehir Araştırma 
Müdürlükleri, İllerdeki bölge Hıfzıssıhha Enstitü
leri ve halk sağlığı laboratuvarları; ayrıca, bütün vi
layetlerde sağlık ve sosyal yardım müdürlükleri bün
yesinde bulunan çevre gıda kontrol müdürlükleri... 
Bütün bu kuruluşlar dışında, belediyeler ve diğer 
kamu kuruluşları da örneğin, Atom Enerjisi Kuru
mu da konuyla ilgili faaliyetlerde bulunmaktadır. 

Şimdi, çevreyle ilgili faaliyetlerde bulunan kamu 
kurum ve kuruluşlarını bir özetleyecek olursaik: İller 
Bankası, Devlet Su İşleri, Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanlığı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 
belediyeler, Atom Enerjisi Kurumu ve şu anda say
madığımız birkaç tane daha kamu kurum ve kuru
luşu. 

Görüyoruz k'i, çevre ile ilgili faaliyette bulunan 
kamu kurum vö kuruluşları çok dağınıktır. Bu va
zifeler, çeşitli kurum ve kuruluşlar arasında üvey 
evlat muamelesi görmektedir. Bütün bakanlıkların 
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aslî görevleri vardır, bu aslî görevlerin dışında âdeta 
çevre sorunları bir angarya telakki edilmektedir. 

Bunun için, öncelikle bütün bu çevre sorunları
nın ıtek elde toplanmasını öneriyoruz, icracı bakan
lıklar çevre ile ilgili görevleri biraz evvel de arz et
niğim gibi, bir külfet, bir mecburiyet olarak kabul 
etmekte, üretim politikalarının yan faaliyetleri ola
rak uygulama yapmakta ve mümkün mertebe' uygu
lamayı ve bu konuda karar almayı ertelemektedirler 
ve dolayısıyla ranta'bl bir çalışma verememektedirler. 
Hepsinin, bu konuyu benimseyen Çevre Genel Mü
dürlüğü bünyesinde toplanmasını öneriyorum. 

Çağımızda sorunlarımıza yeni sorunlar eklenmek
te, var olan sorunların boyutları gittikçe genişlemek
tedir. Bundan 20 - 30 yıl önce nüfus artışı bir so
run değilken, şimdi üzerinde en çok düşünülen, plan
lar yapılan bir konu olmuştur. Endüstrinin gelişmesiy
le ortaya çıkan problemler, az gelişen ülkelerde bile 
[bazı tedbirlerin alınımasıını zorunlu kılmaktadır. Çev
re kirlenmeleri, doğal varlıkları, doğal dengeyi teh
dit ©der boyutlara ulaşmıştır. 

Toprağın, suyun ve havanın kirlenmesi ve haya
tın bu üç unsurunun birbiriyle olan sıkı bağlantısı, 
toprakların verimsizleşmesine, fauna ve floranın za
yıflamasına, dünyamızın çölleşmeye doğru gitmesine 
neden olmaktadır. Kısacası, açlık, enflasyon, işsiz
lik, enerji açığı yanında, çevre sorunları da önümüz
de insanlığı en çok uğraştıran problemler arasında 
yer almaktadır. 

İnsanın sağlığı, düzenli ve mutlu olması, içinde 
yaşadığı çevrenin temi» olması ve doğadaki denge
nin bozuîmamasıylâ çok yakından ilişkilidir. Doğal 
dengenin bozulmasına en çok insanoğlunun kendisi 
sebep olmaktadır. Bu denge'nin bozulmasından en 
çok zarar gören de, yine insanoğlunun kendisidir. 
Öyle ise, insan yaşamını böylesine etkileyen ve ha
yatının bir parçası olan doğaya saygılı olması gere
kir. Doğaya saygılı olmaksa, doğa bilinciyle başlar 
ve doğanın dengesini bozmamaya gayret etmekle ken
disini gösterir., j 

Ülkemizde nüfus hızla artmakta, diğer alanlarda 
olduğu gibi, sanayi de gittikçe gelişmekte, bunlara 
bağlı olarak çevre sorunları büyük önem kazanmak
tadır. Çevre sorunları, ekonomiden politikaya ve 
uluslararası ilişkilere kadar uzanan önemli bir konu 
olmaktadır. Bu nedenle, çevre değerlerini koruma
nın, hayayı, suyu, toprağı, yani hayatın üç temel 
unsurunu korumak olduğunu unutmadan, çevreyi bir 
bütün olarak değerlendirmek zorundayız. j 
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Tutarlı ve gerçekçi kuruluklarımızın yürütmekte 
olduğu çevreyi koruma ve çevre sorunlarını çözüme 
ulaştırma çalışmaları, sorunları ortaya koymak, ka
muoyuna mal etmek ve çözüm yollarını göstermek
le başlamaktadır. 

Çevre sorunlarının büyük bir bölümü doğanın yan
lış ve kötü kullanılması sonucu tabiî dengenin bozul
masıyla ilgilidir. Öyleyse, doğanın temel unsurları 
hava, su ve toprakta görülen sorunlar, önemli çevre 
sorunlarıdır. Havada, suda ve toprakta yaşayan can
lılara zarar veren bütün bu sorunlar, önemli sorun
lardır. 

Sonuç olarak; hava kirliliği, su kirliliği, toprak 
üzerindeki olumsuz işlemler, flora ve faunayı tahrip 
eden etkenler, yanlış ve plansız enerji kullanımı, ka
tı artıklar ile pastisitlerin kirletici, çevreyi bozucu ve 
yok edici tesirleri, dalha geniş anlamıyla çevremizi ve 
dünyamızı, gittikçe artan bir hayatiyetsizliğe, çölleş
meye götüren en Önemli sorunlardır. Buna hızla artan 
nüfus ve ihtiyaçlar da eklenirse, geleceğe mutlu bir 
gözle bakalbilmemiz, ancak çok ciddî önlemlerin alın
masıyla mümkün olacaktır. 

Geleceğin bu büyük tehlikesini gören, sorunları 
açıkça ortaya koyan, önlemler için ilgilileri uyaran, 
başta Türkiye Çevre Sorunları Vakfı ve bilimsel ku
ruluşlarımız olmak üzere, tüm kuruluş ve kişileri, ba
sın ve yayın organlarını bu hususta daha gayretli 
çalışmaya davet ediyoruz. 

Havası ve suyu temiz, toprağı bozulmamış, ço-
raklaşmamış ve çölleşmemiş, güzel, temiz, canlı, yeşil, 
gürültüsüz ve sağlıklı bir çevre, hepimizin en büyük 
isteği; insanlığın geleceğe huzurla ve güvenle bakabil
mesinin en büyük güvencesidir. 

Bütün bu hususları temin etmek için hazırlanacak 
olan tüm kanun tasarılarının burada kanunlaşması 
'bizim de arzumuzdur; ancak bütün bu yasaları tatbik 
edecek, gerekli cezaları kesecek, takip edecek organ, 
(biraz evvel saymış olduğum dokuz, on bakanık ve 
kuruluş olmamalıdır; bu yetki bir tek elde toplanmalı
dır. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (DSP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
Şa'hsı adına Sayın Türkân Arıkan, buyurun efen

dim. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; yasa tasarısını 
okuduktan sonra, şu öneriyi yapmak için söz aldım: 
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Sayın Bakanımız Ahmet Karaevli'yi- geleceğin yeşiller 
partisinin başkanı olarak görmek istiyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen?.. Yok., 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLl (Te

kirdağ) — Yerimden kısaca konuşabilir miyim Sayın 
Başkan? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLl (Te

kirdağ) — Sayın Başkan, evvela bütün söz alan mil
letvekili arkadaşlarımıza çerçeve kanun dediğimiz 
Çevre Kanununda yaptığımız bu birkaç değişiklikten 
dolayı ve çevre meselesinde gösterdikleri hassasiyete 
ve öneme teşekkür ediyorum. 

Yalnız arkadaşlarımızdan zannederim Sayın Emir-
bayer, bir iki rakama dayalı değerler verdiler; fakat 
konu öyle değildir. 

ıBu konuda şunu ifade etmek istiyorum, Türkiye'de 
kükürtdioksit için 150 mikrogram/metreküp, azot ok
sitleri için de 100 mikrogram /metreküp değerleri ge
çerlidir ve bu rakamlar uluslararası standartlardan 
alınmıştır, Almanya'da da aynıdır; yani Almanya'da 
20 mikrogram/metreküptür, bizde bu oran daha yük
sek diye bir şey söz konusu değildir; kendileri de, bu 
konuda ikna olabilmeleri için, bizdeki mevcut stan
dartları diğerleriyle karşılaştırabilirler. 

Zannederim SHP Grubu adına konuşan sayın mil
letvekili «Yüksek Çevre Kurulunun kaldırılması» ko
nusundan bahsettiler. Kurul, bu kanun tasarısı ile 
kaldırılmıyor, eskiden kaldırılmıştır. 

Biz, burada il çevre kurullarını getiriyoruz. Zaten 
Yüksek Çevre Kurulu genellikle bakan seviyesinde 
siyasî kişilerden oluşuyordu. Bu tasarıyla daha çok 
işi teknik seviyede alabilecek; yani kirlenmenin duru
munu tespit edebilecek teknik kişileri il çevre kurul
larında bir araya getirmeye çalıştık. 

Arkadaşlarımızın diğer konulardaki önerilerine de 
çok teşekkür ediyorum. 

ıSayın Arıkan'ın temennisine gelince: Herhalde, 
biz, Türkiye'de, bu çevre kirlenmesi konusuna önem 
verdikçe öyle bir hadise olmayacağını zannediyorum. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki 

görüşmeler tamamlanmıştır. 
Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oyla

rınıza sunuyorum: Maddelerine geçilmesini kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
2872 Sayılı Çevre Kanununun Bazı Madelerinin 

Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 2872 sayılı Çevre Kanununun 3 

üncü maddesinin (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«e) Kirlenmenin önlenmesi, sınıflandırılması ve 
mücadele için yapılan harcamaların kirleten tarafın
dan karşılanması esastır. Kirletenin kirlenmeyi dur
durmak, gidermek veya azaltmak için gerekli önlem
leri alması veya bu önlemlerin yetkili makamlarca 
doğrudan alınması nedeniyle kamu kurum ve kuru
luşlarınca yapılan gerekli harcamalar 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hüküm
lerine göre kirletenden tahsil edilir. 

Ancak kirletenler, kirlenmenin önlenmesi ve sınır
lanması için yapılan giderleri ödeme yükümlülüğün
den söz konusu kirlenmeyi önlemek için gerekli her 
türlü tedbirleri aldıklarını ispat etmek kaydıyla kur
tulabilirler.» 

«f) inilebilecek en düşük kirlenme seviyesi esas 
alınarak, bu seviyenin üstünde meydana gelebilecek 
kirlenmeler için bu kanunun 18 inci maddesinin (ı) 
bendinde belirlenen ücretler ayrıca alınır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Bir önerge vardır, okutup işleme koyacağım: 

Yüksek Başkanlığa 
594 sıra sayılı Tasarının 1 inci maddesiyle değiş

tirilen (e) bendinin son fıkrasının metinden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Fahrettin Uluç 
Samsun 

Kâzım İpek 
Amasya 

tdris Gürpınar 
Muğla 

Neriman Elgin 
Ankara 

Mehmet Sait Erol 
Hakkâri 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu önergeye? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 

DOĞAN (Şanlıurfa) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLl (Te

kirdağ) — Katılmıyoruz efendim. 
önerge sahibi açıklama yapmak istiyor mu? 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Söz istiyorum Sa

yın Başkan. 
'BAŞKAN — Buyurun. 
CAHİT ıTUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler, aslında bu çevre kirliliğinin önlenmesi 

— 245 — 



T. B. M. M. B : 121 

konusunu, Türkiye, gelişmiş sanayi ülkelerine göre bir 
hayli geriden izlediği için, hükümetin de kanun çı
karırken böyle zikzaklar çizmesini, bir söylediğini bir 
sonra inkâr etmesini ve onu da tatbikattaki, uygula
madaki sonuçlara bağlamasını yadırgamıyorum. 

ALÎ RIFKI ATASEVER (Tekirdağ) — Bu konu
da geride değil, ilerideyiz. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — 1983 yılında bir 
yasa çıkmış, ondan sonra 222 sayılı Kanun Hükmün
de Kararname ile evvelce müsteşarlık biçiminde oluş
turulan teşkilatı, Çevre Genel Müdürlüğü biçimine 
dönüştürmüş, o arada kurulları kaldırmış, kendi tekrar 
kurul ihdas ediyor. Kurduğu kurulun ne iş yapacağı
nı, ne gibi politika ve kararları alacağı konusunda be
lirgin bir görüş olmadığı için -1983te müsteşarlar 
düzeyinde büyük bir kurul oluşturmuş - herhalde 
işlememiş. Müsteşarları bir araya getirip verilen ka
rarlar ve görevler de oldukça ayrıntılı; onları yerine 
getirememiş. Şimdi, yeniden başka kurullar kurulu
yor. Bunları bir yana bırakıyorum; 2 nci maddede o 
•konulara tekrar döneceğiz. 

Ancalk 1 inci maddede benim çok dikkatimi çeken 
bir ibareye rastladım. Şimdi birileri çevreyi kirletiyor 
ve bu kirletenler, kirletme olayı tespit edilince, yetkili 
makamlar kirlenmeyi önlemek veya kirlenmeyi sınır
landırmak için masraf yapıyorlar; kamu makamları 
birtakım giderler yapıyor, şimdi bu masrafları kirle
tenden tahsil etmesi lazım, normali o; fakat ilginç bir 
geriye dönüş yapıyor ve son derece suiistimale müsait, 
- hep ondan kaçınır, çekiniriz - adeta ona çanak tutan 
bir küçük fıkra ekliyor. Böyle yapılan giderleri öde
me söz konusu olduğunda, «Bakarız; bu kirleten kişi 
ya da kuruluş, eğer kirlenmemesi için elinden geleni 
yapmışsa, o zaman, bu kirlenme olayının giderilmesi 
için kamunun sarf ettiği masrafları da ödemekten 
kurtulur» diyor. Yani, fevkalade tehlikeli bir pazar
lığa oturtuyorsunuz. 

Ortada bir kirlenme olayı var. Bu kirlenme olayın
da öyle bir şey olabilecek ki, kirleten «Benim kusu
rum yoktur; ben elimden geleni yaptım; ama ne ya
palım; nasıl oldu ben de anlayamadım, kirlendi» diye
cek. 

Şimdi hakikaten müessir ve etkili birtakım tedbir
lerle kirlenme olayını önlemek için caydırıcı bir ku
ral getiriyorsanız, bunu sulandırmaya gerek yok. 
Kirlenme vuku bulmuşsa, ortada bir olay vardır ve 
tespit edilmiştir, somuttur. Bu kirlenmenin önlenmesi 
ve sınırlandırılması için de devlet gayret sarf etmiş, 
idarî makamlar para sarf etmişler, birtakım masraf- , 
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lar yapmışlar, önlemişler. Bunun, devletin sırtında kal
ması doğru değil; ama bunu devletin sırtında bıraka
cak bir açık kapı bırakmak, sanıyorum ki, bu kuralın 
ihdas amacına uygun değil. Neden bunu getirmişler? 
Dikkat ettim, hükümetin teklif ettiği metinde de bu 
fıkra eklenmiş; İçişleri Komisyonu da bunu benimse
miş. 

Eğer, hakikaten etkili birtakım önlemlerle kirlenme 
olayını önleyecek ve caydırıcı bir kural getirecekseniz, 
onu işlemez hale getirecek istisnaî bir hükmü kabul 
etmek suretiyle, bir yandan vaz ettiğiniz bir kuralı, 
öte yandan geçersiz kılma riskini de göze alıyorsunuz 
demektir. Böyle bir riske niçin girilsin? Eğer, kirlenme 
olayı varsa, idarî makamın günahı ne? Çünkü, idare
nin sarf ettiği şeyler, senin benim kesemden çıkıyor; 
yani kamu masrafıdır. Burada, kamu bir gayret sarf 
etmiş ve kirletenin, o kirlettiği şeyi temizlemek için 
uğraşmış, sınırlamış önlemiş ve bunun için masraf 
yapmış. Kimin sırtından? Vatandaşın sırtından. 
Kirlenmeyi yapanı, bir pazarlığın içine oturtmamak 
gerekir. «Bu kirlenmeyi yaptım; ama elimden gelen 
her şeyi sarf ederek, bir türlü bu kirlenmeyi önleye-
medim» dedirtmek sonuç getirmez; çünkü, bu durum
dan sonra aralarında nasıl uzlaşacaklarsa, -tabiî ihti
laf olursa, idare, bu parayı kirletenden almak üzere 
bir idarî karar almışsa, bu büyük bir ihtimalle idare 
mahkemelerine gidilecek demektir - böyle bir ihtilafa 
neden gerek görülüyor? 

Esasen, bir fiilî icra edenin sorumluluğu, belli bir 
kusur meselesine bağlanmışsa, - bir kusur olmadıkça -
veya kasıt unsuruna bağlanmışsa, kasıt veya kusur 
hali olmaması halinde sorumluluktan kurtulması da 
doğal bir şeydir; onu burada söylemeye de gerek yok; 
ama bu söylenen, son derece, idarede mutat olmayan 
birtakım tartışmaların, gereksiz pazarlıkların ve uz
laşmaların kapısını aralar; bundan çekinirim. Bu 
nedenle, verdiğim önergede bu fıkranın metinden çıka
rılmasını öneriyorum. 

Takdirlerinize saygıyla sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Bir başka önerge vardır; okutup, işleme koyuyo

rum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Başkanım, hiç ol
mazsa sebebini izah etselerdi. Nefes tüketiyoruz. Hiç 
olmazsa, onlar da, nezaket gereği lütfen açıklasınlar. 

BAŞKAN — Açıklanacaktır Sayın Tutum. 
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HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın Tu
tum, lütfen tutumunu değiştir. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum: 
Türkiye iBüyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 594 sıra sayılı Kanunun 1 inci 
maddesinin (e) fıkrasının ikinci paragrafının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Ali Rrfkı Atasever İlhan Aşkın 
Tekirdağ Bursa 

Mehmet Ali Doğuşlu Nevzat Yağcı 
Bingöl Elazığ 

Bahri Karakeçili 
Şanlıurfa 

Ancak kirletenler, kirlenmenin önlenmesi ve sınır-
lanması için, kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan 
harcamaları ödeme yükümlülüğünden söz konusu 
kirlenmeyi önlemek için, gerekli her türlü tedbiri 
aldıklarını kesin ispat etmek kaydı ile kurtulabilirler. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu?.. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 

DOĞAN (Şanlıurfa) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te

kirdağ) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önerge sahiplerinden açıklama yap

mak isteyen?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kaibul edilmiştir. 
Önerge sahiplerinden bir hususu sormak istiyorum. 

«Ancak kirletenler, kirlenmenin önlenmesi ve sınır
lanması için, kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan 
gerekli harcamalar...» «Kuruluşlarınca» olarak okun
du; tekrarlattırdım. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
DOĞAN (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, izin verir mi
siniz efendim? 

Maddenin (f) fıkrasında maddî bir hata var. En 
alt satırda «... ücretler ayrıca alınır» deniyor; buraya 
«kirletenden» kelimesinin konulması ve «ücretler 
kirletenden ayrıca alınır» şeklinde düzeltilmesi gerekir. 
Sanıyorum «kirletenden» kelimesi unutulmuş. 

BAŞKAN — «... (1) bendinde belirlenen ücretler 
ayrıca alınır» cümlesi «... (1) bendinde belirlenen üc
retler kirletenden ayrıca alınır» biçiminde düzeltil
miştir. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te
kirdağ) — Sayın Başkan, bir açıklama yapmak isti
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, emsal olmamak üzere 
buyurun açıklamanızı yapın. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te
kirdağ) — Sayın Başkan, bu maddede bir değişiklik 
söz konusu değil; bu, 1983 yılındaki kanundan alınan 
bir hükümdür. Yalnız madde tekrar ele alınmıştır. 
Aynen okuyorum: «Ancak bunlar kirlenmenin önlen
mesi ve sınırlanması için yapılan giderleri ödeme so
rumluluğundan, söz konusu kirlenmeyi önlemek için 
gerekli her türlü tedbiri aldıklarını ispat etmek kay
dıyla kurtulabilirler» diyor. 

Biz esas itibariyle burada, sizin dediğiniz gibi, ça
lışmayacak bir sistem yerine, çalışan bir sistem getir
mek; bir tarafın da. kirletenden bu kirlenmenin ceza
sını diyeyim - yarii o teknik tabiri veya hukukî tabiri 
kullanmak istemiyorum - o şekilde bir ücret almak isti
yoruz. Bu ücretleri ve tarifelerini -kanunda görüyo
ruz- kurulları tespit ediyor. Bunları öyle bir tespit 
edelim ki, caydırıcı olsun; kirlenmeyi ila nihaye 
devam ettirecek bir kuruluş veya şahıs veya atölye 
yerine; bu alacağımız ücretlerle onun arıtma tessile-
rini kurmasını teşvik etmiş olalım. Yani olay budur. 

Son verilen önergeyle, bu meselede kesin bir ispat 
söz konusu olduğuna göre, burada meseleyi kirlenmeye 
cevaz vermek şeklinde ele almıyoruz. Onu arz ede
rim. 

BAŞKAN — Tutanaklara geçmiştir. 
Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, 1 inci maddeyi kabul edilen 

önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci madde kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — 2872 sayılı Çevre Kanununa aşağı

daki mükerrer 4 üncü madde eklenmiştir. 
«Merkez Çevre Kurulu 

MÜKERRER MADDE 4. — Çevre kirliliğine 
yol açan işletmeleri bu Kanunun 18 inci maddesinin 
(ı) bendine göre faaliyet kolları itibariyle gruplandır-
mak ve Bakanlar Kurulu Kararına sunmak üzere Mer
kez Çevre Kurulu kurulmuştur. 

iBu kurul, Çevre Genel Müdürünün başkanlığın
da İçişleri, Maliye ve Gümrük, Bayındırlık ve İskân, 
Sağlık ve Sosyal Yardım, Ulaştırma, Tarım Orman 
ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müs
teşarlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Ku
rumu ve Atom Enerjisi Kurumu yetkililerinden olu
şur. 

— 247 — 



T. B. M. M. B: 121 2@ . 6 . 1987 0 : 2 

Çevre kirliliğine yol açan işletmelerin faaliyet kol
ları itibariyle gruplandırılması kararında Türkiye Ti
caret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Bor
saları Birliğinden üç, Türkiye Ziraat Odaları Birli-
liğinden bir üye de kurula katılır. 

Kurul üç ayda bir toplanır ve gerektiğinde her za
man Başkan tarafından toplantıya çağrılabilir. 

Kurulun sekreterya görevlerini Çevre Genel Mü
dürlüğü yürütür.» 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde Sosyaldemok-
rat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Cahit Tutum. 

'Buyurun Sayın Tutum. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 

DOĞAN (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, bir maddî hata 
daha var. 

İkinci paragrafın sonunda «Atom Enerjisi Kuru
mu...» deniyor. «Türkiye Atom Enerjisi Kurumu» şek
linde olacak efendim. 

•BAŞKAN — «Ve» ile başlayan «Atom Enerjisi 
Kurumu» denilen bölüm «ve Türkiye Atom Enerjisi 
Kurumu» olarak düzeltilmiştir. 

Buyurun Sayın Tutum. 

SHP GRUBU ADINA CAHİT TUTUM (Balı
kesir) — Sayın Başkan, değerli üyeler; ben önce, Sa
yın Bakanın - Sayın Başkanın müsamahasıyla - ver
diği izahat işin teşekkür ederim. Aslında çevre konu
su, hepimizin konusu. O konuda getirilen her türlü 
düzenleyici gayretlere, hepimizin bilgisi ve deneyi Ölçü
sünde katkıda bulunması vaciptir. Bu bakımdan çev
re konusu gündeme gelince gerçekten, her konuda ol
duğu gibi, bu konuda da hepimizin olumlu bir katkı 
getirme çabası içine girmemiz gerektiğini düçünüyo-
rum. 

Ancak, hemen belirteyim; hafızam yanıltmıyorsa, 
bu ilk kez çıkan Çevre Kanunu - çok iyi hatırlıyo
rum - Danışma Meclisi zamanında öylesine acele ge
çirilmişti ki; büyük bir aşama idi, gerçekten çok ha
yırlı bir adımdı ve fevkalade iyi niyetlerle çıkarıldı. 

Şimdi, sayın iktidar bunu uygulamış; Sayın Özal 
Hükümeti işbaşına geldiği zaman bu uygulama sonu
cunda bir dizi idarî düzenleme tedbirleri alırken, ka
nun hükmünde kararname ile, müsteşarlığı genel mü
dürlük düzeyine indirmiş. Bu doğru mu olmuş? Emin 
değilim. Çünkü, bir incelemem yok; ama müsteşar
lıktan genel müdürlüğe indirilmesi döneminde oldukça 
olumsuz yankılar uyandığını hatırlıyorum. 

Bir idare bilimcisi olarak, müsteşarlık sayısının ar
tırılmasından yana olmadığım için, müsteşarlık tezine 
fazlaca gönül bağlamış bir kimse değilim. Müsteşar

lık, çok değişik bir idarî düzenleme biçimidir, çok 
istisnaidir; hatta buna göre bugün mevcut kurulu müs
teşarlıkların statülerinin de yeniden gözden geçiril
mesi gerekir; «müsteşarlık» deyip hemen kurmamak 
gerekir. Genel müdürlük biçimine dönüştürülmesi, 
daha çok icraya dönük, daha aktif, daha etkin bir 
statünün herhalde özlemini gidermek anlamında daha 
yararlı olacağı düşünülmüş olabilir; buna katılınabilir. 

Değerli üyeler, ancak benim burada öğrenmek is
tediğim bir iki nokta var. Bir kere, yasama tekniği ba
kımından çok yadırgadığım ve üzüldüğüm bir husus; 
Çevre Yasası gibi son derece önemli bir yasa tedvin 
edilirken, «mükerrer 4 üncü madde» diye, metnin içine 
böylesine garip bir montaj yapmayı fevkalade yadır
gadım. Buna çare bulunabilirdi efendim; yani, İçişleri 
Komisyonu bunu yapabilirdi; ama nedense bu hukukî 
normlara fazlaca itibar etmiyor. Yani, herhalde bir 
4 üncü madde var, ondan sonra; mükerrer 4 üncü 
madde. Esasen, 222 sayılı Kanun Hükmündeki Ka
rarnameye baktığınız zaman orijinal metnin, yani 
«9.8.1983 tarihli ve 2872 sayılı Kanunun 4, 5, 6 ve 
7 nci maddeleri kaldırılmıştır» diyor. 4 üncü madde 
'kaldırılmış, yani esas kanunun 4 üncü maddesi, Yük
sek Çevre Kurulu, o madde kalkmış. Şimdi, onun yeri
ne, «mükerrer 4 üncü madde» diye bir madde getiri
yor ve ismi, «Merkez Çevre Kurulu». Şimdi, ismi 
önemli değil; benim üzerinde durduğum konular şun
lar: 

Değerli üyeler, kurul, öyle anlaşılıyor ki, çok üst 
düzeyde politik kararlar alan, daha doğrusu - öyle de
meyelim - ilke düzeyinde kararlar alan bir kurul ol
maktan çıkarılmış; daha çok teknik nitelikte karar alan 
bir kurula dönüştürülmek istenmiş; öyle anlaşılıyor. 
Bunun için ilgili teşkilatların temsilcileri, yetkililerin
den oluşan bir kurul. Evvelce, doğrudan doğruya 
ilgili kuruluşların başındaki sorumlu kişiler geliyordu. 
Çok farklı... Orada belli idi, şimdi kimlerden oluşa
cağı belirsiz, «yetkililerden» diyor. 

Bu çok tehlikeli Sayın Hükümet; bu da işlemeye
cektir, bu da denenmiş bir yoldur. Böyle, «yetkililer
den» derseniz, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığın
dan bir yetkili oraya katılır, ikinci toplantıda aynı 
kişiyi bulamayabilirsiniz, üçüncü toplantıya başkası 
girer; çok karmaşık bir hal alır. Tabiî, bu tür, «yetki
lilerden» diğeri oluşan kurulu elkün olmayan Türk 
idaresinde işletmeniz mümkün değil ve idarî statüsü 
derhal tamamen düşüyor; yani derecesi düşüyor, rolü 
düşüyor. Çünkü belli isimlerden oluşan bir kurulun 
sorumluluğu daha kolay somutlaştığı için etkinliği 
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daha fazla olmaktadır. Bu kurul işlemeyecektir. Bir 
tür istişarî nitelikte, danışma niteliğinde olacaktır. 
Esasen buna fazla görev vermemiş. Eski kurula ba
karsanız, yani Yüksek Çevre Kurulunun o kadar çok 
görevleri var ki... O görevler bu yeni kurula verilme
miştir. Ne yapacak bu kurul? Bu kurul sadece faali
yet konuları itibariyle çevre kirliliğine yol açan işlet
meleri gruplandıracak ve Bakanlar Kuruluna sunacak; 
!bu karar, Bakanlar Kurulunun kararı biçimine dönüşe
cek. Yapacağı iş bu. Dolayısıyla, bu kurulun işleme 
ve iş görme yeteneğinin'çok sınırlı olduğunu ve çok 
yakın zamanda tekrar değişiklik yapılmaya geleceğini 
sanıyorum. Biz bunu bir tür genel nitelikte, bir miktar 
istişarî nitelikte - çünkü Bakanlar Kuruluna bağlanma
yan bir gruplandırma kararının hiçbir kıymeti yok
tur, bu gruplandırma konusunda - Bakanlar Kuruluna 
bir tür hazırlık niteliğinde çalışma yapan bir kurul 
olarak görüyoruz. O halde, bu kurulu geniş tutun, 
mümkün olduğu kadar geniş tutun. Buna gönüllü ku
ruluşları dahil ediyoruz sayın üyeler. Tabiî - bu gö
nüllü kuruluşların sayısı bugün üç tane; ama yarın 
daha fazla olabilir - eğer esnek olmak istiyorsak, bu 
kuruluşlara benzer kuruluşları davet etme yetkisini bu 
maddeye koyar, yani tabiatı korumayla, çevre kirlen
mesinin önlenmesiyle ilgili etkin birtakım gönüllü 
kuruluşlar kurulmuşsa, o kuruluşları da, 4 üncü 
maddede, Çevre Genel Müdürlüğüne, çağıralbilme yet
kisini tanımak suretiyle belki bir sonuç almak, müm
kün olur, çünkü bunlar bir taraftan kamu kuruluşla
rıdır; çünkü çevre kirlenmesinden yalnız onlar so
rumlu değildir. Batıdaki gelişmelere dikkat ederseniz, 
gönüllü kuruluşların rolü fevkalade etkin olmakta
dır. Biz nedense, resmî kuruluşlarla gönüllü kuruluş
ları, halkın oluşturduğu kuruluşları yan yana getir
mekten âdeta ürkeriz; bu, bizde bir tarihî gelenek. Oy
sa, demokratikleşme süreci içerisinde bu tür yakın
laşmalar, bu tür birliktelik ve birlikte birtakım ka
rarlara katılmayı özendirmemiz lazımdır. 

Kısaca, bizim getirdiğimiz önergede, birkaç gönül
lü kuruluşun da bu kurulun üyesi olmasını öneriyoruz. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
2 noi madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde iki önerge bulunmaktadır, önce 

veriliş sırasına göre okutuyorum sonra aykırılık de
recesine göre işleme koyacağım. 

Buyurunuz okuyunuz: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 594 sıra sayılı 2872 sayılı Çev

re Kanununun Mükerrer 4 üncü maddesine «Çevre so
runları vakfı, ilgili gönüllü kuruluş ve üniversiteler» 
ilavesinin yapılmasını ve «yetkili olması» tabirinin 
girmesini teklif ederiz. 

Arsan Savaş Arpacıoğla 
Amasya 

İsmet Turhangil 
Manisa 

Fikret Ertan 
îzmir 

Durcan Emirbayer 
îzmir 

Arif Toprak 
Niğde 

Yüksek Başkanlığa 
594 sıra sayılı tasarının Mükerrer 4 üncü madde

sinin üçüncü fıkrasında ikinci satırında yer alan «Tür
kiye Ziraat Odaları Birliğinden ve» ibaresinden sonra 
«Çevre Koruma Vakfı» «Türkiye Çevre Koruma ve 
Yeşillendirme Kurumu», «Türkiye tabiatını koruma 
derneği başkanları» ibarelerinin eklenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Ayhan Fırat 
Malatya 

İdris Gürpınar 
Muğla 

Fahrettin Uluç 
Samsun 

Mehmet Sait Erol 
Hakkâri 

BAŞKAN — Şimdi tekrar okutup işleme koyu
yorum. 

Buyurun okuyunuz: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 594 sıra sayılı 2872 sayılı 
Çevre Kanununun Mükerrer 4 üncü maddesine «Çev
re sorunları vakfı, ilgili gönüllü kuruluş ve üniversi
teler» ilavesinin yapılmasını ve «yetkili olmas» tabiri
nin girmesini arz ve teklif ederiz. 

Arsan Savaş Arpacıoğlu (Amasya) 
ve arkadaşları 

ıBAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu? 
ÎÇİŞLERÎ KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 

DOĞAN (Şanlıurfa) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te

kirdağ) — Gerekçemi açıklayabilir miyim Sayın Baş
kan. 
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BAŞKAN — Kısaca açıklayın lütfen efendim. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVL1 (Te

kirdağ) — Efendim, gönüllü kuruluşlardan gayet tabiî 
çevre konusunda istifade edilebilir. Yalnız, böylesine 
kararlara iştirak edilmesinin uygun olduğu kanaatin
de değilim. Çünkü, o zaman bu konudaki herkes karara 
iştirak etmiş olur; bu takdirde, belki demokrasi kal
kar, muhalefet de olmaz. Üniversitelerle ilgili tem
silciler, zaten maddede sıralanan kuruluşlar da - Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Türkiye 
Atom Enerjisi Kurumu ve hatta genel müdürlüğü
müzde - mevcuttur. 

Hassasiyetinizi anlıyorum; ama işi de çok geniş
letmek ve herkesi de karara, icraya ortak etmenin doğ
ru olacağı kanaatinde değilim. Bu bakımdan katıla
mıyoruz. 

BAŞKAN — Önerge sahibinin bir açıklaması 
olacak mı efendini? 

ARSAN SAVAŞ ARPÂCTOĞLU (Amasya) — 
Evet Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Arpacıoğlu. 

ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; söz
lerime başlarken, yakın bir geçmişte -basında yer 
alan- sayın genel müdürün almış olduğu plaketi, bu
rada, biz de kutluyoruz. Çevre konusundaki çalışma
larını da inşallah bu ölçüde, layıkı veçhile sürdür
mesini diliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, çevre 'sorunlarıyla ilgili tar
tışmalar gittikçe önem kazanmaktadır ve toplumun 
dikkatini çeker hale geldikçe de, konunun politika 
ve ekonomi ile yakın ilişkisi üzerinde de durmak 
gereksinimi devamlı güncelliğini korumaktadır. 

Neden böyle bir ara önerge ile maddede sayılan 
kuruluşlara «Gönüllü kuruluşlar ve üniversitelerin» 
ilave edilmesini istedim? Demokratik sistemde, toplu
mun her kesiminde değişik istekler, tepkiler ve dü
şünceler var olur. Bunları objektif bir şekilde de
ğerlendirmenin şart olduğu da açıktır. Fantaziye kaç
mayan ve aşırı olmayan her görüş, önümüzdeki yıl
ların gelişmesini etkileyecek unsurlar olarak da ele 
alınmalıdır. Çevre, bu etkileyici faktörlerin en önem
lilerinden biridir. Modern çağın genişleyen sorun
ları zincir inde, çevre tek başına çok sayıda geliş
meyi yönlendirecek bir faktör de olmaktadır. Bunu, 
diğer ülkelerdeki gelişmeleri göz ardı etmeksizin; fa
kat onları kopya etmeye de çalışmadan ve sadece 
Türkiye'nin geleceği açısından görmek önemli bir 
yurt görevidir. 

Zaman zaman, bazı model ve sistem arayışları 
içinde duruyoruz. Arkadaşım bahsettiler; bugün Av
rupa Konseyinde dahi, bu işin ciddiyetini kavrayan 
Batı ülkeleri konu üzerinde ehemmiyetle durmakta
dırlar. Mesela, ormanların korunması ve asit yağmu-
ruyla ilgili yapmış oldukları paneller, sempozyum
lar vesaire örnek gösterilebilir. Tabı ki, bunlar, üni
versiteler ve gönüllü kuruluşların da katkılarıyla ya
pılıyor ve bunların da işlevleri, var. 

işte, bu sebeple, hem politikacılar, (hem politik 
bilimciler kendi alanları içerisinde çevre unsurunu 
her yönüyle değerlendirmenin gereğini kabul etmek
tedirler. Ekonomik karar ve tercihlerde de, çevre 
faktörü ağırlığını artan bir hızla hissettirmektedir. 

(Kesinlikle bilinmelidir ki, 20 nci yüzyılın sonla
rında, çok önemli konuların kararları çevre-politiika 
ve ekonomi üçgeni içinde verilecektir. Buna her za
man hazır olmamız lazım. 

Değerli milletvekilleri, bütün dünyada artan nü
fus, azalan besin ve enerji, kirlenen sular ve bozulan 
ormanlar tabiî varlıkların korunması düşüncesinden; 
giderek artan bir önem kazandığı malumunuzdur. İş
te, artan bu önem, son yıllarda ek apolitik adı veri
len yeni bir kavramı toplumların tartışma gündemi
ne getirmiş bulunuyor. Ekoloji ve politika sözlükle
rinden meydana gelen ekopolitik, ders ve inceleme 
konusu olarak çeşitli üniversitelerin programlarına 
beraberinde giriyor,, 

50 milyon nüfusumuz, gösterdiği hızlı gelişme tem
posuyla Türkiye'de çevre sorunlarının artan önemine 
ilgi duymaktadır. özellikle son beş yılda, hemen her 
gün çevre sorunlarıyla ilgili gelişmeler Türk bası
nında geniş şekilde yer almış; Ankara ve giderek 
başka büyük şehirlerde de yaşanan hava kirliliği, 
İstanbul, İzmit ve İzmir başta olmak üzere, denizle
rimizde ve iç sularımızda görülen kirlilik, en kali
teli tarım topraklarımızın düzensiz kentleşme ve en
düstrileşmeye açılması, yeşil örtünün tahribi, yakın 
ve uzak gelecekte insan sağlığını ve huzurunu etki
leyen ölçülere varmakta olduğu rnaluımlarımızdır, 

Sorunların hızla artması ve çözüm için gerekli 
adımların istenen hızda olmaması, gelecekte ne ka
dar önmli çevre sorunlarıyla karşılaşacağımızın da 
belirtisidir. 

Demokratik sistemde kitlelere huzur ve mutluluk 
getirme sanatı olan politikayla uğraşan kadrolar da, 
bu anlayış içerisinde çevre sorunlarını hatırlamak 
ve önemsemek zorundadırlar. Her ülkede olduğu 
gibi, Türkiye için de kabul edilmesi gereken bir top-
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lumsal gelişme gerçeğidir. Kalkınma, refah ve mut
luluk gibi, soyut ve hemen herkesin kullanmak is
teyeceği kavramlar yerine, yeni ve belirli hedefler 
ıpolitikaya taze bir ses ve nefes getirecektir. Huzurlu 
bir hayatın temel hareket noktası olan temiz bir çev
re sloganı, sağ ve sol ekonomik görüşlerin ötesinde 
halkımızın ilgisini de çekecektir. 

Bu düşünceler içerisinde, bu maddeye ilave edi
lecek değişiklik önergesinin yararlı olacağı görüşüy
le yüce kurula saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arpacıoğlu. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir < 
Dİğer önergeyi okutuyorum : 

Yüksek 'Başkanlığa! 
594 sıra sayılı tasarının mükerrer 4 üncü mad

desinin üçüncü fıkrasında, ikinci satırında yer alan 
«Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden ve» ibaresinden 
sonra «Çevre Koruma Vakfı», Türkiye Çevre Ko
ruma ve Yeşillendirme Kurumu», «Türkiye Tabiatını 
Koruma Derneği başkanları» ibarelerinin eklenmesini 
arz ve teklif ederiz, 

Cahit Tutum ı(Balıkesir) ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 

DOĞAN (Şanlıurfa) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLÎ (Te
kirdağ) — Biraz evvelki gerekçeyle katılamıyoruz 
Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Gerekçemizi açık
lamıştık, DSP Grubundan arkadaşımız da belirttiler. 
Gönüllü kuruluşların, kesin icraî karar almadığı için, 
bu kurul, daha çok Bakanlar Kuruluna bir hazır
lık niteliğinde kararlar aldığı için katılmalarını isti
yorum. Hükümet arzu etmediğine göre söyleyecek 
bir şey yok. 

BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Tutum. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum -j 
MADDE 3. — 2872 sayılı Çevre Kanununa aşa

ğıdaki mükerrer 5 inci madde eklenmiştir. 
«ti Çevre Kurulu 
MÜKERRER MADDE 5. — Valinin başkanlı

ğında, Merkez Çevre Kurulu'na dahil Bakanlık ve 

kuruluşlardtan taşra teşkilatı olanların ildeki temsil
cilerinden oluşur. İldeki Belediye Başkanı, Sanayi 
Odası, Ticaret Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Ziraat 
Odası bulunan ilerde bu odaların Başkanları da ku
rula katılırlar. Kurulun sefcreterya görevleri il sağlık 
müdürlüklerince yürütülür. 

Kurul ayda bir toplanır ve gerektiğinde başkan 
tarafından toplantıya çağrılabilir. 

İl Çevre Kurulu, Merkez Çevre Kurulu'nea çev
re kirliliğine yol açan ve ifiaaıUyet kolları itibariyle 
gruplandırılan işletmelerin derecelerini belirler. 

Kurul dereceleri belirlerken, işletmelerin kapasi
tesini, arıtma tesislerinin bulunup bulunmadığını, çev
reye verdiği zararın ölçüsünü, cirolarını ve tesisin bu
lunduğu yerin ekolojik, ekonomik, teknik, teknolojik 
ve benzeri özellikleri dikkate alır.» 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Komisyon.! 

'İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
DOĞAN (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, 5 inci mad
denin baş kısmında maddî bir hata yapılmış, «İL 
Çevre Kurulu, valinin başkanlığında» diye başlaması 
lazım. 

BAŞKAN — «Valinin başkanlığında» kısmından 
önce «11 Çevre Kurulu, valinin başkanlığında» olarak 
düzeltilmiştir ve tutanaklara böyle geçmiştir. 

Söz isteyen arkadaşlarım'; Sayın Tutum, Sayın 
Ainkan, Sayın Ertan^ 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 
Cahit Tutum, buyurun. 

SHP GRUBU ADINA CAHİT TUTUM (Balı
kesir) — Sayın Başkan, değerli üyeler; bu daha ev
vel, «Mahallî Çevre Kurulu» diye kabul edilen ve 
Sayın Özal'm, reform serisi içinde kaldırılmış olup, 
şimdi, dikkat ederseniz, «Mükerrer 5 inci madde» di
ye tekrar ihdas edilen bir müessese.] 

Burada önemli gözüken eksiklikleri veya belki bu 
müessesenin çalışmasını daha iyiye götürecek düşün
celeri şöyle özetlemem mümkün. Bu kurul, bir kez 
valinin başkanlığında toplanacak ve görevi, aslında, 
merkez çevre kurulunca çevre kirliliğine yol açan ve 
faaliyet kolları itibariyle de gruplandırılmış olan iş
letmelerin derecelerini belirleyecek. 

Burada sayın komisyondan veya bakandan -çün
kü sayın 'bakanın meseleye daha doğrudan ilgili ola
cağını umuyorum- soruyorum : Evvelce Umumî 
Hıfzıssıhha Kanununda gayrisıhhî müesseseler var
dı ve onların bir tasnifi vardı; Sayın hükümet, aca
ba, bu Umumî Hıfzıssıhha Kanunundaki o gayri-
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sıhhî müesseselerin bütün o yetkileri kalkmış mı gö
züküyor? Çünkü buradaki işletmelerin derecelerini 
artık merkez çevre kurulu belirleyecek. 'Büyük bir 
ihtimalle bunu biır yönetmeliğe dayanarak daha ob
jektif esaslara bağlayacak, öyle umuyorum. Çünkü, 
her münferit olayda eğer çevre kurulu karar alma
ya kalkarsa bu işin altından kalkamaz. Graplandırıl-
mış iş kollarına göre İşletmelerin derecelerini belir
leyecek ve kurul derecelerini belirlerken de birtakım 
kıstaslar konmuş; bu isabetli. İşletmenim kapasitesi, 
arıtma tesislerinin bulunup, bulunmadığı; çevreye 
verilen zararın ölçüsü; tesisin bulunduğu yerin eko
lojik, ekonomik, teknik ve benzeri özellikleri dikka
te alınacak. 

Yalnız, burada, bu müessesede, daha doğrusu bu 
kurul da, demin bahsettiğim merkez çevre kurulu gi
bi, formalite kurulu olmaktan öteye gitmeyebilir. 
Neden? Bir kez, kurulun terekküp tarzı için kulla
nılan hukukî formülasyon iltibasa yol açacak nite
likte. Diyor ki : «... Merkez Çevre Kuruluna dahil 
bakanlık ve kuruluşlardan taşra teşkilatı olanların il
deki temsilcilerinden...» 

Bu, iki bakımdan sakat. (Bir defa, eğer taşra teş
kilatı yoksa, bu kurul eksik toplanacak demek, dalha 
doğrusu merkez çevre kurulunun içindeki kuruluşla
rın taşra teşkilatı olmayanı varsa, temsil edilmeye
cek. Neden öyle olsun? Taşra teşkilatı bulunmayan 
kuruluşu, temsilen, taşrada teşkilatı olan en yakın 
bir kuruluşun temsilcisi pekâlâ katılabilir ve katıl
malıdır da. Birinci eksiklik bu., 

'Benim gördüğüm ikinci eksiklik : Bugün, hepi
nizin bildiği gibi, «ilde bir belediye başkanı katıla
cak» deniyor; ama hepiniz biliyorsunuz, büyük şe
hirler giderek çoğalıyor; o büyükşehir belediye hu
dutları içerisinde birçok küçük belediyeler var. Bu
gün büyükşehir belediyesi statüsü verilmediği halde, 
benim bildiğim, en az bir düzine kentimizde bu şe
kilde âdeta şehrin belediye hudutları içinde mahalle 
gibi mevcut belediyeler var; mesela, Sakarya'da Eren
ler Belediyesi gibi. Şimdi, böylesine önemli bir ku
ruluş oluştururken, neden o ildeki bütün belediye 
başkanları çağrılmasın? Çünkü, o tesislerin bazen 
bini, bir küçük belediye hudutları içinde de olabi
lir, bir başka büyük belediyenin hudutları içinde de 
olabilir. Dolayısıyla burada da bir eksiklik var. 

'Bence bir de, merkez çevre kurulu için büyük öl
çüde öngördüğümüz gönüllü kuruluşların da, bu il 
düzeyinde temsil edilmesinde sayısız yararlar var. 

Ben, 'bu, «... il çevre kurulunun, ildeki temsilcile
rinden oluşur» derken de, yine iltibasa yol açacak 
bir. ifade kullanıldığını iddia ediyorum. Şu olabilir : 
«Taşrada teşkilatı olanların ildeki temsilcisi» sözü, 
hukukî bir terim değil. Ne olabilir? Bakın, bir önce 
«iFilan, filan, kuruluşların yetkililerinden oluşur» 
deniyor; -yani bunlar hukuk savurganlığının tipik 
örnekleri- aşağıda da, «temsilcilerinden oluşur» de
niyor., 

Şimdi, taşrada, merkezî hükümetin uzantısı olan 
taşra birimlerinde, «temsilcilik» sözü pek yerinde de
ğil. Olsa olsa, bizim hukukumuzda '5442 sayılı Ka
nunla yerleşmiş iki terim vardır; bu bilinir. Biri, ilde, 
il idare şube başkanları; ikincisi, ilçelerde de, ilçe 
idare şube başkanlarıdır. Eğer diyelim ki, herhangi 
bir bakanlığın bir ildeki taşra teşkilatı kastediliyor-. 
sa, onun adı «temsilci» sözünden çok, il idare şube 
başkanıdır,. Bunlar da bellidir, yasalarda tanımlan
mıştır. Acaba, buradaki «ildeki temsilcileri» sözün
den kasıt, il idare şube 'başkanlarının kendileri mi, 
yoksa il idare şube başkanlığının göstereceği herhan-
gi bir yetkili mi? Çünkü, o da temsilci sıfatını ala
bilir. Diyelim sağlık: müdürlüğü veya Tarım Orman 
KÖyişleri (Bakanlığının oradaki temsilcisi veya bir 
başka bakanlığın, il millî eğitim müdürlüğünün bün
yesi içinde herhangi bir kimse temsilci olabilir; ama 
il eğitim müdürü katılacaksa, o zaman bu kurul, 
sanıyorum ki, çok daha erken ve çök daha sonuç alı-. 
et ve ağırlığı olan bir kurul olabilir. Bunu lütfen za
bıtlara geçiriniz; eğer il idare şube başkanlarından 
oluşmayacak, il idare şube başkanlıklarının temsil
cilerinden oluşacaksa, bu husus tavzih edilsin. Bu 
kurulun işlemesi bakımından faydalıdır. 

Teşekkürler. (ANAP sıralarından alkışlar) 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Şahsı adına Sayın Türkân Arıkan, 
Buyurun Sayın Arıkan. 
TÜRKÂN TURÖUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Cahit Tu-
tum'un görüşlerine, ben iki nokta daha eklemek is
tiyorum :i 

Birincisi, bir önceki maddede, 'Merkez Çevre Ku-; 
rulünda, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Ku
rumunun ve Atom Enerjisi Kurumunun yetkilileri 
de vardı. Bildiğimiz kadarıyla, Türkiye Bilimsel ve 
Teknik Araştırma Kurumunun ve Atom Enerjisi Ku
rumunun taşrada her yerde elemanı yok. Halbuki 
bunlar, özellikle arıtma tesislerinin fonksiyonel olup 
olmadığının belirlenmesinde; ikincisi "de çevreye ver-
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diği zararın ölçüsünün belirlenmesinde önem taşı
yan kişiler. Nitekim, 5 inci maddede, bakınız birin
ci grupta birinci derece olursa 600 bin lira aylık ce
za var, üçüncü derece olursa 200 bin lira ceza var. 
Eğer kurulun içinde böylesine teknik kişi olmazsa, 
bu derecelerin belirlenmesinde birtakım hatalar ya
pılabilir. 

Biz önerge vermedik; çünkü, nasıl olsa reddede
ceksiniz; ama, özellikle şunu vurgulamak istiyorum : 
Yönetmelik yapılırken, arıtma tesislerinin gerçekten 
fonksiyonel olup olmadığının' belirlenmesinde ve çev
reye verilen zararın ölçüsünün belirlenmesinde mut
laka teknik, konunun uzmanı olan kişilerden rapor 
alınmasının yönetmeliğe konulmasını vurgulamak için 
söz aldım. 

Saygıları sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Şahsı adına Sayın Fikret Ertan. 
Buyurun Sayın Ertan. (DSP sıralarından alkışlar) 

FİKRET ERTAN (İzmir) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Merkez Çevre Kurulunu ve il 
Çevre Kurulunu şu anda onaylamış bulunuyoruz. 'Bu 
kurul, çevreyi kirletme ölçüsünde, özellikle sanayi ku
ruluşlarından bazı önlemler isteyecek, cezalar kese
cek ve arıtma tesislerinin yapılmasını zorlayacak. Bu
raya kadar muhakkak ki güzel, 

Yalnız, sayın milletvekilleri, Türkiye'de kaç tane 
sanayi kuruluşu vardır? örneğin İstanbul'da 40 bini 
aşkın sanayi kuruluşu var; acaba bunlardan, arıtma 
tesisi yapan kaç ünite var? 'Bunun rakamı 100'ü bul
maz; 60'tır, 70'tir ve her fabrikadan çıkan artıklar da 
değişiktir, çeşitlidir. Arıtma ünitesi yapmak da be
lirli bir bilgi, belirli bir teknolojik 'birikim ister. Şim
di bu Kanun çok fazla zorladığı takdirde ne ola
caktır? Bu konuda teknolojisi şüpheli bir çok yatı
rımcılar çıkacaktır. Düşünün, sadece İstanbul'daki 40 
bin sanayi ünitesinin arıtma tesisini yapacak olan ku
ruluşların yılda en fazla yapacakları miktar nedir; 
hangi oranlarda, hangi prezisyonlarda bu arıtma te
sislerini yapabilirler? Şimdi gelişigüzel arıtma tesis
leri yapılacak; örneğin bu kurul ilden veya merkez
den gelecek, tesislere bakacak, belki o bir çok arıt
ma tesisi de aslında göstermelik olacak. 

HAKİKİ A R T U K A R S L A N (Bingöl) — Bir sana
yici parasını bedavaya vermez, boş yere harcamaz. 

ŞÜKRÜ YÜRÜR ı(Ordu) — Sen de mi yeşiller
densin?! 

FİKRET ERTAN (Devamla) — Bakın, çevre kir
liliğini önlemek için «kirleten öder» prensibiyle çev-
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re kirliliği önlenmez. Kaldı ki, çevreyi sadece kanun
larla da, yazık ki koruyanlayız, 

Bugün için Almanya'da çıkartılan çevre kanunla
rına, kâğıttan kaplan ismi verilmiştir. Yani bu, şu 
demektir : Çıkan kanunlar çok dirijan, çok sert ol
masına mukabil, çıkan sonuç, bunlardan alınan ne
ticeler ancak kâğıttan bir kaleyi veyahut kaplanı an
dırmaktadır. 

'Sayın milletvekilleri, biraz önce konuşan arkada
şım Durcan Emirbayeır'in dediği gibi, çevreye ne ka
dar önem verdiğiniz veya bundan önce çevreye iliş
kin önlemler aldığınız, Haliç örneğinden de, Yatağan 
Termik Santralına konulan filtreden de, Murgul'daki 
Bakır İzabe Tesislerindeki önlemlerden de bellidir; 
şu anda yüzlerce hektar ormanın tahribatı ile baş 
haşayız. 

Bakınız, biraz önce sayın bakan, yine Durcan 
Emirbayer'in sözlerine ilişkin sınır değerler üzerinde 
düzeltme yapmıştı. Türkiye'deki ve Almanya'daki sı
nır değerlerini karşılaştıran sayın arkadaşıma «Al
manya tile ve dünya standartları ile aynı rakamlar
da» demişti.. Orada arkadaşımın bahsettiği husus, kü
kürt dioksit ve karbon dioksite ilişkindi ve Federal 
Almanya'daki 20 ve 10 mikrogram/metreküp, kırsal 
alanlara ait rakamlardı. Yani arkadaşımın söylemek 
istediği, kırsal alanlara ilişkindi.! 

ABDULKERİM YILMAZ ERDEM (Mardin) — 
Metni sen hazırladıysan sen konuş. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın 
Başkan, şahsı adına 10 dakikayı geçti., 

BAŞKAN — Takip ediliyor efendim. 
Sayın Ertan, toparlayalım, lütfen; süreniz doldu. 

FİKRET ERTAN (Devamla) — Sayın milletve-
killeni, aslında belki gülerek veyahut da başka şey
ler dinleyerek izlediğiniz Çevre Kanun Tasarısının 
bir şey getireceği kanısında değilim. Yalnız, devletin 
veya belediyelerin gelir hanesine, nasıl trafik ceza
larına ilişkin bir madde konulmuşsa, böyle bir gelir 
getiren bir fıinans kaynağı olacaktır. 

Saygılarımı sunarım. (DSP sıralarından alkışlar) 
BAİŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ertan. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
önerge yok., 

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : 3 üncü 
maddeyi kabul edenler.;. Etmeyenler... 3 üncü madde 
kabulı edilmiştir., 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 2872 sayılı Çevre Kanununun 9 

uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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«Çevre Korunması 
Madde 9. — Kırsal ve kentsel alanda arazi kul

lanım kararına uygun olarak tespit edilen koruma 
alanları ve bu alanlarda uygulanacak koruma ve kul
lanım esasları yönetmelikle belirlenir. 

Tespit edilen bu esaslar çerçevesinde aşırı ve yan
lış kullanım nedeniyle ülkenin temel ekolojik sistem
lerinin dengesinin bozulması, hayvan ve bitki türleri
nin nesillerinin; tehlikeye düşürülmesi, doğal zengin
liklerin bütünlüklerinin tahribi yasaktır. 

Bakanlar Kurulu, ülke ve dünya ölçeğinde eko
lojik önemi olan çevre kirlenmeleri ve bozulmalarına 
duyarlı alanları, tabiî güzellikleri ilerki nesillere ulaş
masını emniyet altına almak üzere gerekli düzenleme-
lerin yapılabilmesi amacıyla, «özel Çevre Koruma 
Bölgesi» olarak tespit ve ilan' etmeye, bu alanlarda 
uygulanacak koruma ve kullanma esasları ile plan 
ve projelerin hangi Bakanlıkça hazırlanıp yürütülece
ğini belirlemeye yetkilidir. 

Yukardaki fıkraya göre uygulamanın gerçekleş
tirilebilmesi amacıyla, ilgili Bakanlıkça 27.9.1984 gün 
ve 3046 sayılı Kanunun 17 ne] maddesinin ikinci fık-
rasınım (g) bendi hükümlerine göre geçici teşkilat ku
rulabilir. Bu bölgelere ilişkin plan ve projelerin ha
zırlanmasında, 3.54987 tarihli ve 31194 sayılı Ka
nunun 9 uncu maddesi hükümleri uygulanmaz.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge Yok. 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... 4 üncü madde kabul edil
miştir., 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 2872 sayılı Çevre Kanununun de

ğişik 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Fonun gelirleri 
Madde 18. — Çevre Kirliliğini Önleme Fonunun 

gelirleri; 
a) Motorlu taşıt araçlarının fennî muayeneleri sı

rasında ayrıca fennî muayene ücretinin beşte biri ora
nında alınacak bedellerden, 

b) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre gemi 
siciline tescil edilen ve 18 (dahil) gros tonun üzerin
de olan her türlü deniz aracından gros ton başına her 
yıl alınacak yüz liradan, 

I 

c) Hava taşıt araçlarından yurt içi taşımaları için 
ayrıca alınacak yolcu başına bilet bedelinin binde be
şinden ve taşınan yük için ton başına yılda alınacak 
beş yüz liradan, 

d) Çevre Genel Müdürlüğünün bütçesine bu 
amaçla her yıl konan Ödeneklerden, 

e) Fondan verilecek kredilerin faizleri ile banka 
faizlerinden, 

f) Bağış ve yardımlardan, 

g) Bu Kanunla alınması hükme bağlanan ücret, 
tazminat ve diğer gelirlerden, 

h) Fona ait tesis ve işletmelerce üretilen araç ve 
gerecin satışından elde edilen gelirlerden, 

ı) Merkez çevre kurulunca, çevre kirliliğine yol 
açtığı belirlenen işletmelerden, aşağıdaki tarifeye göre 
alınacan ücretlerden, 

Çevre kirliliğine Alınacak aylık ücret tutarı 
Yol açan işletmeler I. Derece II. Derece III. Derece 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Grup 
Grup 
Grup 
Grup 
Grup 

600 OOû TL. 
400 000 TL. 
200 000 TL. 
100 000 TL. 
50 000 TL. 

400 000 TL. 
200 000 TL. 
10Q 000 TL. 
50 000 TL. 
25 000 TL. 

200 000, TL. 
100 000 TL. 
50 000 TL. 
25 000 TL. 
12 500 TL. 
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j) Bu Kanuna göre verilecek para cezalarından, 
Oluşur. 
Bakanlar Kurulu bu tarifede yer alan aylık ücret 

tutarlarını her grup ve/veya her derece itibariyle ay
rı ayrı veya topluca 10 katına kadar artırmaya veya 
Kanunda yazılı miktarlara kadar indirmeye, ayrıca bu 
maddenin (ı) bendi dışındaki maktu ve nispî hadleri 
ayrı ayn veya topluca sıfır (0)'a kadar indirmeye veya 
% 50'sine kadar artırmaya yetkilidir. 

Fonun gelirleri bir Devlet bankasında açılacak he
sapta toplanır. 

Bu maddenin (a), (b), (c) bentleri gereğince topla
nan paraların ilgililerce en geç ertesi ayın onbeşine 
kadar Fonun Devlet Bankasındaki hesabına yatırılma
sı zorunludur. Tahsil edilen gelirleri ve ödenecek üc
retleri zamanında yatırmayanlar hakkında Fon idare
si, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun hükümlerinin uygulanarak gelirlerinin 
tahsil edilmesi için Fon mükellefinin bağlı olduğu ver
gi dairesinden talepte bulunur. Vergi dairesinde mü
kellefiyeti olmayanların fona ödemeleri gereken meb
lağın hangi dairece tahsil edileceğine. Maliye ve Güm
rük Bakanlığı karar verir. 

Vergi dairesi, tahsil ettiği Fona ait meblağı Maliye 
ve Gümrük Bakanlığının belirleyeceği esaslara göre 
Fonun Devlet [Bankasındaki hesabına aktarır. 

Bu maddenin (ı) bendi gereğince alınacak ücretler 
büyükşehir belediye hudutları içinde büyükşehir be
lediyeleri tarafından makbuz karşılığı tahsil edilerek 
mahallin en büyük mal memurluğuna yatırılır. Diğer 
yerlerde bu ücretleri almaya mahallin en büyük mülkî 
amiri yetkilidir. Bu ücretler, 6183 sayılı Amme Ala
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri
ne göre mal memurluğuncı tahsil edilir. 

Mahallin en büyük mülkî amiri veya Büyükşehir 
Belediye başkanlıklarınca tahsil edilen ücretlerin % 
30'u tahsil ile ilgili işlemler ve 'bölgenin çevre kirlili
ğini önleme projelerinde kullanılmak üzere tahsilatın 
yapıldığı yer il özel idaresi veya tahsil eden büyük
şehir belediyesine, % 70 ise ücretlerin toplandığı ayı 
takip eden ayın onbeşine kadar Çevre Kirliliğini Ön
leme Fonuna aktarılır. 

Zamanında bu işlemi yerine getirmeyen ilgili ku
ruluşlar fon için toplanan meblağı % 10 fazlasıyla 
öderler. Gecikmeye sebep olanlar hakkında kanunî 
işlem yapılır». 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Sayın Türkân Turgut Arıkan ve Sayın Arsan Sa

vaş Arpacıoğlu söz istemişlerdir; kendilerine sröz ve
receğim. 

I Buyurun Sayın Arıkan. 
I NAB1 POYRAZ (Ordu) — Şu saatten sonra!.. 
I TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Saat-
I ten lütfen şikâyet etmeyelim. 
I Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben çok kısa 
I olarak, bir noktada tekrar uyarmak için söz almış bu-
I nuyorum. Görüyorsunuz 1 inci derece, 2 nci derece 
I ve 3 üncü derece belirlenirken 600 bin lira, 400 bin 
I lira ve 200 bin lira olarak seyyanen belirlenmiş. Bu-
I gün için yapılacak pek bir şey yok; çünkü ülkemizde 
I bu kanun yeni yeni tatbik edilmeye başlıyor; ancak, 
I yurt dışındaki ülkelerde, iş kollarının topluma sosyal 
I maliyeti hesaplanıyor. Örneğin, bir ton kâğıt üretimi-
I nin Zincirleme olarak kullandığı odun, elektrik, su ve-
I saire girdilerin üretiminde ve onların üretiminde kul-
I lanılan girdilere kadar maliyetleri hesaplanıyor ve iş-
I letmeler de yıllık faaliyet raporlarında bu maliyeti 
I esas almak suretiyle topluma sosyal maliyet açısından 
I ne kadar borçlarının olduğunu belirliyorlar, yıllık 
I faaliyet raporlarında da bunu açıklıyorlar ve busos-
I yal maliyetin karşılığında topluma ek olarak ne gibi 
I katkılarda bulunduklarını da belirtiyorlar, mesela, üni-
I versitelere ne yardım yapmışlar, vakıflara ne yardım 
I yapmışlar vesaire şeklinde ve böylece bir denge kur-
I maya çalışıyorlar. 

I Benim dileğim şu: Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumu yavaş yavaş işköUan itibariyle bu 

I tür çalışmalara başlasın, yurt dışında yapılmış olan bu 
I araştırmaları ele alsın, Türkiye'de nasıl yapılması ge

rektiğini belirlesin ve gelecek dönemlerde biz de daha 
I objektif kriterlere göre bu çalışmaları yapmış olalım 

ve işletmeleri de daha objektif kriterlere göre değer-
I lendirmiş olalım. 
I Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan.-

I Şahsı adına Sayın Arsan Savaş "Arpacıoğlu; buyu-
I run efendim. 

ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞUU (Amasya) — Sa-
I ym Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; kanu-
j nün bu maddesinin (b) bendi hükümleri, 18 (dahil) 
I gros ton .üzerinde olan her türlü deniz araçlarından 
I gros ton başına 100 lira alınmasından bahsediyor. Ben 
I bu ücreti, yüce kurul takdir ederse, daha fazlalaştır-
I mak için bir önerge vermiştim, bunun üzerinde kısa-
I ca söz aldım ve görüşlerimi arz etmek istiyorum. 

I Malumunuz, Türkiye bir deniz cenneti, kıyı cen-
I neti. Akdeniz ve Ege sahillerinde hepimiz buna yakı-
I nen şahidiz. Bilhassa yabancı gemiler ile, bize ait Türk 
I gemilerinin, gerek karasularımız içinde, gerekse kara-
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sularımız dışında bıraktıkları sintine sularının, yani 
atıklarının sahile vurması hiçbirimizin gözünden kaç
mamaktadır. Şöyle ki, Taşucu ile Girne arasında ça
lışan bir feribotun dahi bu 56 millik mesafede yolcu
luk esnasında yolcularıyla beraber bundan ötürü yol
da kaldığı ve imdat istediği de hepimizin malumudur. 
Sebep; karasularımız içindeki yabancı gemilerin atık
larından olan naylon parçalarının, tabiri caizse, us
kuru dolanıp, onu yolda bırakması ve imdat istemesi, 
50 - 60 belki de 150 yolcu ile... Bunları yaşadık. 

Şimdi, belki limanlarımızda da bu altyapı mevcut 
değil, yani gemilerin sintine sularını boşaltacak veya 
onları alacak, bu ikmali karşılayacak gemiler de mev
cut değil. Bunların da tabiî süratle giderilmesi veya 
üzerine eğinilmesi lazım. 

Bu arada kendi iç denizimiz olan Marmara Deni
zini nazarı itibara alarak şöyle görünümüne bir ba
karsak, Atatürk Hava Limanına uçakla inerken de 
görüldüğü gibi, tamamen durgun bir göl havasında 
ve yağlı bir tabakanın, üzerine çökmüş manzarası ile 
karşılaşırız. Acaba bu nereden geliyor? Karadeniz sa
hiline baktığımızda bu bölgede Türkiye'nin belli başlı 
büyük 'bir sanayi tesisinin olmadığını görürüz. Tabiî, 
'buna mutlaka Tuna Nehrinden gelen atıklar da etken. 
Boğaziçindeki akıntıda akan pislikleri gözümüzle gö
rüyoruz. Buna ilaveten, İstanbul Belediyesinin de ye
ni bir proje ile şehrin bütün pislikleri oraya akıtacak 
bir tesisi kurma çalışması da var. Bu da bir menfi et
ken; iyi değerlendirmek lazım. 

Benim yüce kurula arz etmek istediğim ve arz et
tiğim gemiler üzerindeki para cezasının fazlalaştırıl
ması, yani bu gemilere uygulanacak müeyyideler de 
mutlaka bir etken olacaktır. 

Kıyılarımızın, denizlerimizin, sahillerimizin, plajla: 

rımızın temiz 'kalması, biraz daha bu konuda itinalı 
olunması yönünden yüce kurulun tasvip ve takdirleri
ne sunuyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arpacıoğlu. 
Sayın Tutum'un sorusu var. 
Başka soru sormak isteyen?.. Yok. 
Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 

vakti daha fazla almamak için bir tek soru soruyo
rum: Bu 18 inci maddede, «Fona ait tesis ve işlet-
melerce üretilen araç ve gerecin satışından elde edilen 
gelirlerden...» diyor. 

Hükümetten soruyorum: Bu fon idaresi ne gibi 
araç ve gereç üretecek veya üretiyor; üretti mi bugü-
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ne kadar ve gerçekten araç ve gereç üreterek satabi
lecek bir kapasiteye erişti mi fon idaresi? Bunu öğ
renmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. . 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te

kirdağ) — Cevap veriyorum Sayın Başkan. Henüz bu 
kapasitede değildir; ama ileride, özellikle de 222 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamede, döner serma
yeli ve bazen de laboratuvar kuruluşları gibi araştırma 
kuruluşlarını kurma imkânı vermeyi düşündüğümüzü 
ifade ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Madde üzerinde iki önerge var; önce veriliş sıra

sına göre, sonra aykırılık derecesine göre okutup iş
leme koyacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 594 S. Sayılı Kanunun 5 inci 

maddesinin değişik 18 inci maddesinin (b) bendine 
gros ton başına 750 Türk Lira hükmünün getirilmesi 
arz olunur. 
Arsan Savaş Arpacıoğlu İsmet Turhangil 

Amasya Manisa 

Fikret Ertan Durcan Emirbayer 
İzmir İzmir 

Arif Toprak 
Niğde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 5 inci maddesinin 

sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Lutfullah Kayalar Metin Balıbey 
Yozgat Afyon 

Mehmet Özdemir Mehmet Kocabaş 
Elazığ içel 

Ali Rıfkı Atasever 
Tekirdağ 

Fon İdaresi ile bu idarenin emrinde kurulan Fon; 
kurumlar vergisinden, yapılacak bağış ve yardımlar 
nedeniyle veraset ve intikal vergisinden, yapacakları 
her türlü muameleler dolayısıyla damga vergisinden, 
açtıkları krediler dolayısıyla lehte tahakkuk edecek 
faizler banka ve sigorta muameleleri vergisinden mu
aftır. 

Gerekçe : Tasarı ile kurulması öngörülen Fon İda
resi ile bu idarenin emrinde kurulan Fonun amacı 
kazanç sağlama olmayıp, çevre kirliliğini önleyici ted
birleri almak ve bunun için gerekli yatırımları yap-
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maktır. Bu nedenle Fon İdaresi ile bu idarenin em
rinde kurulan Fonun her türlü vergi ve harçtan muaf 
tutulması gerekir. 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre okutup iş
leme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 594 S. sayılı Kanunun 5 inci 

maddesinin değişik 18 inci maddesinin (b) bendine 
gros ton başına 750 Türk Lira hükmünün getirilmesi 
arz olunur. 

Arsan Savaş Arpacıoğlu 
ve Arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 

DOĞAN (Şanlıurfa) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te
kirdağ) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Arpacıoğlu, açıklamıştınız... 
ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) — 

Açıklamıştım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler.,. Önerge kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 5 inci maddesinin 
sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Lutfullah Kayalar 
ve Arkadaşları 

Fon idaresi ile bu idarenin emrinde kurulan Fon; 
kurumlar vergisinden, yapılacak bağış ve yardımlar 
nedeniyle veraset ve intikal vergisinden, yapacakları 
her türlü muameleler dolayısıyla damga vergisinden, 
açtıkları krediler dolayısıyla lehte tahakkuk edecek 
faizler banka ve sigorta muameleleri vergisinden mu
aftır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 

DOĞAN (Şanlıurfa) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te

kirdağ) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önerge sahiplerinden açıklama yap

mak isteyen?.. Yok. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi, kabul edilen önergeyle değişik 
şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... 5 inci madde kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — 2877 sayılı Çevre Kanununun 19 

uncu maddesinin beşinci fıkrasının (h) bendi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

«h) Çevre kirliliğini önleyici ve çevreyi iyileştiri
ci faaliyetlerde kullanılacak olan her türlü araç gereç 
alımı, bu araçların bakımı, onarımı ile bu tür araç ge
recin yapımı için kurulacak tesis ve işletmeler». 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 
Soru?.. Yok. 
6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Maddeyi 

kabul edenler... Kabul etmeyenler... 6 ncı madde ka
bul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — 2872 sayılı Çevre Kanununun 28 

inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Kirletenin sorumluluju 
Madde 28. — Çevreyi kirletenler ve çevreye zarar 

verenler sebep oldukları kirlenme ve bozulmadan do
ğan zararlardan dolayı kusur şartı aranmaksızın so
rumludurlar. 

Kirletenin, meydana gelen zararlardan ötürü ge
nel hükümlere göre de tazminat sorumluluğu saklı
dır». 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 
7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... 7 nci madde kabul edilmiş
tir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — 2872 sayılı Çevre Kanununun 31 

inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Yönetmelikler 
Madde 31. — Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili 

olarak çıkarılacak yönetmelikler, ilgili Bakanlıkların 
görüşü alınarak Çevre Genel Müdürlüğünce hazırla
nır. Kanunun yürürlüğe girmesinden başlayarak en 
geç beş ay içinde Resmî Gazetede yayımlanarak yü
rürlüğe , konulur». 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 8 inci madde 'kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, süremizin bitmesine çok az 

bir zaman kalmıştır; ancak tasarının da sonuna gel
dik. 

— 257 — 



T. B. M. M. B : 121 20 . 6 . 1987 O : 2 

Bu nedenle, tasarının oylaması da, önergeyle ka
bul ettiğimiz madde gereğince, açık oylamaya tabi 
oluyor; bu nedenle, tasarı üzerinde görüşmeler ta
mamlanıncaya kadar sürenin uzatılmasını oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — 2872 sayılı Çevre Kanununun 32 

nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Uygulanmayacak hükümler 
Madde 32. — Bu Kanuna göre yürürlüğe konula

cak yönetmeliklerin yayımından itibaren deniz kirlili
ğinin önlenmesi hususunda 618 sayılı Limanlar Kanu
nunun 4 ve 11 inci maddeleri gereği yürürlükte bulu
nan ceza hükümleri ile 1380 sayılı Su Ürünleri Kanu
nunun 3288 sayılı Kanunla değişik geçici 1 inci mad
desi hükümleri uygulanmaz». 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 9 uncu madde kabul edilmiştir. 
Geçici madde 1 'i okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 1.' — Bu Kanunun 5. inci mad
desiyle değiştirilen 2872 sayılı Çevre Kanununun 18 
inci maddesinin (b) bendi gereğince Fona ödenmesi 
gereken meblağ, 1986 yılı için on lira üzerinden alı
nır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Geçici madde 1 kabul edilmiştir. 

10,uncu maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 

MADDE 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et

meyenler... 10 uncu madde kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 11. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et

meyenler... 11 inci madde kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, demin de belirttiğim gibi, ka

bul edilen önerge gereğince, içtüzüğümüzün 118 inci 
maddesi uyarınca tasarının tümü açık oylamaya tabi
dir. 

Açık oylamanın, oy kutusunun sıralar arasında do
laştırılmak suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın mil
letvekilleri, beyaz bir kâğıda adını ve soyadını, seçim 
çevresini ve oyunun rengini yazıp, imzalamak sure
tiyle oylarını kullanabilirler. 

Oy kutuları sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oylar toplandı). 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 

mı? Yok. 
Oy kullanma işlemi bitmiştir. 
Oy kutuları kaldırılsın. 
(Oyların ayrımı yapıldı). 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 2872 sayılı Çev
re Kanununun bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısının açık oylaması tamamlanmış
tır. Oylamaya 229 sayın üye katılmış; 226 kabul, 2 ret 
ve 1 geçersiz oy ile tasarı kabul edilerek, kanunlaşmış
tır. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. (ANAP sıra
larından alkışlar). 

Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz dolmuştur. 
Gündemde bulunan kanun tasarı ve tekliflerinden 3 
üncü sıraya kadar olanlarını görüşmek için 21 Hazi
ran 1987 Pazar günü saat 14.00'de toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma Saati : 00.05) 
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2872 Sayılı Çevre Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısına Verilen Oyların 
Sonucu : 

(Kanunlaşmıştır.) 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oy 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

400 
223 
226 

2-

1 
168 

3 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Ahmet.Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Coşkun Bayram 
Ahmet Remzi Çerçi 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet DeMceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Ralıbey 
Hamdi Özsoy 
Nihat Türker 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Kâzım İpek 
îsmet Özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Cahüt Aral 
Ali Bozer 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 

Hüseyin Barlas Doğu 
Nerûman Elgin 
Vahit Halef oğlu 
Osman İşık 
Göksel Kalaycıoğlu 
H. İbrahim Karal 
Hazım Kutay 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Ali Dizdaroğlu 
Sudi Neşe Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDİN 
Halil Nüshet Goral 
Ertuğrul Gökgün 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Fenni Islimyeli 
Necat Tunçsiper 
Cahit Tutum 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 
Mahmut Sönmez 

BtTLİS 
Raf et İbrahimoğlu 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay ı 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Sait Ekinci 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
Mehmet Azizoğlu 
M. Memduh Gökçen 
Kemal İğrek 
Fahir Sabunıiş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Cafer Tayyar Sadıklar 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ünal Akkaya 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Özgür Barutçu 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDÎRNE 
Türkân Turgut Ankan 
S. Hüsamettin Konuksever 
İsmail Üğdül 

ELAZİĞ 
Mehmet Özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 
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ESKİŞEHİR 
Cemal Büyükbaş 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Hasan Celâl Güzel 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin Önal 

HATAY 
Abdurrahman Dernirtaş 
İhsan Gürbüz 
Kâmran Karaman 
Hamit Melek 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Fatima Mihriban Erden 
tbrahüm Fevzi Yaman 

1CEÜ 
Mehmelt Kocabaş 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Behiç Saıdi Abbasoğlu 
Bülent Alkarcalı 
B. Doğancan Akyüfek 
llmren Aykut 
M. Vehbi Dinçerler 
H. Hüfcnü Doğan 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
İUmail Safa Giray 
Yılmaz İhsan Hastürk 
Mehmet Kafkaslıgit 
Doğan Kasaroğlu 
R. Ercüment Konukman 
Turgut Özal 
Namık Kemal Şentürk 
Mustafa Tınaz Titiz 
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Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR 
Durcan Emirbayer 
İsmet Kaya Erdem 
Fikret Ertan 
Burhan Cahit Gündüz 
Hayrullah Olca 
Yılmaz Önen 

KAHRAMANMARAŞ 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Aziz Kaygısız 
Musa Öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabrı Keskin 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Mehmet Sedat Turan 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
İsmet Ergül 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Mustafa Batgün 
Orhan Otağ 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
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I Saffet Sert i 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Metin Emiroğlu 
Ahmet İlhamı Kösem 
Fahri Şahin 
Talat Zengin 

MANİSA 
Mekin Sarıoğlu 
İsmet Turhangil 
Münir Fuat Yazıcı 

[ MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

I MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
İdris Gürpınar 

MUŞ 
Maattin Fınt 
Nazmi önder 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 

NİĞDE 
Akın Gönen 
Birsel Sönmez I 

ORDU 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 

" Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kıhçaslan I 

Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

SAMSUN 
İlyas Ak taş 
Mehmet Aydın 
Hüsamettin Cindoruk 
Berati Erdoğan 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 

ŞANLIURFA 
Bahri Karakeçili 

TEKİRDAĞ 
Salih Alcan 
Ali Rıfkı Ataşe ver 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Cemal Özdemir 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Osman Bahadır 

UŞAK 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçtoğlu 
Veysel Atasoy 
Rıza Öner Çakan 
Cahit Karakaş 
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(Reddedenler) 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoglu 

NİĞDE 
Arif Toprak 

(Geçersiz Oy) 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 

(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Cüneyt Canver 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 
Ahmet Sırrı Özbek 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 
İbrahim Taşdemir 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Sururi Baykal 
Necdet Calp 
Mehmet Seyfi Oktay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Nejat Abdullah Resuloğlu 
İsmail Saruhan 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayülken 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Aydın Güven Gürkan 

AYDIN 
î. Cenap Ege (Bşk. V.) 
Osman Eskin Tipi 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İsmail Dayı 
Şerafettin Toktaş 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 
Recep Kaya 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Fuat Öztekün 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
M. Kemal Gökçora 
A. Sabahattin Özbek 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

ÇORUM 
Ali Ayhan Çetin 
İhsan Tombuş 

DENlZLt 
Mustafa Kânı Bürke 
H. İbrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Mahmud Altunakar 
Şeyhim us BarJçeci 
Cevdet Karakurt 
Kadir Narin 

EDİRNE 
Muhittin Yılaırım 

ERZİNCAN 
Metin Yaman 

ERZURUM 
İlhan Araş 
Hilmi Nalbarjtoğlu 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 
Turgut Sera Tirali 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
İbrahim Turan 

HATA\1 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
M. Murat Söfcmenoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Kemal Toğay 

İÇEL 
İbrahim Aydoğan 
Hikmet Bieerjtürk 
Ali İhsan Elgin 
Edip Özgene 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Yaşar Altoayrak 
Sabit Batumlu 
Ömer Necati Cengiz 
Hülseyin Avni Güler 
Ömer Ferruh İlter 
Altan Kavak 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Feridun Şakir öğüno 
Tülay öney 
İbrahim özdemir 
Günseli özkaya 
Bilâl Şişman 
Ali Tannyar 
Arife Necla Tekinel 
Saim Bülend Ulusu 
İbrahim Ural 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Vural Arıkan 
Hüseyin Aydemir 
Erdal İnönü 

özdemdr PehMvanoğlu 
Işılay Saygın 
Turgut Sunalp 
Ahmet Süter 
Rüştü Şardağ 
Süha Tamk 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Turan Bayezit 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 

KARS 
Sabri Araş 
Ömer Kuşhan 

KASTAMONU 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Üner 

KIRKLARELİ 
Erol Ağağil 
Şükrü Babacan 

KOCAELİ 
Abdulhalim Araş 
(Bşk. V.) 
Salih Güngörmez 

KONYA 
Vecihi Akın » 
Salim Erel 
Sabri Irmak 
Kemal Or 
Emin Fahrettin özdilek 

KÜTAHYA' 
Ahmet BÜyükugur 
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MALATYA 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Abdullah Çakırefe 
Mdhmet Timur Çınar 
Sümer Oral 
Gürbüz Şakranlı 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Muzaffer İlhan 

NEVŞEHİR 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Hüseyin Avni Sağesen 
ihsan Nuri Topkaya 
Bahriye Üçok 

RİZE 
Arif Şevkat Bilgin (Bşk. V.) 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Muhlis Arıkan 
Süleyman Yağcıoğlu 

StlRT 
Aydın Baran 
M. Abdurrezak Ceylan 
Rıza Tekin 

StNOP 
Halit Barış Can 
Özer Gürbüz (Bşk. V.) 

SIVAŞ 
Yılmaz Altuğ 
Ruşan Işın 
Mahmut Karabulut 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Vecihi Ataklı 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Enver özcan 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Mehmet Kara 

Necmettin Karaduman 
(Başkan) 
Fahrettin Kunt 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
A. Rıdvan Yıldırım (1 A.) 

UŞAK 
Yusuf Demir 
Mümtaz Güler 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Lutfullah Kayalar (î. A.) 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Engin Cansızoğlu 
Koksal Toptan 
Isa Vardal 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Açık Üyelikler) 

İSTANBUL 

KAHRAMANMARAŞ 

TRABZON 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

121 İNCİ BİRLEŞİM 

2Q . 6 ., 1987 Cumartesi 

Saat : 14.00 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Yozgat Milletvekili Selahattin Taflıoğlu ve 
11 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığınca yaptırılan garaj ve lojman inşaatlarının teknik 
projelerine uymadığı, eksik ve kalitesiz yapıldığı, faz
la ödemede bulunulduğu ve bazı büro malzemelerinin 
yüksek fiyatlarla değiştirildiği iddialarının gerçeklik 
derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

SÖZLÜ SORULAR 

1. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

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

3. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önerge
si (6/631) 

4. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

5. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
yaşama ?e yasal çalışma haklarım tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

6. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 

7. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-
tş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

8. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si (6/800) 

9. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'ın, 
Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876) (1) 

10. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, YIBI-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

11. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 
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12. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı 
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge 
•i (6/813) 

13. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/817) 

14. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

15. — Kahramanmaraş. Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Onur Işhanında çıkan yangının sebe
bine ve bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

16. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, be
lediyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

17. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş Hinde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

18. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 

19. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in Kahramanmaraş - Andırın Orman iş
letme Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların 
üretici köylüye ve müteahhitlere tahsisine ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/879) 

20. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, terör 
olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

21. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri İlinde yapılması düşünülen raylı sistem için 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/883) 

22. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Denizli-Tavas İlçesi Kızılcabölük Kasabasındaki Kurs 
ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyonu ile 

ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faaliyetlerine 
ve denetimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/885) 

23. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBİRLİK Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş
tin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/886) 

24. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldı-
rır'ın, İstanbul'daki Patrikhane binasının ihyası için 
inşaat izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/902) (1) 

25. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Al'tuna-
kar'ın, olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 

26. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, Diyarbakır İlinde turizmin geliştirilmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

27. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Devlet 
Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görevli 
bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892) 

28. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır Hinde faaliyet gösteren yabancı bir firmada 
çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 

29. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Mardin İli tdil İlçesi Jandarma Bölük Komutanı ile 
Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla
rı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/894) 

30. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, lüks otellerde ve turistik bölgelerde 
açılan kumarhanelerin toplumumuzda yol açtığı tah
ribata ve buna karşı alınacak tedbirlere ilişkin Kül
tür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/913) (1) 

31. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlü'nun, 
yurdumuza iltica eden Naim Süleymanoğlu'nun Lond
ra'dan Ankara'ya getirilişinin TRT dışında özel bir 
şirketin kameramanlarınca görüntülendiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/919) (1) 

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



32. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBİRLİK ile ilgili olarak güney basınında yer alan 
iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/898) 

33. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narinin, Gi
resun - Tirebolu İlçesi Güce Bucağı Belediye Başka
nının rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz 
lü soru önergesi (6/899) 

34. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökrnen-
oğlu'nun pamuk ürünüyle ilgili olarak alınan yeni ka
rarlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/939) (1) 

35. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, T.C. Ziraat Bankasınca 1979 yılından beri Do
ğu Anadoludaki süt ve besicilik işletmelerine verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940) (1) 

36. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Ege 
yöresindeki bazı ilk ve orta dereceli okullarda din 
kültürü ve ahlak derslerinin imamlar tarafından oku
tulduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/904) 

37. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 
in, yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski bir milletvekili 
hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/907) 

38. — Zonguldak Milletvekili Isa Vardal'ın, Alman
ya'da ülkemiz aleyhine faaliyette bulunduğu ve ül
kemizdeki işçi şirketlerinin hisse senetlerini topladığı 
iddia edilen bir şahsın bu faaliyetlerine karşı ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/911) 

39. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, 1985 yılında Anavatan Partisine ka
tılan belediye başkanlarının temsil ettikleri belediye
lere çeşitli kaynaklardan yapılan yardımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) (1) 

40. — Kahramanmaraş Milletveikili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, 1986 yılında Anavatan Partisine katı
lan belediye başkanlarının temsil ettikleri belediyelere 
çeşitli kaynaklardan yapılan yardımlara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/967) (1) 

41. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin ne 

zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/958) (1) 

42. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, toplu konut kredilerinin artırılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/959) (1) 

43. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, Diyarbakır - Lice İlçesinde deprem nedeniyle inşa 
edilen baraka - meskenler için verilen tapuların, kâ« 
gir evler yapılacağı vaadedilerek toplatıldığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/914) 

44. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Diyarbakır Ünde cereyan eden anarşi ve 
terör olaylarına ve yapılan operasyonlara ilişkin İç
işleri Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/915) 

45. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş'da ilçeler itibariyle 
elektriği bulunan köy ve mezralara ve şebeke arıza
larının giderilmesi için görevlendirilmiş müstakil ekip
ler bulunup bulunmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) 

46. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Bursa İli Orhangazi İlçesinde mülkiye
ti Belediyeye ait olan bir çay bahçesinin tahliyesi ve 
yıkımıyla ilgili olarak yapılan işlemlere ve bu husus
ta alınan tedbirlere ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/968) (1) 

47. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, da
ha ucuz ve kaliteli ekmek üretilebilmesi için alınacak 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/921) 

48. — İstanbul Milletvekili Feridun Şa'kir Öğünç' 
ün, PTT kıyı telsiz istasyonlarında görevli persone
le ve bu istasyonların çalışmalarına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

49. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, 25 
Mart 1983 tarihinden bu yana parti değiştiren beledi
ye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/970) (1) 

50. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Sos
yal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunda 
toplanan paralara ve yapılan harcamalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/971) (1) 

51. — İzmir MiUetvekilii Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki arsa spekülasyonunun önlenmesi 



için alınmış ve alınacak olan tedbirlere ilişkin Baş- I 
bakandan sözlü soru önergesi (6/924) I 

52. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki kiralık konut sorununa çözüm 
getirmek için devletin alacağı tedbirlere ilişkin Baş- I 
bakandan sözlü soru önergesi (6/925) I 

53. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, dar gelirli vatandaşların geçim sıkıntılarının gi- I 
derilmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin I 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/926) I 

54. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, işçi emeklilerinin sosyo - ekonomik sorunları- I 
nın çözümlenmesi için alınacak önlemlere ilişkin I 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru I 
önergesi (6/927) 

55. — Konya Milletvekili Salim Ererin, münhal I 
bulunan hâkim ve savcı kadrolarına ve nedenine iliş- I 
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) 

56. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, belediye- I 
lerden bazılarının «başarılı belediye» olarak seçil- I 
meşinin kıstasına ve amacına ilişkin Başbakandan I 
sözlü soru önergesi (6/930) I 

57. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Sı- I 
kıyönetim Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca 1983 I 
yılında hazırlanan irtica raporunda önerilen tedbir- I 
lertin uygulanıp uygulanmadığına ilişkin Başbakan- I 
dan sözlü soru önergesi (6/972) (1) I 

58. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Ada- I 
na ve Çukurova'da eörülen sivrisinek ve sıtma tehli- I 
kesine karşı ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Sağ I 
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önerge I 
si (6/932) 

59. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır' I 
in, pamuk ürününe uygulanan fiyat politikasına iliş I 
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz I 
lü soru önergesi (6/974) (1) I 

60. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak I 
tli Banaz ilçesinin Ahat ve Çamsu köylerine pancar I 
kantarı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve I 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) I 

61. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, I 
Şanlıurfa tli Merkezi ile Siverek ve Viranşehir ilçe- I 
1 erinin 1985 yılı nüfus sayımı sonuçlarıyla ilgili ola- j 
i ak Devlet istatistik Enstitüsünce alınan karara iliş- J 
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1004) (1) I 

ı 62. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, An-
I kara Belediyesi EGO işletmesine ait bilet satış kulü-
I belerinin özel bir şirkete ihale edilip edilmediğine iliş-
I kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1027) (1) 

I 63. — Ağrı Milletvekili ibrahim Taşdemir'in, 
I 3.6.1982 tarihli gazetelerde konu edilen milyarlarca 
I liralık kaçak malın «sac» adı altında Türkiye'ye so-
I kulması olayı ile ilgili olarak ne gibi işlemler yapil-
I dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

(6/975) (1) 

I 64. — Adana Milletvekili Cüneyt Ganver'in, 1981 
I yılında, Mardin İlinde usulsüz demir satışı yapıldığı 
I iddiasıyla ilgili olarak ne gibi işlemler yapıldığına iliş-
I kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/976) (1) 

65. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu-
I ran Bayezifin, Kahramanmaraş Narlı - Türkoğlu 
I yoluna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/934) 

66. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Sinop İli ve 
I köylerindeki öğrenci pansiyonlarında Atatürk ilke ve 

devrimlerine aykırı eğitim verildiği iddiasına ilişkin 
I Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/1006) (1) 

I 67. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Sinop İli 
I Boyaibat Belediyesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Içiş-
I leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1007) (1) 

I 68. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır'ın, 
I rahatsızlığı nedeniyle Houston'da bulunan Başbakan 
I Turgut Özal'ın maiyetindeki görevlilere ilişkin Dev-
I let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 

önergesi (6/1010) (1) 

I 69. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu-
I ran Bayezit'in, Kahramanmaraş ilinde gerçekleştirilen 
I pamuk üretiminde verim ve kalite açısından düşüş 
I olduğu iddiasına ve bunun nedenlerine ilişkin Tarım 
I Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/935) 

I 70. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu-
I ran Bayezit'in, Balıkesir - Burhaniye ilçesinde balık-
I çı barınağı yapılması için çalışma yapılıp yapılmadı-
I gına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner

gesi (6/936) 
71. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Dağ-

I cıhk Federasyonu yetkililerinin keyfî ve çıkara da-
J yalı uygulama yaptıkları iddiasına ilişkin Millî Eği-
I tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge-
I si (6/1011)(l) 



72. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak 
Ceylan'ın 1.3.1987 tarihinde T.R.T. bültenlerinde yer 
alan demecine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner 
gesi (6/937) 

73. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya-
spor - Sakaryaspor futbol maçında Konya Atatürk 
Stadyumunun şeref tribününde resmî protokole uyul 
madiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner 
gesi (6/938) 

74. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Merkez - Pirinçlik Jandarma Karakolun 
da Cayıran Köyü halkından bazılarına işkence yapı! 
dığı ve bir vatandaşta işkence sonucu öldürüldüğü id 
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/941) 

75. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
1973 yılı genel seçimlerinden 1986 yılı sonuna kadar 
meydana gelen olaylarda hayatlarını kaybedenlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1019) (1) 

76. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, Es
kişehir Hine bağlı bazı ilçelerin vekil kaymakamları 
haklarındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/942) 

77. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Dicle tlçesi Kırkpınar Köyü ve mezrala 
rmda yaşayanlara emniyet tim ekiplerince işkence ya 
pıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/943) 

78. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, rüşvet ve yolsuzluk nedeniyle 1981 yılında 
tutuklandıkları iddia edilen gümrük memuru ve es
ki belediye başkanları hakkında yapılan işlemlerin 
sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/1020) (1) 

79. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, 4.1.1981 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
kaçakçılık suçundan dolayı bir şahıs hakkında ya
pıldığı iddia edilen soruşturmanın sonucuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1021) (1) 

•80. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, 15.11.1982 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
geride milyarlarca liralık borç bırakarak ortadan 
kayboldukları iddia edilen Ankara'lı iki kardeşin ya
kalanıp yakalanmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1022) (1) 
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[ 81. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, 25.12.1980 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
Ege Denizinde batan esrarengiz şileple ilgili olarak 
yapıldığı iddia edilen tahkikatın sonucuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1023) (1) 

82. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
I akar'ın, Bakanlar Kurulunca 4.3.1987 tarihinde yapı

lan Houston irtibatlı toplantının nedenine ve maliye
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/944) 

83. — istanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
uydular aracılığıyla katıldığı 4.3.1987 tarihli Bakanlar 
Kurulu toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/945) 

84. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Oğünç' 
ün, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Danışma Mec
lisi Anayasa Komisyonundaki müzakere tutanakları
na ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
•sözlü soru önergesi (6/952) 

85. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, Sendikalar Kanunu ile Top'u İş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanununun Millî Güvenlik Konseyindeki 
müzakere tutanaklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet 

I Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/953) 

86. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, Sosyaldemokrat Halkçı Partili milletvekilleri tara
fından verilen sosyal içerikli kanun tekliflerinin mak-

I satlı olarak görüşülmediği iddiasına ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru öner 
gesi (6/954) 

87. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Hükümet üyelerinin işçi kongrelerine katılmadık 
lan ve yurt dışı gezilerine bu kesimden temsilci götür 
medikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü son; 
önergesi (6/946) 

88. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
I ün, grev ve lokavtlarda mülkî amirlerce alınacak ted

birlere dair tüzüğe ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/947) 

i 89. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Piya
sadaki tüpgazların eksik çıktığı iddiasına ve bu hu
susta ne gibi önlem alınacağına ilişkin Başbakandan 

I sözlü soru önergesi (6/948) 

90. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, söz
leşmeli personelin ücret tavanını kaldıran Bakanlar 
Kurulu kararından sonra bazı kuruluşlarca eleman 
transfer edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 

I soru önergesi (6/949) 



— 6 — 

91. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, An
kara Meşrutiyet Caddesi imar planında 1987 yılındt. 
değişiklik yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz 
lü soru önergesi (6/950) 

92. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, bele
diye teşkilatı kuımılmasına halk kazandıkları için baş
vuruda bulunan yörelere ve başvuruların sonuçlarıma 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1028) 
(D 

93. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, firarda 
olduğu iddia edilen Konya - Çumra tlçesi Ülkü Ocak 
(arı Derneği eski Başkanının yakalanamama nedeni 
ne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önerges 
(6/951) 

94. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır'ın, 
Adıyaman, Malatya ve Gaziantep illerine bağlı bazı 
köylerde deprem nedeniyle konutları hasar gören va
tandaşların açıkta bırakıldığı iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başibakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/1029) (1) 

95. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, yur
dumuza giriş yapan kişilerden AtDS beHgesi istenme
sinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1030) (1) 

96. — Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Boz-
kurt'un, Doğu ve Güneydoğu Anadoluya yerleşmek 
maksadıyla kaçak olarak ülkemize geçen İran, Irak 
ve Suriye vatandaşı bulunup bulunmadığına ve bu 
kişiîer hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1031) (1) 

97. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklt'nın, 
Şanlıurfa İli Ceylanpınar İlçesinde jandarma tarafın
dan gözaltına alınan bir şahsın götürüldüğü keşiı 
mahallinde kaçmak isterken öldürüldüğü iddiasına ve 
olayla ilgili olarak yapılan tahkikata ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) 

98. — Ankara Milletvekili Mehmet Seyfi Oktay' 
m, İzmir İli Ödemiş İlçesinde yaptırılacak «Kültür 
ve Sanat Merkezi» inşaatı için yapılan ihaleden Be
lediyece vaz geçildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1057) (1) 

99. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, İran - Irak savaşına müdahalede bulunma
mız için ülkemize baskı yapılıp yapılmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/956) 

100. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Rabıııtat-ül Alem-ül İslam adlı öngütün ülkemizi ilgi
lendiren faaliyetlerine karşı ne gibi tedlbifler alındı

ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1035) 
d) 

101. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, yurt 
dışına seyahat eden belediye başkanları ile belediye 
meclisi üyelerine ve bunlara ödenen harcırah mikta
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1041) 
(D 

' 102. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Antalya - Kaş ilçesine bağlı Çukurbağ 
Yarımadasında yapılan turistik tesis inşaatına mani 
olunduğu ve inşaat malzemelerinin Devlet memur
ları tarafından gasbedildiği iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/1042) (1) 

103. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır' 
in, Antalya - Kaş İlçesi Çukurbağ Yarımadasında ya
pılmakta olan turistik tesis inşaatımn durdurulduğu 
iddiasına ve sorumluları hakkında ne gibi işlem ya
pıldığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1043) (1) 

104. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 12 
Eylül 1980 tarihinden bu yana ülkemizin katıldığı 
İslam ülkeleri konferansı toplantılarında alınan karar
lar ile Resmî Gazetede yayımlanmamış kararname ve 
kararlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1044) (1) 

105. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 172 
nci Mekanik Piyade Alayında görevli bir teğmenin 
ölümüyle ilgili olarak eksik soruşturma yapıldığı id
diasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1050) (1) 

106. — Zonguldak Milletvekili Isa Vardal'm, Sov
yetler Birliğinden alınacak doğal gazın alımına, 
nakiline ve tüketimine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/961) 

107. — istanbul Milletvekili ibrahim Ural'ın, NA
TO Genel Sekreterinin Türk-Yunan münasebetlerin-
deki tutumuna ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/962) 

108. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum - Aşkale Kandilli Belediyesince yaptı
rılan hayvan pazarının KÖYTÜR adlı bir şirkete ba
ğışlandığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1058) (1) 

109. — Muğla Milletvekili Mris Gürpınar'ın, sağ
lık meslek okulları mevcut iken sadece kurs verile
rek yardımcı sağlık personeli yetiştirildiği iddiasına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/1059) (1) 



110. — Zonguldak Milletvekili tsa Vardal'ın, Ba
kanlık Müsteşarlığına yapılacak atamaya ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/963) 

111. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
İstanbul İlinde Belediye tarafından açılan veya ya
pım hatasından kaynaklanan çöküntüler nedeniyle 
oluşan çukurların sebep olduğu kazalara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1061) (1) 

112. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Ankara - Çankaya Belediyesince yaptırılan kaldırım ve 
bordur çalışmalarının maliyetine ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1062) (1) 

113. — İstanbul Milletvekili Günselii özkaya'nın, 
İstanbul - Kadıköy Belediyesince yaptırılan kaldırım 
ve bordur çalışmalarının maliyetine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1063) (1) 

114. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, Reklam
cılar Derneğinin bir gazeteye reklam ambargosu uy
guladığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1064) (1) 

115. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, pet
rol aramak için başvuruda bulunan şirketlere ve baş
vurularının sonuçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/978) 

116. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, son ABD gezisi nedeniyle alınan yol
luk ve döviz miktarlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/979) 

117. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, ABD'ye gidişinden bu yana hangi ta
rihlerde görevli hangi tarihlerde sağlık nedeniyle izin
li olduğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/980) 

118. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
sözleşmeli personel statüsüyle istihdam edilen üst ka
deme yöneticilerine ve KİT Personel Kanunu Tasarı
sıyla ilgili çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/981) 

119. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, ka
mu kurum ve kuruluşlarında emekli aylığı kesilmek-
sizin çalıştırılmakta olan kamu görevlilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/982) 

120. — Ankara Milletvekili Mehmet Seyfi Oktay' 
in, 6.11.1983 tarihinden bugüne kadar iktidar ve mu
halefetteki partilerle ilgili TRT yayınlarının süreleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/983) 

121. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, şişe
lenmiş su satan firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/984) 

122. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, 
Adana İli Ceyhan ve Kadirli ilçelerine bağlı köylerde 
sel felaketinden zarar gören çiftçilere yardım yapılıp 
yapılmayacağına ve yeni sel baskınlarının önlenmesi 
için bölgede alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/985) 

123. — istanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, kur
tarılacak şirketlerin hesaplarının Maliye müfettişle
rince incelemeye tabi tutulup tutulmayacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/986) 

124. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, sos
yal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışanlara ve 
bunların emeklilerine farklı yakacak yardımı ödenme
sinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ve bu 
uygulamanın düzeltilmesinin düşünülüp düşünülmedi
ğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/987) 

125. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Ba
kanlık Müsteşarlığına tedviren atanan şahsa ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/988) 

126. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, 
SETA anlaşması ile Amerika'nın ülkemize karşı ne 
gibi taahhütlerde bulunduğuna ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/989) 

127. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, ge
nel idare hizmetleri sınıfına dahil bulunanlardan kad
rolarına «tahsisli ek gösterge» belirlenmiş olanların 
sayısına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/990) 

128. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, özel 
dershanelere ilişkin Millî.Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/991) 

129. — Ankara Milletvekili Neriman Elgin'in, öğ
retmenlerin özel ders vermelerinin yaygın bir uygu
lama haline gelmesinin nedenlerine ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/992) 

130. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, ta
şımacılık alanındaki ulaşım sorununa ve tonaj uygu
laması nedeniyle Devletlim zarara uğratıldığı iddiası
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/993) 

131. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Başbakanın geçirdiği By - Pass ame
liyatının Türkiye'de yapılıp yapılmadığına ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/994) 

132. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, ER-
DEMlR'de üretim düşüşü olup olmadığına ve bazı 
işçilerin işten çıkarılmalarının nedenine ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/995) 
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133. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu

ran Bayezit'in, sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi
ne yönelik bir program olup olmadığına ilişkin Sağ 
ük ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner 
gesi (6/996) 

134. — Amasya Milletvekili Kâzım İpek'in, işsiz 
oldukları iddia edilen tarım teknisyeni ve mühendis 
terinin istihdamıyla ilgili bir plan bulunup bulunma 
dığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın 
dan sözlü soru önergesi C6/997) 

135. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, So
ma Termik Santralında kullanılmak üzere depo edi
len kömürlerin yanarak heba olduğu iddiasına ve so 
rumluları hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/998) 

136. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, istan
bul - Çehzadebaşı Camii imamı hakkında verdiği bir 
vaaz nedeniyle ne gibi bir işlem yapıldığına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/999) 

137. — Tokat Milletvekili Cemal özdemir'in, İs
tanbul - Eminönü Belediye Başkanına ilişkin içişler' 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1000) 

138. — Tokat Milletvekili Cemal Özdemir'in, Kı
rıkkale Belediyesine ait bazı otobüslerin Altındağ Be
lediyesi zabıtalarınca gaspedildiği iddiasına ve so
rumlular hakkında ne gibi muamele yapıldığın^ iliş 
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/10011 

139. — Balıkesir Milletvekili Davut Afcacıgirin, 
Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatiflerin
ce Karacabey'de kurulması öngörülen yem fabrika
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1002) 

140. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, as
garî ücrete ve asgarî ücret tespit komisyonunun ne 
zaman toplanacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1003) 

141. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, İstan
bul - Beyazıt semtinde 14.4.1987 tarihinde yürüyüş 
yapan öğrencilerden bazılarını tartakladığı iddia edi
len bir şahsa ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/1024) 

142. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, Sa
yıştay sınavının iptal edilmesinin nedenline ilişlkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1025) 

"143. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
6 Kasım 1983 tarihinden bu yana haklarında soruş
turma açılan belediye başkanlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1026) | 

144. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek' 
in, Adıyaman - Besni İlçesinde yapımı tamamlanan 
huzurevinin hizmete açılmama nedenine ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1036) 

145. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Cey-
lan'ın, üniversitelerdeki «çağdaş kıyafet» uygulama
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1037) 

146. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun İlinde bölge radyosu kurulması ve ikinci kanal 
televizyon yayınlarının bu bölgeye de götürülmesi 
için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1038) 

147. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun İline yapılan uçak seferlerinin kaldırılmasının ne
denine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1039) 

148. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, şeker 
ithal edileceğine dair iddialara ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1051) 

149. — Balıkesir Milletvekili Davut AbacıgıTin, Ba
lıkesir - Bigadiç İlçesi Çağış Bucağı Güvemçetmi Kö
yünde yapılacak su deposuna ilişlkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1052) 

150. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Suudi 
Arabistan'a yapılan yolcu ve yük taşımacılığında kar
şılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/1053) 

151. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Hatay 
İli Samandağ İlçesindeki Barikan Turistik Otelinin 
kapalı tutulmasının nedenlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1054) 

152. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
yüz liranın altındaki alış verişler için kesilen peraken
de satış fişlerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1055) 

153. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgirin, 
ekmek fiyatlarındaki farklılığın nedenlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1056) 

154. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in, Marmaris Belediye Başkanının görevinden alın
ma nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1065) 

155. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, 
Konyaspor - Tarsus idmanyurdu maçında ve maç 
sonrasında çıkan olaylarla ilgili olarak ne gibi işlem
ler yapıldığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1066) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 1580 Sayılı Belediye Kanunu, 3030 Sayılı 

Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetiffii Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kaibulü 
Hakkında Kanun, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve 2972 
Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarları ve ih
tiyar Heyetleri Hakkında Kanunun Bazı Hükümle
rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile 1580 
Sayılı Belediye Kanununun 93 üncü Maddesinin De
ğiştirilmesi ve 27.6.1984 Tarihli, 3030 Sayılı Kanunun 
9 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm; İçişleri Komisyonları Rapor
ları (1/848, 1/863) >(S. Sayısı: 596) (Dağıtma tarihi: 
18.6.1987) 

2. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek 
ve Geçici Maddeler Eklenmesine-Dair Kanun Tasarı
sı ve Sağlık ve Sosyal işler; Plan ve Bütçe Komisyon
ları Raporları (1/849) (S. Sayısı : 586) (Dağıtma ta
rihi : 17.6.1987) 

3. — 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı 
Maddelerinin Kaldırılmasına, Bir Ek ve İki Ek Geçi
ci Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe Komisyonları Ra
porları (1/847) (S. Sayısı : 587) (Dağıtma tarihi : 
17.6.1987) 

4. — 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve 7269 Sayılı Kanunun 
Değişik 33 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılma
sı Hakkında Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm; Plan ve Bütçe Komisyonları 
Raporları (1/859) (S. Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi : 
17.6.1987) 

5. — Gaziantep İli Merkezinde Karşıyaka ve Şa-
hinbey Adıyla İki İlçe Kurulması Hakkında Kanun 
Tasarısı ile İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/857) (S. Sayısı : 615) (Dağıtma tarihi : 
19.6.1987) 

6. — Konya Milletvekili Haydar Koyuncu ve 7 
Arkadaşının, Konya İli Merkezinde Alâaddin, Sel
çuklu ve Meram Adıyla Üç İlçe Kurulması Hakkında 
Kanun Teklifi ile İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyon-
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lan raporları (2/471) (S. Sayısı : 616) (Dağıtma ta
rihi : 19.6.1987) 

7. — 26.10.1963 Tarihli ve 357 Sayılı Askerî 
Hâkimler Kanununun Ek 6 ncı Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ile Plan ye Bütçe; Millî 
Savunma Komisyonları Raporları (1/858) (S. Sayısı : 
602) (Dağıtma tarihi : 17.6.1987) . 

8. — 2872 Sayılı Çevre Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/864) (S. Sayısı : 594) 
(Dağıtma tarihi : 16.6.1987) 

9. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan ve 13 
Arkadaşının, Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, İs
tanbul Milletvekilleri Namık Kemal Şentürk ile Do
ğan Kasaroğlu'nün, Manisa Milletvekili İsmet Tur-
hangil ve Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, Ankara 
Milletvekili Sururi Baykal ve 8 Arkadaşının, 15.7.1950 
Tarih ve 5682 Sayılı Pasaport Kanununun 25.2.1981 
Tarih ve 2418 Sayılı ve 7.11.1984 Tarih ve 3073 Sayılı 
Kanunlarla Değişik 13, 14 ve 22 nci Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifleri ve İçişleri Ko
misyonu Raporu (2/220, 2/387, 2/390, 2/431, 2/439) 
(S. Sayısı: 598) (Dağıtma tarihi: 18.6.1987) 

10. — Kadastro Kanunu Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/862) (S. Sayısı : 590) p a ğ ı t m a 
tarihi : 12.6.1987) 

11. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Ba-
lıbey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni İslimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili ihsan Tombıış'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi içtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci 
Gk) (Dağıtma tarihleri : 11.6.1985 - 21.11.1986) 

12. — Bir Siyasî Partiden İstif a Ederek D.S.P. Kuru
cuları Arasında yer Alan Dört Milletvekili ile Bir Siya
sî Partiden Kesin ihraç Edildikten Sonra D.S.P.'ye 
Giren Bir Milletvekilinin, Anayasanın 84 üncü Mad
desi Muvacehesinde Hulkulkî Durumlarına Dair Baş
kanlık Divanı Kararı ile Başkanlık Tezfkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/1016) (S. Sayısı : 546) 
(Dağıtma tarihi : 21.4.1987) 

13. — Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek Başka Bir 
Siyasî Partiye Giren; Mensup Olduğu Siyasî Parti 
Feshedilen ve Başka Bir Siyâsî Partiye Giren Millet-
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vekillerinin, Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehe
sinde Hukukî Durumlarına Dair Başkanlık Divanı 
Kararı ve Başkanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporları (3/1158) (S. Sayısı: 547) (Dağıtma tarihi: 
21.4.1987) 

14. — Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve Daha Son
ra Yeni Bir Siyasî Partinin Kurucu Üyeleri Arasın
da Yer Alan; Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve Da
ha Sonra Başka Bir Siyasî Partiye Giren; Mensup Ol
dukları Siyasî Parti Kapatıldıktan Sonra Başka Bir 
Siyasî Partiye Giren veya Yeni Bir Siyasî Partinin 
Kurucu Üyeleri Arasında Yer Alan Milletvekillerinin 
Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehesinde Hukukî 
Durumlarına Dair Başkanlık Divanı Kararı üe Baş

kanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları 
(3/1073) (S. Sayısı: 548) (Dağıtma tarihi: 21.4.1987) 

15. — 2253 Sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kurulu
şu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/867) (S. Sayı
sı : .592) (Dağıtma tarihi : 15.6.1987) 

X 16. — Evlenme Ehliyet Belgesi VerilmesJne Dair 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komis
yonları Raporları (1/832) (S. Sayısı: 595) (Dağıtma 
tarihi: 17.6,1987) 

(X) Açık oylamaya tabi isler gösterir. 

(121 inci Birleşim) 



Dönem î İ7 Yasama Yılı: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 586 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe 

Komisyonları Raporları (1/849) 

T. C. 
Başbakanlık 15.5.1987 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 
18/101-2091/3979 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
14.5.1987 tarihinde karalaştınlan «506 sayıh Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi
ne ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak gön
derilmiştir. 

Komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ve İvedilikle görüşülmesini arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Ülkemizin en büyük sosyal güvenlik kuruluşu olan Sosyal Sigortalar Kurumu 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununa göre sigortalı, emekli dul ve yetimler ile diğer hak sahiplerine sosyal güvenlik hakkı sağlanmak
tadır. 

Gelişen ekonomik ve sosyal şartlar ülkemizin sosyal güvenlik alanındaki yeni anlayışlara paralel olarak, 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda günün ihtiyaçlarına da cevap verebilecek bazı değişikliklerin yapıl
masında zaruret gjörülmüştür. 

Kanun Tasarısında ana hatları ile şu hususlar yer almaktadır : 
1.. İş kazaları veya meslek hastalıklarında işverenin sorumluluğundan doğan tazminat ödeme yüküm

lülüğü bu konuda verilen yargı kararları doğrultusunda yeniden düzenlenerek, tatbikatta doğan ve dava 
(konusu olan olaylara çözüm getirilmiştir. 

2. Hastalık sigortasının uygulanmasında sigortalıların hastalıklarının yurt dışında tedavisinde mecburiyet 
görülmesi halinde buna imkân sağlanarak Kurumca verilen tedavi hizmetlerine yeni bir anlayış getirilmiş
tir. 

3. Yirmi yıllık sigorta mevzuatının uygulanmasında tespit edilen hususlar muvacehesinde, gerek işveren
ler yönünden haksız tatbikata sebep olan buna karşılık Sosyal Sigortalar Kurumuna da bürokratik iş yük
leyen ve sosyal güvenlik sistemi ile bağdaşmayan ölçümleme uygulaması, bu tasan ile kaldırılarak, işveren
lere, çalıştırdıkları sigortalıların sosyal güvenliğini sağlayıcı ve bu yükümlülüğü yerine getirmeye zorlayıcı 
hususlara yer verilmüştir. Ayrıca sigortalıların da sosyal güvenlik haklarını takip etmelerine imkân sağla
yıcı hükümler vaz edilmiştir. 
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4. 'Primlerin ihtilaflarında zaman faktörü esas alınarak ve ihtilafların biran önce çözüme kavuşturulması 

amacıyla Prim itiraz Komisyonları kaldırılmış ihtilafların idarî itiraz ile yargı çerçevesinde çözümlenmesi 
amaçlanmıştır. 

5. Resmî müesseselerden ihale alan işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılara ait primlerin tahsili hususun
daki denetim fonksiyonu daha rasyonel 'bir anlayışla yeniden düzenlenmiş ve bu konuda prim tahsilatının 
tam olarak yapılmasına imkân sağlayıcı hükümler yanında idareye de uygulama 'bakımından bazı yetkiler 
verilmiştir. 

6. İsteğe Bağlı Sigorta uygulamasında sigortalılar yönünden görülen hak kayıplarının önlenmesi bakı
mından madde hükmü yeniden düzenlenerek sigortalıların haklı şikâyetlerinin giderilmesi amaçlanmıştır. 

7. 506 sayılı Kanunun hükümlerinin işverenlere getirdiği yükümlülükleri yerine getirmede ihmali gö
rülen işverenlere uygulanan para cezaları yeni bir anlayışla yeniden düzenlenerek, uygulamaya işlerlik ka
zandırılmıştır. 

8. Kanun Tasarısında yer alan diğer önemli bir (husus ise primi esas kazancın tespiti ve aylık gelir 
bağlanma sistemi düzenleyen gösterge tablosu uygulamasına yeni bir yaklaşım ile tavan sınırının ek göster
geler ile açılmasıdır. Bu uygulama ile özellikle yüksek ücret alan sigortalıların sosyal güvenliklerinin teminat 
altına alınması konusunda, Sosyal Sigortalar Kurumunun daha cazip bir sosyal güvenlik kuruluşu olması 
hedeflenmiştir. 

Yapılan 'bu Kanunî düzenlemelerle, Sosyal Sigortalar Kurumunun sosyal sigorta hizmeti sağladığı kit
lelere yeni bir sosyal güvenlik anlayışı içinde sosyal sigorta ve sağlık hizmeti verilmesi yanında Anayasa 
ve yargı hükümleri muvacehesinde uygulamadan doğan ve 'bürokratik işlemlere seibep olan hususların yeniden 
düzenlenmesi temin edilmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile 506 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde 'belirtilen «'Sigorta Sayılmayanlar» 
hükmüne (İD) fıkrası eklenerek el halıcılığı dokuma işlerinde bir hizmet aktine dayanarak dahi olsa ça
lışanlar Kanun uygulaması bakımından istisnalar kapsamına alınmıştır. 

Madde de getirilen foiı» hükümle el halıcılığı dokuma işlerinde çalışanlar, istekleri halinde 85 inci madde 
kapsamında İsteğe Bağlı Sigortalı olabileceklerdir. 

Madde 2. — Bu madde ile 506 sayılı Kanunun «İşverenin Sorumluğu»nu düzenleyen 26 ncı maddesi ye
niden düzenlenmiştir. 

Madde hükmünde iş kazası veya meslek hastalığı, işverenin kastı veya işçilerin sağlığını koruma ve işgü-
venliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi veya suç sayılabilir bir hareketi sonucu olmuş olması 
halinde Kurumca sigortalıya veya haksahibi kimselere yapılan veya ileride yapılması gerekli bulunan her tür
lü giderlerin tutarları ile gelir bağlanırsa bu, gelirlerin 22 nci madde hükmüne göre sermayeye çevrilmesinde 
Yargıtay Kararları muvacehesinde, sigortalı veya haksahibinin işverenden istiyöbileceği tazminat miktarı ile 
sınırlı tutulmuştur. 

Madde 3. — Bu madde ile 506 sayılı Kanunun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmiştir. 
Sigortalıların yurt içinde tedavisi sağlanamayan hastalıklarının yurt dışında tedavilerinin sağlanmasıyla ma

lûllük hallerinin önlenebileceği veya önemli oranda azaltılabileceğinin tespit edilmesi halinde, ülke ekonomisi^ 
ne menfî tesirlerin önlenebilmesi, ayrıca konunun insan sağlığını ilgilendirmesi, diğer taraftan kendiliklerinden 
yurt dışına giderek tedavi olanların yaptıkları masrafları tahsil için kurum aleyhine açtıkları davaları ka
zanmaları, dolayısıyla sigortalıların yurt dışında yapılan tedavileri ile ilgili masrafları Kurumca karşılanması 
gerektiği adlî mercilerce de tasvip gördüğünün anlaşılmış olması gibi hususlar göz önüne alınarak, ilgilelerin 
gerektiğinde tedavileri için yurt dışına gönderilmelerine imkân sağlamak üzere maddeye bir fıkra eklenmiş
tir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı-i 586) 
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Madde 4. — Gösterge tablosunun en yüksek göstergesi ile katsayının çarpımı neticesinde bulunan mik
tarı aşan ücretlerden alınacak primler ile verilecek ödeneklerin hesaplanmasında, 506 sayılı Kanuna bu ka
nunla ilâve edilen Ek Gösterge Tablosunun nazara alınmasını ve sosyal.yardım zammının prim matrahına 
ıdlalbil edilmesi uygulamasına son verilmesini teminıen 78 inci maddenin birinci fıkrası değiştirilmiştir. 

Madde 5. — Bu madde ile 506 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi değiştirilmiştir. 
Maddede yapılan değişiklik ile ölçümleme sistemi ile Prim itiraz Komisyonları kaldırılmıştır. 
Yapılan düzenlemede, işverenler yanında çalıştırdığı sigortalının sigorta primleri hesabına esas tutulan 

kazançlar toplamı ve prim ödeme gün sayıları ile sigorta primlerini düzenleyen belgeleri, Kuruma vermek
le yükümlü "kılınmışlardır. 

Maddede bu yükümlülüğü yerine getirmeyen işverenlere idarî para cezası verilmesi esası getirilmiştir. 
Fiilen veya kayden çalıştığı tespit edilen sigortalılara ait verilmesi gereken belgelerin verilmemesi veya 

ndksan verilmesi durumunda bu belgelerin Kurumca resen düzenlenip, işverene tebliği öngörülmüştür. 
İşveren, tebliğ edilen bu tebligatta yer alan prim ve (gecikme zamlarına karşı bir ay içinde Kurumun 

ilgili ünitesine itiraz edebilecektir, itiraz halinde tebliğ, edilen prim ve gecikme zammı tahsilatı duracaktır. 
Kurumun ilgili ünitesi işverence yapılan itirazı Kanunun hükümleri ve itiraz mesnetleri doğrultusunda in
celeyerek vereceği lehte veya aleyhte kararı işverene tebliğ edecektir, itirazın Kanun hükümleri muvace
hesinde reddi halinde işveren isterse, kendisine töbliğ tarihinden itibaren bir ay içinde karara karşı iş mah
kemesi nezdinde dava açabilme hakkı saklı tutulmuştur. Ancak iş Mahkemesine yapılacak dava açma du
rumu tebliğ edilen prim veya gecikme zammının tahsilatını etkilemeyecektir. 

Yapılan bu düzenlemede kanunî müeyyidelere uymayan işverenlere karşı sigortalının hak ve vecibelerinin 
korunması yönünden Kuruma resen tarhiyat hakkı verilir iken, bu uygulamada doğabilecek yanlışlıkların 
önlenmesi için işverene iki kademede, öncelikle idarî ikindi aşamada yargı *yolu ile itiraz hakkı tanınmış
tır. 

Madde ayrıca belirtilen uygulama içinde sigortalının, sigortalılık haklarının tespiti yönünden beş yıllık 
bir süre içerisinde, mahkemeye başvurarak bu haklarının yargı kararı ile belgeleme imkânı getirilmiştir. 

Madde 6. — Bu maddede 506 sayılı Kanunun 81 inci maddesi değiştirilerek, para cezalarının ödenme
mesi durumunda Kurumca düzenlenecek belgelerin resmî dairelerin usulüne göre verdikleri belgeler kapsa
mına alınmıştır. 

Madde 7. — Bu maddede 506 sayılı Kanunun 83 üncü maddesi yeniden düzenlenmiştir. 
Bu maddede resmî kuruluşlardan ihale alan müteahhit firmaların, yanlarında çalıştırdıkları sigortalı

ların, sigorta primlerinin ödenip ödenmediği hususunda işveren durumunda olan resmî kuruluşların yapmış 
olduğu otdkontrol sistemine, hakedişlerin ödenmesi esnasında Kuruma prim borcu olmadığına dair belge 
ibrasının istenilmesi dilimi eklenerek sistem daha sıkı bir uygulamaya yöneltilmiştir. 

Buna karşılık maddede yapılan bu düzenleme, işverenlerin prim ve gecikme zammı borçları İçin Ku
rumca kabul edilebilir banka teminat mektubu vermeleri halinde teminatlarının ilgili resmî kuruluşlarca ia
desine imkân tanınmıştır. 

Madde 8. — Bu madde ile 506 sayılı Kanunun 85 inci maddesinde belirlenen isteğe Bağlı Sigortalılık 
sistemi yeniden düzenlenmiştir. 

Bu madde ile 506 sayılı Kanunun 85 inci maddesi değiştirilerek, sigortalı olarak tescil edilmiş olanların, 
belirli ıbir sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartı aranmaksızın isteğe bağlı sigortaya devam et
melerine ve bunun sonucunda sosyal güvenlik haklarından daha 'büyük bir kitlenin yararlanmasına imkân 
sağlanmaktadır. 

Diğer taraftan, bu sigorta koluna devam edenlerin primlerini, gösterge tablosunda tespit edecekleri de
rece ve kademe üzerinden ödemeleri sağlanarak gösterge tablosundaki değişiklikler İle katsayı artışların
dan otomati'kman yararlanmaları, ayrıca isteklerine (bağlı olarak prim hesa'bına esas tutulan gösterge tab
losundaki derece ve kademelerinin yılda bir defa bir derece yükseltilmesi esası getirilerek, daha yüksek pri
me esas kazanç üzerinden prim ödemelerine ve emekliliklerinde günün ekonomik şartlarına uygun bir emek
lilik aylığına hak kazanmalarına imkân verilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 586) 
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Madde 9. —Sigortalılara; işkazası, meslek hastalığı ve hastalık hallerinde verilmekte olan geçici iş göre
mezlik 'ödenekleri, sigortalıların geçindirmekle yükümlü kimsesi olup olmadığına göre farklı olarak ödenmek
tedir. Bugüne kadar bu şekilde yapıla gelen tatbikatta sigortalıların çoğunlukla geçindirmekle yükümlü ol
dukları kimselerinin bulunduğu ve çok az kısmının ise, bakımlı kimselerinin bulunmadığının tespit edildiği; 
diğer taraftan 'bakmakla yükümlü olduğu kimseleri bulunan ve bulunmayan sigortalıların eşit oranda sigorta 
primi ödedikleri halde, geçici iş göremezlik ödeneği verilirken farklı olarak işlem gördükleri ve bu durumda 
geçindirmekle yükümlü olduğu kimsesi bulunmayan sigortalıların mağduriyetlerine sebep olduğundan, bakı
ma mulhtaç kimsesi olsun veya olmasın, ıeşit orandaprim ödeyen sigortalıların işkazası, meslek hastalığı ve 
hastalık dolayısıyla çalışamadıkları günler için yoksun kaldık'ları kazançlarının telafisi gayesiyle verilmekte 
olan geçici iş göremezlik ödeneklerinden de yine eşit olarak faydalanmalarını mümkün kılmak üzere mad
de yemden düzenlenmiştir. 

Madde 10. — Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri gereğince bağlanan kısmî aylıkların, asgarî aylık miktarına 
yükseltilip yükseltilmeyeceği hususundaki tereddütleri kaldırmak için bu madde düzenlenmiştir. 

Madde 11. — Bu madde ile 506 sayılı Kanunun 130 uncu maddesi yeniden düzenlenmiştir. 
Sigorta Müfettişlerinin kontrol ve denetim yetkisi belirtilen maddede ayrıca 1475 sayılı tş Kanununun 

89 uncu maddesinde yer alan hükmün sigorta müfettişlerince düzenlenen tutanaklara da uygulanması dola
yısıyla, bu tutanakların aksi sabit oluncaya kadar yargı organları nezdkıde de muteber addedlillmesii imkânı ge
tirilmiştir. 

Madde 12. — Bu madde ile 506 sayılı Kanunun 140 inci maddesinde yer alan para cezalarına ait hüküm
ler yenMen düzenlenmiştir. 

Madde bu Kanunun çeşitli hükümlerine aykırı davranışları olan, yükümlülüklerini yerine getirmeyen iş
verenlere Kurumca idarî para cezası verilmesi sistemi getirmiştir. 

Hüküm içinde verilecek para cezalarına ait maddeler ayrı ayrı tadat edilerek, para cezalarının alt ve üst 
sınırları belirlenmiştir. Bununla birlikte idare tarafından verilmesi öngörülen para cezalarına karşı itiraz 
halinde, mahkemeler yetkili kılınarak yargı denetimi getirilmiştir. 

Madde 13. — Bu madde ile 506 sayılı Kanuna 2098 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 1-de düzenlemeler 
yapılmıştır. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa bazı ek ve geçici maddelerle 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 11.8.1977 tarih, 2098 sayılı Kanuna göre, basım ve 
gazetecilik işyerlerinde 1475 sayılı Kanun ve değişikliklerine göre çalışanlardan Kanunda sayılan operatör, mü-
rettip, rotaıtifçi, rotoofsetçi, klişeci, tifrukcu ye yardımcıları, çalışmalarının dörtte biri oranında itibari hizmet 
süresine hak kazanmaktadırlar. 

Söz konusu maddede itibarî hizmet süresinden yararlanabilecekler unvan belirtilmek suretiyle sınırlan
dırıldığından, bu unvanlara sahip sigortalılarla aynı işi yaparak yine aynı işyerinde başka unvanlarla çalışan
lar itibarî hizmet süresi hakkından yararlandırılmadığından, Kanunun yürürlüğe girdiği 1.9.1977 tarihinden bu
güne kadar pek çok dava açılmış ve bu davaların hemen hepsi Kurum aleyhine sonuçlanmıştır. 

Sosyal güvenlik sistemlerinde, itibarî hizmet "süresi ve fliilî hizmet zammı gibi uygulamalara, vücudu yıp
ratıcı, dolayısıyla çalışma gücünü ve hayat süresini azaltıcı işyerlerinde çeşitli tehlikelere açık olarak çalışan
lar içm yer verilmektedir. 

Buhar, is, duman, kurum, toz, koku, asit, zehirli gaz, gürültü, sarsıntı ve radyoaktif ışın gibi ağır ve 
yıpratıcı çalışma şartlarına rağmen, bu şartlara açık birçok kuruluşun kurulması, çalıştırılması ve faaliyetini 
sürdürmesi ekonomik, kültürel, sosyal ve sağlık yönlerinden topluma katkıları sebebiyle zorunlu bulunmak
tadır. 

Söz konusu ağır ve yıpratıcı işlerde fizikî, ruhî ve fizyolojik bakımlardan insan sağlığını olumsuz yönde et
kileyen şartlar altında çalışanların tümünün, 2098 sayılı Kanunun ök 1 inci maddesinde unvan sayılmak su
retiyle sınırlı olarak verilen itibarî hîzmet süresi hakkından yararlandırılmaları, gerek Anayasamızın eşitlik 
ilkeleri ve gerekse sosyal güvenliğin temel prensiplerine uygun düşeceği için zorunlu görülmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 586) 
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Madde 14. — Bu madde ile 506 sayılı Kanuna 2422 sayılı Kanunla eklenen Ek 1, Ek 2 ve Ek 3 üncü mad

delerin genel sistemi değiştirilmeden yeniden düzenlenmesi öngörülmüştür. 
Maddenin düzenlenmesi içinde yer alan amaç, sigorta priminin tespitine esas olan prime esas kazancın alt 

ve üst sınırlarını belirleyen ayrıca aylık ve gelirlerin hesaplanmasını düzenleyen gösterge tablosuna ek bir 
Ek Gösterge Tablosu sistemlinin de yürürlüğe konulması hususuna Kanunî imkân tanımaktır. 

Ek Madde l'de yapılan düzenlemede 506 sayılı Kanuna göre alınacak primler ile ödenecek gelir ve 
aylıkların ve ödeneklerin hesaplanmasında esas olan Gösterge Tablosu ile Ek Gösterge Tablosunun, Ka
nun hükmü olarak yer alması sağlanarak, gösterge tablosu ve ek gösterge tablosunun tespiti ve yürürlüğe 
konma yetkisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kuruluna bırakılmıştır. 

tş kazaları ile Meslek Hastalıkları, Malûllük, Yaşlılık ve ölüm Sigortalarından bağlanacak gelir ve ay
lıkların hesaplanmasında, bu Kanuna Ek birinci madde ile ilave edilen «Ek Gösterge Tablosunun» da nazara 
alınmasını teminen Ek Madde 2 yeniden düzenlenmiştir. 

Bağlanacak gelir ve aylıkların hesaplanmasında esas alınan göstergelerin tespitinde, «Ek Gösterge»lerin 
de dikkate alınmasını sağlamak üzere Ek Madde 3 değiştirilmiştir. 

Madde 15. — Bu madde ile 506 sayılı Kanuna 2422 sayılı Kanunla eklenen ve Sosyal Yardım Zammı öde-. 
melerini düzenleyen Ek Madde 5'e (t) bendi eklenerek 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununda 7.5.1986 
tarih ve 3284 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe paralel olarak (Madde 21) bir düzenleme öngörülmüştür. 

Madde hükmüne göre kamu kurum ve kuruluşlarından, en son kuruluş olarak ayrılarak 506 sayılı Ka
nuna göre malûllük, yaşlılık ve ölüm aylığı bağlanan sigortalı ve hak sahiplerine ödenen sosyal yardım zam
mı ödemelerinin Sosyal Sigortalar Kurumunca istenmesi üzerine bu kuruluşlarca Kuruma M ay içinde öden
mesi sistemi getirilmiştir. 

Madde 16. — Bu madde ile 506 sayılı Kanuna ek maddeler eklenmiştir. Hastalıklarının tedavisi için ge
rek sağlık tesislerimizde ve gerekse Kurumumuz hekimlerine© görülen lüzum üzerine sevk edildikleri diğer sağ
lık tesislerinde yatırılarak tedavi altına alınan sigortalıların 12 yaşına kadar (12 yaş dahil) çocuklarının tıb
ben lüzum görülmesi halinde yanlarında kalacak olan refakatçiye ait refakat ücreti, sağlık yardımları ara
sında sayılmadığı, dolayısıyla "Kurumca karşılanamadığı cihetle, sigortlıların mağduriyetlerini önlemek bakı
mından, sözkonusu refakat ücretinin Kurumca karşılanabilmesi için Ek 1 inci madde düzenlenmiştir. 

İlk defa bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Kanunla kurulan sosyal güvenlik kuruluşlarına 
tabi olarak çalışmaya başlayacaklara bağlanacak malûllük, yaşlılık aylıkları ile bunların haksahiplerine bağ
lanacak ölüm aylıklarının hesaplanmasında, son beş yıl yerine tüm hizmet sürelerinin prim hesabına esas 
tutulan kazanç tutarlarına göre bulunacak ortalama yıllık kazancın nazara alınarak, nimet-külfet dengesi sağ
lamak maksadıyla Ek 2 nci madde düzenlenmiştir. 

Madde 17. — Bu madde ile 506 sayılı Kanuna Geçici Madde 1, Geçici Madde 2, Geçici Madde 3 ve Ge
çici Madde 4 eklenmiştir. 

Geçici Madde 1 ile 140 ncı maddede yapılan değişikliğe paralel olarak halen mahkemelerde bulunan pa
ra cezalarına ait işlemlere ait hususlar düzenlenmiştir. 

Geçici Madde 2 ile, 79 uncu maddede yapılan düzenlemeye paralel olarak, kaldırılan Prim itiraz Komis
yonlarında bulunan itiraz dosyalarının tasfiyesine kadar Komisyonun göreve devamına imkân sağlanmış
tır. 

Geçici Madde 3 ile, sanatkârlara yeni bir borçlanma hakkı sağlanmıştır. 
2167 .sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi ile Kanun kapsamına alınan sahne, tiyatro, ses, saz vs. sanatçı

lar, anılan Kanunun yürürlük tarihine kadar yargı organları kararları ile sigortalı sayılmışlarsa da daha 
sonra yaptıkları işin nitıeiğü istıisna akdline dayandığı gerekçesiyle Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamı dışında 
bırakılmışlardır. 

Anılan Kanunla 11.7.1978 tarihi itibariyle sanatçılar, bir işverene bağlı olmak şartı ile Sosyal Sigortalar 
kapsamına alınmak suretiyle Sosyal Güvenlikleri teminat altına alınmıştır. 
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Ancak Kanunun uygulanmasında sanatçıların özel çalışma şartları muvacehesinde beliren hukukî duru
mun giderilmesi, sosyal güvenlikten yoksun ileri yaşta olan ve aylıkları bağlanmış bulunan sanatçıların ay
lıklarını kesmek yerine. Yasal çözüm yolları aranması uygun görülmüş, yapılan uzun süreli çalışmalar sonucu 
hem aylığı bağlanan sanatçıların hem de işlemleri durdurulan sanatçıların durumlarını kapsayan Kanun ta
sarısı hazırlanmış ve hu tasarı 19.11.1983 tarihinde 2959 sayı ile Resmî Gazetede yayımlanarak 1.12.1983 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Bu Kanun- ile sanatçılara evvelce vermiş oldukları çalışma ve borçlanma belgelerine yeniden borçlanma 
hakkı tanınmış, diğer taraftan da evvelce bağlanan aylıkların terkini sağlanmıştiır, 

Yapılan her iki kanunî düzenlemeye rağmen miktarları az dahi olsa bir kısım sanatkârların bu borçlanma 
hakkından faydalanamaıdığı tesipt edilmiş ve sosyal güvenlik haklarının sağlanması için bunlara münhasır ol
mak üzere yeni bir borçlanma hakkı öngörülmüştür. 

Geçici Madde 4 ile, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce malûllük, yaşlılık ve ölüm aylığı bağlanmış 
olup, ücretleri prime esas azamî kazancın üzerinde olanlara borçlanmak suretiyle üst gösterge sisteminden ya
rarlanabilme imkânı verilmiştir. 

Madde 18. — Yüfürlük maddesidir. 
Madde 19. — Yürütme maddesidir. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal İşler 

Komisyonu 
Esas No.: 1/849 

Karar No.: 9 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Yüksek Başkanlıkça Komisyonumuza havale edilen «506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» Komis
yonumuzun 21.5.1987 tarihli 15 inci Birleşiiminde Devlet Bakanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ve
kili Vehbi Dinçerler, Bakanlık, Sosyal Sigortalar Kurumu, İşçi ve İşveren Konfederasyonları temsilcilerinin-
de katılmasıyla incelenip görüşüldü. 

Tasarının gerekçesi açık olduğundan tümü üzerindeki müzakerelerden sonra maddelerine geçilmiş ve mad
deler üzerinde yapılan değişiklikler aşağıda sırasıyla gösterilmiştir. 

Tasarının 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 5 inci maddesinin 7 nci fıkrasında yer alan 5 yıllık süre 10 yila çıkartılmıştır. 
Tasarının 6 ve 7 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 8 inci maddesinin (B - a) bendiridekli «bu Kanuna ekli» ibaresi, gösterge tablosu Kanuna ekli 

olmayıp Kanunun yayımından sonra Balkanlar Kurulunca tespit edileceğinden metinden çıkartılmış; aynı bent
teki «tablosundaki» ibaresi «tablolarındaki» şeklinde değiştirilmiş ve madde değişik bu şekliyle kabul edil
miştir. 

Tasarının 9, 10 ve 11 inci maddeleri aynen kabul ediilmiştir. 
Tasarının 12 nci maddesinin b bendinde yer alan «(a) fıkrası dışında kalan» ibaresi metinden çıkartıl

mış «rağmen» ibaresinden sonra «yerine» ibaresi eklenmiş maddede azamî had olan 500 000 TL.'lik para ce
zasının asgarî haddi 10 000 TL. olarak belirlenmiş; maddedeki 7 günlük mahkemeye itiraz müddeti 15 güne çı
kartılmış, maddeye para cezalarının uygulanması ile ilgili bir fıkra ilave edilmiş ve madde değişik bu şekliyle 
kabul edilmiştir. 
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Tasarının 13 üncü maddesinde yer alan II numaralı bendin «sigortalılar» bölümünde yer alan «işyerinde» 
ibaresi «işyerlerinde» «hizmetin geçtiği yer» bölümünün (a) fıkrasındaki «çalışan» ibaresi «çalışılan», «ihziza» 
ibaresi «ihtizaz», (e) fıkrasındaki «münasıran» ibaresi «münhasıran», «çalışan» ibaresi «çalışılan»; (f) fıkrasın
daki «çalışarak» ibaresi «çalışılarak» şeklinde düzeltilmiştir. III numaralı bende 506 sayılı Kanuna tabi gemi 
adamları, IV numaralı bende şeker sanayi ilave edilmiş azot sanayiine «azotlu gübre» şeklinde açıklık getiril
miş, madde yapılan bu düzeltme ve değişikliklerle kabul edilmiştir. 

Ta sarının 14 üncü maddesine bağlı Ek 1 inci madde aynen kabul edilmiş, Ek Madde 2 nin (A - b) bendi
nin sonundaki «meydana getirir» ibaresi terim biriliğimi sağlamak bakımından «oluşturur» şeklinde değiştiril
miş; maddenin (B - d) bendinin sonuna «ardarda ilave edilerek takip eden göstergelerin karşılığı sayılar tespit 
edilir» İbaresi eklenmiştir. 

Maddeye bağlı Ek 3 üncü madde aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 15 ve 16 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 17 nci maddesine bağlı Geçici 1 ve 2 ncii maddeler aynen kabul edilmiştir. Maddeye bağlı Ge

çici 3 üncü maddenin (b) bendinin 3 üncü fıkrasında yer alan «hesaplandırılan» ibaresi «borçlandırılan», 4 ün
cü fıkrasındaki «ödenmekle» ibaresi «ödemekle» şeklinde değiştirilmiş ve madde değişik bu şekliyle kabul edil
miştir. 

Geçici 4 üncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Geçici 5 inci maddenin ı(A - 1) bendindeki «bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde» 
ibaresi metinden çıkartılmış, «ederek» ibaresinden sonra «altı ay içinde» ibaresi eklenmiş; (A - 2) bendindekii 
«bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten» ibaresi yerine «Müracaat tarihini takip eden aybaşından başlamak» 
tibaresine yer verilmiş ve tasarının 17 nci maddesi geçici maddelerde yapılan bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 

Tasarının yürürlük ve yürütme ile ilgili 18 ve 19 uncu maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz havalesi gereği Han ve Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 

arz olunur. 

Başkan 
Mustafa Balcılar 

Eskişehir 

Kâtip 
Hamdı özsoy 

Afyon 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Turgut Sözer 

Sakarya 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
F. §akir öğünç 

İstanbul 

Başkanvekili 
Burhan Kara 

Giresun 

Üye 
Vehbi Batuman 

Adana 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
ISIadlr Pazarbaşı 

Çanakkale 

Üye 1 
Muzaffer Yıldırım 

Kayseri 

Sözcü 
Mehmet Özalp 

Aydın 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
A. Şevket Gedik 

Adana 

Üye 
Veysel Varol 

Erzincan 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
İdris Gürpınar 

Muğla 
f\4 üncü Maddedeki gösterge 

tablosunun Bakanlar Kurulunca 
hazırlanmasına muhalifim) 

Üye 
Selçuk Akıncı 

Tekirdağ 

Üye 
Talat Sargın 

Tokat 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 16.6.1987 

Esas No. : 1/849 
Karar No. : 80 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanıp, 14.5.1987 tarihinde Bakanlar Kurulunca Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça ön'havalesi uyarınca Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonunda görüşüldükten sonra Komisyonumuza havale edilen «506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı» Komisyonumuzun 15.6.1987 tarihinde yaptığı 112 nci Birleşimde ilgili hükümet temsilcilerinin de katıl
masıyla görüşülüp incelendi : 

'Bilindiği gibi, gelişen ve değişen ekonomik ve sosyal şartlar ile sosyal güvenlik alanındaki yeni anlayışlara 
paralel olarak, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda günün İhtiyaçlarına cevap verebilecek bazı değişik
liklerin yapılmasında zaruret görülmüştür. 

Tasarı ile, iş kazaları veya meslek hastalıklarında tatbikatta doğan ve dava konusu olan olaylara çözüm 
getirilmekte, sigortalıların hastalıklarının yurt dışında tedavıisinde, kurumca verilen tedavi hizmetlerine yeni 
bir anlayış getirilmekte, işverenlere çalıştırdıkları sigortalıların sosyal güvenliğini sağlayıcı ve bu yükümlülüğü 
yerine getirmeye zorlayıcı hususlara yer verilmekte, prim ihtilaflarının biran önce çözüme kavuşturulması 
amacıyla Prim İtiraz Komisyonları kaldırılarak ihtilafların idarî itiraz ile yargı çerçevesinde çözümlenmesi 
amaçlanmakta, işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılara ait primlerin tahsilatının tam olarak yapılmasın imkân 
sağlayıcı hükümler yanında idareye uygulama bakımından bazı yetkiler verilmekte, kanunun işverenlere getir
diği yükümlülükleri yerine getirmede ihmali görülen işverenlere uygulanan para cezaları yeniden düzenlen
mekte, sigorta, priminin tespitine esas olan prime esas kazancın alt ve üst sınırlarını belirleyen, ayrıca aylık 
ve gelirlerin hesaplanmasını düzenleyen gösterge tablosuna ek, bir Ek Gösterge Tablosu sisteminin de yü
rürlüğe konulması hususuna kanunî imkân tanımak istenmektedir. 

Komisyonumuzda; yukarıda sayılan değişiklikleri içeren konularda yapılan görüşmeler sonucu, tasarı ve 
gerekçesi olumlu bulunarak, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu metni esas alınmak suretiyle maddelerin gö
rüşülmesine geçilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunca kabul edilen metnin : 
1 ve 2 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
3 üncü maddede yeralan; en az 180 gün hastalık sigortası primi ödenmiş olması şartı, 120 güne indi

rilmiş ayrıca, fıkrada «Kurum veya sigontalıiarca yapılacak itirazlar,» ibaresi «Kurum veya ilgili sigortalı
ca yapılacak itiraz» şeklinde değiştirilmişıtir. 

4 üncü madde aynen kalbul edilmiştir. 
Prim belgeli başlıklı çerçeve 5 inci maddenin 1 inci fıkrası; uygulamada doğabilecek ihtilafları gidermek 

üzere yeniden düzenlenmiş ve bu suretle işverence Kuruma verilecek prim belgelerinin muhteviyatını doğru
layacak muteber işyeri kayıklarının isteneblmesi hüküm altına alınmıştır, 2 nci fıkrada yapılan değişiklik ile, 
•işverene yeni bir mükellefiyet getirilerek sigortalıların adını, soyadını, sigorta sicil numarasını ve çalıştığı sü
reyi gösteren bir belgenin işyerinde, binden ziyade işyeri olması halinde her işyerinde ayrı ayrı olmak üze
re ve işçiler tarafından da görülebilecek bir yere asılması zorunluluğu getirilmiştir, ayrıca aynı maddenin 
6 nci fıkrasından sonra gedmek üzere «mahkemenin kurum lehine karar vermesi halinde 80 inci madde
nin prim borcuna ilişkin hükmü uygulanır» şeklinde bir ifade 7 nci fıkra olarak metne eklenmiştir. 

506 sayılı Kanunun 81 inci maddesini değiştiren Çerçeve 6 nci madde aynen kalbul edilmiştir. 
Teminatın ve hakedişlerin prim borcuna karşılık tutulması başlıklı 7 nci maddenin 2 nci fıkrası değiş

tirilerek, primlerin hafcedişlerden mahsubu yapılmak şartıyla alıkonulması esası getirilmiş, ödemenin ve te
minatın geri verilmesine ait usûl ve esasların ise Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle tespit edil
mesi kabul edilmiştir. Aynı maddenin 3 ve 4 üncü fıkraları ise metinden çıkartılmıştır. 
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8 inci madde ile düzenlenen, 506 sayılı Kanunun 85 inci madde başlığı «Şartlar» ibaresinin eklenmesi ile 
kalbul edilmiştir. 

9, 10 ve 11 inci maddeler aynen kabul edilmiştir. 
12 nci maddenin (d) bendinin 2 nci fıkrası yeniden düzenlenerek; tdbliğ tarihinden itibaren 15 gün içe

risinde mahkemeye itiraz müddeti, 30 güne çıkarılmış, itirazın reddi halinde verilen para cezasının mahkeme
ce 3 katına kadar artırılması hükmü ise fıkradan çıkartılmıştır. 

13 üncü madde aynen ka'bül edilmiştir. 
14 üncü madde ile düzenlenen Ek Madde 1 in 3 üncü fıkrası, «506 sayılı Kanuna göre bağlanan gelir 

ve aylıkların hesaplanmasında 657 sayılı Kanuna tabî Devlet Memurlarının aylıklarına uygulanan katsayı 
uygulanır.» şeklinde yeniden düzenlenmiştir. Ek Madde 2, redaksiyona tabi tutularak maddede geçen «sayı» 
kelimeleri «rakam» olarak değiştirilmiştir. Ek Madde 3 aynen kabul edilmiştir. 

15 inci madde ile 506 sayılı Kanuna 3 Bk Madde eklenmesini öngören 16 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Çerçeve 17 nci maddede yer alan Geçici Madde 1, Geçici Madde 2, Geçici Madde 3 ve Geçici Madde 
4 aynen kabul edilmiş, emeklilerin borçlanmak suretiyle üst göstergeden aylık almalarına imkân sağlayan 
madde, 5 yıl sonra işlerlik kazanacağından ve ileri yaştaki emekliler bu haktan yararlanma imkânı bulama
yacağından, borç tutarının tamamını 5 yıldan önce ödeyenlere üst gösterge aylığından hemen yararlanma im
kânı verecek yeni bir metin Geçici Madde 5 olarak kabul edilmiştir. 

Yürürlüğü düzenleyen 18 inci madde; metinde geçen bazı maddeler dikkate alınarak, 8 ve 13 üncü mad
delerin yayım tarihini takip eden dönem başından, diğer maddelerin ise yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi 
kabul editoıiş'tir. 

Yürütmeyi düzenleyen 19 uncu madde ise aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz ölünür. 

Başkanvekili 
Fahrettin Kurt 

Trabzon 
A. Akgün Albayrak 

Adana 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

İlhan Aşkın 
Bursa 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

/. Fevzi Yaman 
İsparta 

Tülay Öney 
İstanbul 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

(İmzada bulunamadı) 
Haydar Koyuncu 

Konya 
Sümer Oral 

Manisa 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 
Mehmet Deliceoğlu 

Adıyaman 

Hakkı Artukarslan 
Bingöl 

M. Memduh Gökçen 
Bursa 

Metin Yaman 
Erzincan 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

Yaşar Albayrak 
İstanbul 

Reşit Ülker 
İstanbul 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Saffet Sert 
Konya 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

Kâttip Üye 
Kadir Demir 

Konya 
Hazım Kutay 

Ankara 
13 üncü maddenin IV üncü 

fıkrasına muhalifim. 
A. Şamil Kazokoğlu 

Bolu 
C. Tayyar Sadıklar 

Çanakkale 
İlhan Araş 
Erzurum 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

H. Orhan Ergüder 
tstanbull 

Özdemir Pehlivanoğlu 
İzmir 

Mehmet Budak 
Kırşehür 

Ayhan Fırat 
Malatya 

İsa Vardal 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ,(S. Sayısı : 586) 
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HÜKÜMETİN T M J F BTTİÖt METİN 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin DeğiştMânıesine ve Bu Kanuna Ek ve Geçici 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 üncü maddesinin II numaralı fıkrasına aşağıdaki 
(P) bendi eklenmiştir. 

<s!D) Eli halıcılığı dokuma işlerinde çalışanlar hakkında yalnız iş kazaları ile meslek hastalıkları, analık 
ve hastalık sigorta kolları uygulanır. Ancak bunlar istekleri hainde malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta kol
ları bakımından 85 (inci madde hükmüne göre İsteğe 'bağlı sigortalı olabilirler.» 

MADDE 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 26 ncı maddesinin 'birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«îş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya İşçilerin sağlığını koruma ve işfgüvenliği İle ilgili mev
zuat hükümlerine aykırı hareketli veyahut suç sayılabilir bir hareketi sonucu olmuşsa, Kurumca sigortalıya veya 
haksahibi kimselerine yapılan veya Meride yapılması gerekli bulunan her türlü giderlerin tutarları ile, gelir 'bağ
lanırsa bu geliderinin 22 nci maddede belirtilen tarifeye göre hesaplanacak sermaye değerleri toplaımı sigortalı. 
veya haksahibl kimselerin işverenden isteyebilecekleri, miktarlarla sınırlı olmak üzere Kurumca işverene ödet
tirilir.» 

MADDE 3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 32 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«E) Hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 180, gün hastalık sigortası primi ödenmiş ol

ması şartıyla, yurt içinde tedavisi mümkün .olmayıp ancak yabancı bir ülkede kısmen veya tamamen tedavisi 
mümkün görülen ve malullük halinin önlenableceği veya ön'emli oranda azaltılabileceğiı Kurum sağlık tesisleri 
sağlık kurulu raporu ile tespit edilen sigortalının ve bu raporda belirtilmiş ise (beraber gideceği kimsenin yurt 
dışına gönderilmeleri, yabancı ülkelere gidip gelme yol paraları ile bu ülkede kalış ve tedavi masraflarının 
ödenmesi, (Kurum sağlık tesisleri sağlık kurulunca v ritlen rapora karşı, Kurum veya siıgortalılarca yapıla
cak itirazlar, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanır. Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulun
ca verilen karar kesindir.)» 

MADDE 4. — 506 sayılı Kanunun değişlik 78 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sı
nırı, bu Kanuna ekli gösterge tablosundaki en düşük göstergenin katsayı ite çarpımının otuzda biridir. Üst 
sınırı ise, üst gösterge tablosundaki en yüksek göstergenin katsayı ile çarpımının otuzda biridir. (Bu suretle bu
lunacak 'gündük kazançların lira kesirleri tama çıkartılır.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 586) 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine ve Biı Kanuna Ek ve Ge

çici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

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

MADDE 2. — Tasarının, 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir, 

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

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

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Geçici 

Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasansı 

MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
metninin 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 32 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«E) Hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki bir yıl 
içinde en az 120 gün hastalık sigortası primi ödenmiş 
olması şartıyla, yurt içinde tedavisi mümkün olmayıp 
ancak yabancı bir ülkede kısmen veya tamamen te
davisi mümkün görülen ve malullük halinin önlene
bileceği- veya önemli oranda azaltılabileceği Kurum 
sağlık tesisleri sağlık kurulu raporu ile tespit edilen si
gortalının ve bu raporda belirtilmiş ise beraber gide
ceği kimsenin yurt dışına gönderilmeleri, yabancı ül
kelere gidip gelme yol paraları ile bu ülkede kalış ve 
tedavi masraflarının ödenmesi, (Kurum sağlık tesis
leri sağlık kurulunca verilen rapora karşı, Kurum ve
ya ilgili sigortalıca yapılacak itiraz, Sosyal Sigorta 
Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanır. Sosyal Si
gorta Yüksek Sağlık Kurulunca verilen karar kesin
dir.)» 

MADDE 4. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nu metninin 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 5. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 79 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Prim Belgeleri 

Madde 79. — İşveren, 'bir ay içinde çalıştırdığı sigortalının sigorta primleri hesabına esas tutulan kazanç
lar toplamı ve prim ödeme gün sayıları ile sigorta primlerini gösteren ve örneği yönetmelikte bdirlenen priim 
belgelerini ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar 'Kurulma vermekle ve ıbu belgderİn Kurumca istenilme
si hâlinde ibraz etmekle veya 'sigortalı çalıştırmadığı takdirde, hu hususu yazılı olarak önceden Kuruma bildir-
rnıekle yük'üımlüıdür. 

İşveren, sigortalıların adını, soyadını, sigorta sicil numarasını ve çalıştığı süreyi gösteren ve örneği yine 
yönetmelikle 'belirlenen bir belgeyi işyerinde görülebilecek bir yere asmaya meclburdur. 

Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen işverenler hakkında 140 inci madde hükümleri uygulanır. 
140 inci maddenin uygulanması, prim belgelerinin Kuruma verilmesine mani teşkil etmez. 
Fiilen veya kayden çalıiştığı tespit edilen sigortalılara ait olup Ibu Kanun uyarınca Kuruma verilmesi gereken 

belgelerin yapılan tebligata rağmen bir ay içinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde, bu belgeler Ku
rumca resen düzenlenir ve muhteviyatı sigorta primleri Kurumca tespit edilerek işverene tebliğ edilir. 

İşveren, tebliğ edilen priim 'borcuna karşı tebliğ tarihinden İtibaren bir ay içinde ilgili Kurum ünitesine iti
raz edebilir. İtiraz tahsilatı durdurur. İtirazın reddi halinde, işveren •kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içeri
sinde yetkili mahkemeye başvurabilir. Yetkili mahkemeye 'başvurulması prim borcunun tahsil ve takibini durdur-. 
maz. 

Yönetmelikle tespit edilen belgeleri işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları Kurumca tespit edile
meyen sigortalılar, çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak beş yıl içerisinde (mahkemeye 
başvurarak alacakları ilam ile ispatlayabilirlerse, bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplam
ları lile prim ödeme gün sayıları nazara alınır. 

Sigortalının çalıştığı (bir veya-"birkaç işte, bu Kanunda yazılı prim ödeime şartını yerine getirmiş olmasına 
rağmen kendisi için verilmesi gereken kayıt ve belgeler işveren tarafından verilmediği veya verilen kayıt ve bd-
gelerde kazançların veya prim ödeme gün sayılarının eksik gösterildiği Kurumca tespit edilirse, hastalık ve ana
lık sigortalarından gerekli yardım yapılır.» 
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(Sağlık! ve Sosyal İşler Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 5. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 79 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir, 

«Prim BelgelerT 

Madde 79. — İşveren, bir ay içinde çalıştırdığı 
sigortalının sigorta primleri hesabına esas tutulan ka
zançlar toplamı ve prim ödeme gün sayılan ile si
gorta primlerini gösteren ve örneği yönetmelikle belir
lenen prim belgelerini ait olduğu ayı takip eden ayın 
sonuna kadar Kuruma vermekle ve bu belgelerin 
Kurumca istenilmesi halinde ibraz etmekle veya si
gortalı çalıştırmadığı takdirde, bu hususu yazılı ola
rak önceden Kuruma bildirmekle yükümlüdür. 

İşveren, sigortalıların adını, soyadını, sigorta sicil 
numarasını çalıştığı süreyi gösteren ve örneği yine 
yönetmelikle belirlenen bir belgeyi işyerinde görü
lebilecek bir yere asmaya mecburdur. i 

Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen işverenler 
hakkında 140 inci madde hükümleri uygulanır. 

140 inci maddenin uygulanması, prim belgelerinin 
Kuruma verilmesine mani teşkil etmez. 

Fiilen veya kayden çalıştığı tespit edilen sigorta
lılara ait olup bu Kanun uyarınca Kuruma verilmesi 
gereken belgelerin yapılan tebligata rağmen bir ay 
içinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde, bu 
belgeler Kurumca resen düzenlenir ve muhteviyatı 
siigorta primleri Kurumca tespit edilerek işverene 
tebliğ edilip 

İşveren, tebliğ edilen prim borcuna karşı teb
liğ tarihiriden itibaren bir ay içinde Igl i Kurum üni
tesine itiraz edebilir. İtiraz tahsilatı durdurur. İtira
zın reddi halinde, işveren kararın tebliğ ıtarihinden 
itibaren bir ay içerisinde yetkili mahkemeye başvura
bilir. Yetkili mahkemeye başvurulması prim borcunun 
tahsil' ve takibini durdurmaz. 

Yönetmelikle tespit edilen belgeleri işveren tara
fından verilmeyen veya çalıştıkları Kurumca tespit 
edilemeyen sigortalılar, çalıştıklarını hizmetlerinin 
geçtiği yılın sonundan başlayarak 10 yıl içerisinde 
mahkemeye başvurarak alacakları ilam ile ispatflaya-
bilirse, bunların mahkeme kararımda belirtilen ay
lık kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayıları 
nazara alınır. 

(JPlan vo Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 5. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 79 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Prim Belgeleri 

Madde 79. — İşveren, bir ay içinde çalıştırdığı si
gortalının sigorta primleri hesabına esas tutulan ka
zançlar toplamı ve prim ödeme gün sayıları ile sigor
ta primlerini gösteren ve örneği yönetmelikte belirle
nen prim belgelerini ait olduğu ayı takip eden ayın so
nuna kadar Kuruma vermekle ve bu belgelerin muh
teviyatını doğrulayacak muteber işyeri kayıtlarım Ku
rumca istenilmesi halinde ibraz etmekle veya sigor
talı çalıştırmadığı takdirde, bu hususu yazılı olarak 
önceden Kuruma bildirmekle yükümlüdür. 

İşveren, sigortalının adını, soyadını, sigorta sicil 
numarasını ve çalıştığı süreyi gösteren ve örneği yö
netmelikle belirlenen bir belgeyi işyerinde, birden zi
yade işyeri olması halinde her işyerinde ayrı ayrı ol
mak üzere, işçiler tarafından da görülebilecek bir ye
re asmaya mecburdur. 

'Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen işverenler 
hakkında 140 inci madde hükümleri uygulanır. 

140 inci maddenin uygulanması prim belgelerinin 
Kuruma verilmesine mani teşkil etmez. 

Fiilen veya kayden çalıştığı tespit edilen sigortalı
lara ait olup bu Kanun uyarınca Kuruma verilmesi 
gereken belgelerin yapılan tebligata rağmen bir ay 
içinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde, 
bu belgeler Kurumca resen düzenlenir ve muhteviyatı 
sigorta primleri Kurumca tespit edilerek işverene teb
liğ edilir. 

İşveren, tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ ta
rihinden itibaren bir ay içinde ilgili Kurum ünitesine 
itiraz edebilir. İtiraz tahsilatı durdurur, itirazın reddi 
halinde, işveren kararın tebliğ tarihinden itibaren bir 
ay. içerisinde yetkili mahkemeye başvurabilir. Yetkili 
mahkemeye başvurulması prim borcunun tahsil ve 
takibini durdurmaz. 

Mahkemenin Kurum lehine karar vermesi halinde 
80 inci maddenin prim borcuna ilişkin hükmü uygu
lanır. 

Yönetmelikle tespit edilen belgeleri işveren tara
fından verilmeyen veya çalıştıkları Kurumca tespit 
edilemeyen sigortalılar, çalıştıklarım hizmetlerinin 
geçtiği yılın sonundan başlayarak 10 yıl içerisinde 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 6. -— 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 81 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ödenmeyen Primler ve Verilen Cezalar İçin Kurumca Düzenlenecek Belgeler 

Maldde 81. — Bu Kanuna göre alınacak sigorta primleri ve para cezalarının ödenmesi için Kurumca işverene 
yapılacak 'bildiri üzerine prim borçları ve para cezalan ödenmezse Kurumca düzenlenen prim borcunu ve para 
cezasını gösteren belgeler resmî dairelerin usulüne göre verdikleri 'belgeler hükmünde olup, icra ve iflas dai
relerince bunların tabi oldukları hükümlere göre işlem yapılır.» 

MADDE 7. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 81 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Teminatın ve Hakedişlerin Prim Borcuna Karşılık Tutulması 
Madde 83. — Genel ve katma bütçeli kuruluşlar, il ve belediyeler veya sermayesinin en az yarısı genel' ve 

katma bütçeli kuruluşlar ile il ve belediyelere ait olan teşekkül ve müesseseler, kamu iktisadî kuruluşları ve 
bunların müessese, bağlı ortakMc ve iştirakleri, kanunla ve kanunların verdiği yetkiye dayanarak kurulan ku
rum ve kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşların ihale yolu 'ile yaptırılan her türlü işleri üzerine alanları ve bun
ların adreslerim Kuruma bildürmıdkle yükümlüdürler. 

ihale makamlarınca ödenecek hakedİşler, ödeme gününde bu işten dolayı muaccel olan prim ve gecikme 
zammı 'borçlarının ödendiğine dair Kurumdan alman bir belge İbraz edilmediği takdirde ödenmez. 'Bu bel
genin 'ibraz edilmemesi hainde muaccel olan borç, ihale makamınca Kurumdan sorularak büdirilecek miktar 
hakedîşten kesilir, ve ilgili işveren adına en gıeç üç gün içinde Kurulma yatırılır. 

îş alanlar tarafından (bu işlere karşılık gösterilen her itüflü teminat, prim ve gecikme zammı borçları kal
madığına dair Kurumdan alınan 'biir belge ibraz edilmedikçe geri verilmez, ödenmemiş sigorta primleri ile ge
cikme zammı tutarı yukarıdaki fıkra hükmüne göre tespit edilerek ihale maıkammca teminattan kesilir veya 
•teminat paraya çevrilerek Kurunna yatırılır. 

Ancak prim ile gecikme zammı borçları için Kurumca kabul edilecek bir bankanın teminat mektubu Kurumca 
tevdi olunduğu taktirde, iş alanların yukarıdaki fıkralarda 'belirtilen teminatları Kurumun vereceği belgeye 
istinaden geri verilir.» 

'MADDE 8. — 506 sayılı (Sosyal Sigoratlar Kanununun 85 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 85. — Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına isteğe bağlı olarak devam edilebilmesi liçin : 
A - a) isteğe bağlı olarak devam edeceğini belirten bir yazı ile Kuruıma müracaatta bulunmak, 
b) Müracaat tarihinden önce 506 sayılı Kanuna göre tescil edilmiş olmak, 
c) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olarak çalışmamak ve buralardan kendi çalışmalarından 

dolayı aylık bağlanmamış olmak, 
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(SağlıM ve Sosyal İşler Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

'Sigortalımın çalıştığı bir veya birkaç işte, bu Ka
nunda yazılı prim ödeme şartını yerine getirmiş ol
masına rağmen kendisi için verilmesi gereken kayıt 
ve 'belgeler işveren tarafından verilmediği veya ve
rilen kayıt ve belgelerde kazançların veya prim -öde
me gün sayılarının eksik gösterildiği Kurumca tes
pit edilirse, hastalık ve analık sigortalarından gerek
li yardım yapılır.» 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(MADDE 7., — Tasarının 7 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE «. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 85 inoi maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 85. — Malullük, yaşlılık ve ölüm sigor
talarına isteğe bağlı olarak devam edilebilmesi 
için: 

(Plan -ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metlin) 

mahkemeye başvurarak alacakları ilam ile ispatlaya-
bilirlerse, bunların mahkeme kararında belirtilen aylık 
kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayıları nazara 
alınır. 

Sigortalının çalıştığı bir veya birkaç işte, bu Ka
nunda yazılı prim ödeme şartını yerine getirmiş olma
sına rağmen kendisi için verilmesi gereken kayıt ve 
belgeler işveren tarafından verilmediği veya verilen 
kayıt ve belgelerde kazançların veya prim ödeme gün 
sayılarının eksik gösterildiği Kurumca tespit edilirse, 
hastalık ve analık sigortalarından, gerekli yardım ya
pılır.» 

MADDE 6. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
metninin 6 ncı maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 7. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 83 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Teminatın ve Hakedişlerin Prim Borcuna Karşı
lık Tutulması 

Madde 83. — Genel ve katma bütçeli kuruluşlar, 
il ve belediyeler veya sermayesinin en az yarısı genel 
ve katma bütçeli kuruluşlar ile il ve belediyelere ait 
olan teşekkül ve müesseseler, kamu iktisadî kuruluş
ları ve bunların müessese, bağlı ortaklık ve iştirakleri, 
kanunla ve kanunların verdiği yetkiye dayanarak ku
rulan kurum ve kuruluşlar, döner sermayeli kuruluş
ların ihale yolu ile yaptırılan her türlü işleri üzerine 
alanları ve bunların adreslerini Kurumca bilinmekle 
yükümlüdürler. 

Sigorta primlerinin hakedişlerden mahsubu ya
pılmak şartıyla alıkonularak ödenmesi esastır, öde
menin ve teminatın geri verilmesine ait işlemlerin 
usul ve esasları Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yö
netmelikle tespit edilir». 

MADDE 8. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 85 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Şartlar 
Madde 85. — Malullük, yaşlılık ve ölüm sigor

talarına isteğe bağlı olarak devam edilebilmesi için: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 586) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

d) isteğe bağlı olarak sigortaya devam edeceğini belirten müracaatının (Kurumca alındığı tarihi takip eden 
aybaşından haşlayarak, her y i için 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemek, 

Şarttır. 

B - a) İsteğe bağlı sigortaya devam etmek (isteyenler bu Kanuna ekti gösterge tablosundaki derece ve 'ka
demelerden hangisi üzerinden prim ödeyeceklerini tespit ederek Kuruma bildirirler. 

Ib) Bulunduğu derece ve kademe üzerinden en az 360 günlük prim ödeyenler yazılı talepte 'bulunmak şar
tıyla, talep tarihini takip eden yılbaşından itibaren prim hesabına esas derece ve kademesinıi en çok bir derece 
yükseltebilir. . 

c) İsteğe bağlı sigorta primlerinin ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar Kuruma ödenmesi gere-
(kir. 

Ait oilduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmeyen primler için bu tarihten başlanarak 80 inci mad
de hükmüne göre gecikme zammı uygulanır.» 

MADDE 9. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 89 uncu maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra
ları 'birleştirilerek aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«îş kazası, meslek hastalığı veya hastalık halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, sigortalının sağlık 
tesislerine ya'tırilmak yahut balkımı Kurumca sağlanarak kaplıca veya içmelere gönderilmek yoluyla tedavi 
ettirildiği takdirde, 78 ve 88 inci maddeler gereğince hesaplanacak günlük kazancının yarısı, ayakta tedav]. et
tirildiğinde ise üçte ikisidir.» 

MADDE 10. — 506 sayılı Sosyal'Sigortalar Kanununun 96 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«Bu madde hükmü sosyal güvenlik sözleşmeleri gereğince bağlanan kısmî aylıklar için nazara alınmaz.» 

MADDE 11. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 130 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir., 

Sigorta Müfettişlerinin Teftiş Yetkileri 
Madde 130. — Sigorta müfettişleri, bu Kanunun uygulanması bakımından, îş Kanununda belirtilen tef

tiş, kontrol ve denetleme yetkisini haizdirler, 
Sigorta müfettişleri tarafından tutulan tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar muteberdir.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 586) 



(Sağlık! ve Sosyal İşler Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

A-a) İsteğe bağlı olarak devam edeceğini belir
ten bir yazı ile Kuruma müracaatta bulunmak, 

b) Müracaat tarihinden Önce 506 sayılı Kanu
na göre tescil edilmiş olmak, 

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna ta
bi olarak çaflişnıamak ve buralardan kendi çalışma
larından dolayı aylık bağlanmamış olmak, 

d) İsteğe bağlı olarak sigortaya devam edeceği
ni belirten müracaatının Kurumca alındığı tarihi ta
kip eden aybaşından başlayarak, her yıl için 360 gün 
malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemek, 

Şarttır. 
B-a) İsteğe bağlı sigortaya devam etmek isteyen

ler gösterge tablolarındaki derece ve kademelerden 
hangisi üzerinden prim ödeyeceklerini tespit ederek 
Kuruma 'bildirirler'. 

b) Bulunduğu derece ve kademe üzerinden en az 
360 günlük prim ödeyenler yazılı talepte bulunmak 
şartıyla, talep tarihini takip eden yılbaşından itiba
ren prim hesabına esas derece ve kademesini en çok 

bir derece yükseltebilir. 

c) İsteğe bağlı sigorta primlerinin ait olduğu 
ayı takip eden ayın sonuna kadar Kuruma ödenme
si gerekir. 

Ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar öden
meyen primler için bu tarihten başlanarak 80 inci 
madde hükmüne göre gecikme zammı uygulanır.» 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının" 10 uncu maddesi Ko-
ımisiyonumuzea aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 111. — Tasarının Tl inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

A) - a) İsteğe bağlı olarak devam edeceğini be
lirten bir yazıl ile Kuruma müracaatta bulunmak* 

b) Müracaat tarihinden önce 506 sayılı Kanuna 
. göre tescil edilmiş olmak, 

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi 
olarak çalışmamak ve buralardan kendi çalışmaların
dan dolayı aylık bağlanmamış olmak, 

d) İsteğe bağlı olarak sigortaya devam edeceğini 
'belirten müracaatmın Kurumca alındığı tarihi takip 
eden aybaşından başlayarak, her yıl için 360 gün ma
lullük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi ödemek, 

Şarttır. 
B) - a) İsteğe bağlı sigortaya devam etmek is

teyenler gösterge tablolarındaki derece ve kademeler
den hangisi üzerinden prim ödeyeceklerini tespit ede
rek Kuruma bildirirler. 

b) Bulunduğu derece ve kademe üzerinden en az 
360 günlük prim ödeyenler yazılı talepte bulunmak 
şartıyla, talep tarihini takip eden yılbaşından itibaren 
prim hesabına esas derece ve kademesini en çok bir 
derece yükseltebilir. 

c) İsteğe bağlı sigorta primlerinin ait olduğu ayı 
takip eden ayın sonuna kadar Kurumca ödenmesi ge
rekir. 

Ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar öden
meyen primler için bu tarihten başlanarak 80 inci 
madde hükmüne göre gecikme zammı uygulanır.» 

MADDE 9. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
metninin 9 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nu metninin 10 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu metninin 11 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 586) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

506 sayılı (Sosyal Sigortalar Kanununun değişik 140 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştürii-

«İdari Para Cezalan 

Madde 140 a) 8 ve 9 uncu maddelerde belirtilen yükümlülüğü yerine getirmeyenlere, 
b) Bu Kanunla verilen (a) fıkrası dışında kalan diğer yükümlülükleri yazılı ihtara rağmen getirmeyenlere, 
Kurumca gerekçesi (belirtilmek suretiyle 500 000,— TL. para cezası verilir. 
e) 80 inci maddede 'belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında bu madde hükümleri uygulan

maz. 
d) îdarî para cezalarının verilmesini gerektiren fiiller'in tekrarı halinde verilen para cezası 'birinci tekrarda 

iki katı, ikinci ve müteakip tekrarlarda dört katı artırılarak uygulanır. 
İdarî para cezaları ilgililere usulüne göre tebliğ edilir. îdarî para cezalarına karşı tdbliğ tarihinden itibaren 

7 gün içerisinde yetkili mahkemeye itiraz edilebilir. Zaruret görülmeyen hallerde itiraz evrak üzerinden incele
nerek sonuçlandırılır. İtirazın reddi halinde verilen para cezası muhakemece üç katına kadar artırılır.» 

MADDE 13. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 2098 sayılı Kanunla eklenen (Ek 1 inci maddenin 
II nci bendi değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki III ve IV üncü bentler 'ilave edilmiştir. 

'SügortiaJMaır Hizmetin geçtiği yer Eklenecek süre 

il! — Basım ve gazetecilik işyerinde 1475 sayılı a) 'Solunum ve cilt yoluyla vücuda 
Kanun ve değişikliklerine göre çalışan si
gortalılar. 

geçen gaz veya diğer zehirleyici 
maddelerle çalışan işyerleri, 

b) Fazla gürültü ve ihtiza yapıcı ma
kine ve aletlerle çalışarak iş yapı
lan işyerleri, 

c) Doğrudan doğruya yüksek hara
retle maruz bulunarak çalışan iş
yerleri, 

d) Fazla ve devamlı adali gayret sarf 
edilerek iş yapılan işyerleni, 

e) Tabiî ışığın hiç olmadığı ve 
münhasıran sunî ışık altında ça
lışan işyerleri, 

90 gün 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 586) 
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(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 112. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun değişik 140 inci maddesli aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«İdarî Para Cezaları 

(Madde 140 a) 8 ve 9 uncu maddelerde belirti-
ten yükümlülüğü yerine getirmeyenlere, 

b) 'Bu Kanunla verilen diğer yükümlülükleri ya
zılı ihtara rağmen yerine getirmeyenlere, 
. Kurumca gerekçesi belirtilmek suretiyle 10 000 
TL.isınıdan 500 000 TL,Isına kadar para cezası veri
lir. 

c) 80 inci maddede belirtilen yükümlülükleri ye
rine getirmeyenler hakkında bu madde hükümleri 
uygulanmaz, 

•d) İdarî para cezalarının verilmesini gerektiren 
fiillerin tekrarı halinde verilen para cezası birinci 
tökrarda iki katı, ikinci ve müteakip tekrarlarda dört 
'katı artırılarak uygulanır. 

İdarî para cezalan ilgililere usulüme göre tebliğ 
edilir. İdarî para cezalarına karşı tebliğ tarihinden 
itibaren 15 gün içerisinde yetkili mahkemeye itiraz 
©dileibilir. Zaruret görülmeyen halterde itiraz evrak 
üzerinden incelenerek sonuçlandırılır. İtirazın reddi 
halinde verilen para cezası mahkemece üç katına ka
dar artırılır. 

Para cezalarının uygulanmasıyla ilgili usul ve 
esaslar yönetmelikle belirlenir». 

MADDE 13. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununa 2098 sayılı Kanunla eklenen Ek 1 inci Mad
denin II nci bendi değiştirilmiş ve bu maddeye aşa
ğıdaki III ve IV üncü bentler ilave edilmişltir. 

Sigortalılar 

II - Basım ve gazetecilik' 
lişyerlerkıde 1475 sa
yılı Kanun ve deği
şikliklerime göre çak
ışan sigortalılar. 

(Hizmettin geçtiği yer, 
Eklenecek gün 

a) Solunum ve dilt yoluy
la vücuda geçen gaz 
veya diğer zehirleyici 
maddelerle çalışılan iş
yerleri, 90 güm 

!b) Fazla gürültü ve ihti-
ızaz yapıcı makine ve 
aletlerle çalışarak iş 
yapılan işyerleri, 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 12. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun değişik 140 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«İdarî Para Cezaları 

Madde 140. — a) 8 ve 9 uncu maddelerde belir
tilen yükümlülüğü- yerine getirmeyenlere, 

b) Bu Kanunla verilen diğer yükümlülükleri ya
zılı ihtara rağmen yerine getirmeyenlere, 

Kurumca gerekçesi belirtilmek suretiyle 10 000.-
TL'sından 500 000.- TL'sına kadar para cezası verilir. 

c) 80 inci maddede belirtilen yükümlülükleri ye
rine getirmeyenler hakkında bu madde hükümler uy
gulanmaz. 

d) İdarî para cezalarının verilmesini gerektiren 
fiillerin tekrarı halinde verilen para cezası birinci 
tekrarda iki katı, ikinci ve müteakip tekrarlarda dört 
katı.artırılarak uygulanır. 

İdarî para cezalarına karşı tebliğ tarihinden itiba
ren 30 gün içerisinde yetkili mahkemeye itiraz edi
lebilir. Zaruret görülmeyen hallerde, itiraz evrak üze
rinden incelenerek sonuçlandırılır. 

Para cezalarının uygulanmasıyla ilgili usul ve esas
lar yönetmelikle belirlenir». 

MADDE 13. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nu metninin 13 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 586) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Sigortalılar 

III — Gemi ateşçileri, kömürcüleri, dalgıçlar 
IV — Azot sanayiinde fa'brika, atölye, 'havuz ve 

depolarda, trafo 'binalarında çalışanların 

Hizmetin geçtiği yer Eklenecek süre 

f) Günlük mesainin yarıdan fazlası 
saat 2Q.O0'den sonra çalışarak ya
pılan işyerleri, 

Denizde 
1. Çelik, demir ve tunç döküm 
2. Zeruirlü, 'boğucu, yılkıcı, ' öldürücü 

ve patlayıcı gaz, asit, boya 'işle
riyle gaz maskesi üle çalışmayı 
'gerektiren işlerde, 

3. Patlayıcı maddeler yapılmasında, 
4. (Kaynak işlerinde çalışanlarda, 

90 gün 
90 gün 

MADDE 14. — 506 sayılı Kanuna, 2422 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile eklenen, Ek 1, Ek 2 ve Ek 3 

üncü maddeler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Katsayı ve Gösterge Tabloları 

Ek Madde 1. — Bu Kanuna göre gelir ve aylıkların hesaplanmasında katsayı esasına dayalı gösterge sis
temi uygulanır. 

Göstergeler, derece ve kademeler halinde, gösterge ve üst'gösterge tablolarında belirtilir. 
Genel Bütçe Kanunu veya Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen 657 sayılı Kanuna tabi devlet memur

larının aylıklarına uygulanan katsayı, 506 sayılı Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıkların hesaplanmasında da 
uygulanır. 

Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödenekler ile 'bağlanacak gelir ve aylıkların hesaplanmasına 
esas gösterge ve üst gösterge tabloları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Ku
rulunca tespit edilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 586) 
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(Sağlık! ve Sosyal İşler Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metlin) 

Hizmetin geçtiği yer, 
Sigortalılar Eklenecek gün 

III - Gemi adamları, gemi 
laiteşçileri, kömürcü
ler, dalgıçlar 

IV - Azotlu gübre ve şeker 
sanayiinde, fabrika, 
atölye, h&vuz ve de
polarda, trafo bina
larında çalışılanların, 

MADDE 14. — 506 
Kanunun 17 nci maddesi 
Ek 3 üncü maddeler aşa 
tir. 

c) Doğrudan doğruya 
yüksek hararetle ma
ruz bulunarak çalışı
lan işyerleri, 

d) Fazla ve devamlı ada
li gayret sarf edilerek 
iş yapılan işyerleri, 

e) Tabiî ışığın hiç olma
dığı ve münhasıran 
sunî ışık altında çalı
şılan işyerleri, 

f) Günlük mesainin ya
rıdan fazlası saat 
20.00'den sonra çalı
şılarak yapılan işyer
leri, 
Denizde 90 gün 

1. Çelik, demir ve tunç 
Idökürn 90 gün 

2. Zehirli,- bjoğuicu, yakı
cı, ö,lldürüicü ve patlayı
cı gaz, asit, boya işle
riyle gaz maskesi ile ça
lışmayı gerektiren işler
de, 

3. Patlayıcı maddeler ya
pılmasında, 

4. Kaynak işlerinde çalı
şanlarda, 

sayılı Kanuna, 2422 sayılı 
ile eklenen, Ek 1, Ek 2 ve 

ğıdaki şekilde dleğiştir'iimiş-

«Katsayı ve Gösterge Tabloları 

Ek Madde 1. — Ek 1 inci madde Koimisyonu-
muzca aynen kabul edilmiştir. 

Ek Madde 2. — Gelir ve aylıkların hesabına esas 
alınacak göstergellerin, töspitiınide kullanılmak üzere, 
aşağıda belirtilen sekilide «Gösterge Tespit Tabloları» 
ve «füi&t Gösterge Tespit Tabloları» düzenlenir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 14. — 506 sayılı Kanuna, 2422 sayılı 
Kanunun 17 nci maddesi ile eklenen, Ek 1, Ek 2 ve 
Ek 3 üncü maddeler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Katsayı ve Gösterge Tabloları 

Ek Madde 1. — Bu Kanuna göre gelir ve aylıkla
rın hesaplanmasında katsayı esasına dayalı gösterge 
sistemi uygulanır. 

Göstergeler, derece ve kademeler halinde, göster
ge ve üst gösterge-tablolarında belirtilir. 
ge ve üst gösterge tablolarında belirtilir.» 

506 sayılı Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıkla
rın hesaplanmasında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 586) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Ek Madde 2. — Gelir ve aylıkların hesabına esas alınacak göstergelerin tespitinde kullanılmak üzere, aşağıda 
belirtilen şekilde «Gösterge Tespit Tabloları» ve «Üst Gösterge Tespit Tabloları» düzenlenir. 

A) Gösterge tespit tabloları: 
a) tş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası için düzenlenecek Gösterge Tespit Tablosunda, sigortalının 

gelire esas kazancınm hesabına giren son takvim ayında prim hesabına esas asgarî günlük kazancın yıllık tutarı 
taban sayısını, aynı aydaki gösterge tablosunun en yüksek göstergesi üzerinden hesaplanacak azamî günlük ka
zancın yıllık tutarı tavan sayısını oluşturur. 

b) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için düzenlenecek gösterge tespit tablosunda, sigortalının aylık talep 
veya ölüm tarihinden önceki beş takvim yılında prim hesabına esas asgarî günlük kazançların beş yıllık tutarının 
yıllık ortalaması taban sayısını, aynı yıllara ait gösterge tablosunun en yüksek göstergesi üzerinden hesaplana
cak azamî günlük kazançların yıllık ortalaması tavan sayısını meydana getirir. 

c) 991 sayılı Kanunla Kuruma devredilen sandıklar mevzuatına göre bağlanacak aylıklar için düzenlene
cek gösterge tespit tablosunda, sigortalının aylık bağlanmasında nazara alınan kazancının ait olduğu tarihteki 
prim hesabına esas asgarî kazancın yıllık tutarı taban sayısını, aynı tarihteki gösterge tablosunun en yüksek 
göstergesi üzerinden hesaplanacak azamî günlük kazancın yıllık tutarı tavan sayısını oluşturur. 

d) Yukarıdaki (a), (b) ve <c) fıkralarına göre tespit edilen taban sayısı, gösterge tablosundaki en düşük 
göstergenin, tavan sayısı en yüksek göstergenin karşılığı olarak alınır. Tavan sayısı ile taban sayısı arasındaki 
fark, en düşük göstergenin karşılığı olan kademe hariç tutularak geriye kalan kademe sayısına bölünür. Bölüm 
sonucunun kesir kısmı tama çıkarılarak elde edilen sayı, en düşük göstergeyi takip eden göstergeden itibaren, 
her dilim bir göstergeyi karşılamak üzere, taban sayısına ard arda ilave edilerek takip eden göstergelerin kar
şılığı sayılar tespit edilir. 

B) Üst gösterge tespit tabloları: 

a) Iş'kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortası için düzenlenecek üst gösterge tespit tablosunda, sigortalı
nın gelire esas kazancının hesabına giren son takvim ayında, prim hesabına esas gösterge tablosunun tavam 
üzerinden hesaplanacak günlük kazancın yıllık tutarı taban sayısını, üst gösterge tablosundaki en yüksek gös
terge esas alınarak hesaplanacak aym aydaki prime esas azamî günlük kazancın yıllık tutarı tavan sayısını oluş
turur. 

b) Malullük, Yaşlılık ve ölüm sigortaları için düzenlenecek üst gösterge tespit tablosunda, sigortalının aylık 
talep veya ölüm tarihinden önceki beş takvim yılında prim hesabına esas gösterge tablosundaki en yüksek gös
terge üzerinden hesaplanacak günlük kazançların beş yıllık tutarının yıllık ortalama taban sayışım, aynı yıllara 
ait üst gösterge tablosunun en yüksek göstergesi esas alınarak hesaplanacak azamî günlük kazançların yıllık 
ortalaması tavan sayısını oluşturur. 

c) 991 sayılı Kanunla Kuruma devredilen sandıklar mevzuatına göre bağlanacak aylıklar için düzenlenecek 
üst gösterge^ tespit tablosunda sigortalının aylık bağlanmasında nazara alınan kazancının ait olduğu tarihteki 
prim hesabına esas gösterge tablosunun tavam üzerinden hesaplanacak günlük kazancın yıllık tutarı taban sa
yısını, üst gösterge taJblosundaki en yüksek gösterge esas alınarak hesaplanacak aynı tarihteki prime esas azamî 
günlük kazancın yıllık tutarı tavan sayısını oluşturur. 

d) Yukarıdaki (a), (b) ve (e) fıkralarına göre tespit edilen tavan sayısı üst gösterge tablosundaki en yüksek 
göstergenin karşılığı olarak alınır, (a), (b) ve (c) fıkralarına göre tespit edilen tavan sayısı ile taban sayısı arasın
daki fark kademe sayısına bölünür. Bölüm sonucunun kesir kısmı tama çıkartılarak elde edilen sayı gösterge 
tablosunun en yüksek göstergesine karşılık gelen sayıya her dilim bir göstergeyi karşılamak üzere 

Ek Madde 3. — Bağlanacak gelir ve aylıkların hesabına esas alınacak göstergeler: 
a) îşkazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortasında, sigortalının, 506 sayılı Kanunun 88 inci maddesine gö

re hesaplanan yıllık kazancına, bu Kanunun Ek 2 nci maddesinin (A) ve (B) fıkralarının (a) bentleri, 
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(Sağlık ve Sosyal işler Komisyonunum 
Kabul Ettiği Metim) 

A) Gösterge Tespit Tabloları 

a) Işkazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortası 
için düzenlenecek Gösterge Tespit Tablosunda, si
gortalımın gelire etsias kazancımın hesabına giren son 
(takvim ayında priım hesabıma esas asgarî günlük ka
ftancın yıllık tutarı taban sayısını, aynı aydaki gös
terge tablosunun eri yüksek göstergesi üzerinden he-
siaplanacak azamî günlük kazancın yıllık tutan ta
van sayısını oluşturur. 

Ib) Malullük, yaşlılık ve ölülm sigortaları için 
düzenlenecek gösterge Tespit Tablosunda, sigortalı
mın aylık talep veya ölüm tarihinden önceki beş tak-
vlim yılında prim hesabına esas asgarî günlük ka
zançların beş yıllık tutarının yıllık ortalaması taban 
sayısını, aynı yıllara ait gösterge tablosunun en yük
sek göstergesi üzerinden hesaplanacak azamî günlük 
kazançların yıllık ortalaması tavan sayısını oluşturur. 

c) 991 sayılı Kanunla Kuruma devredilen san
dıklar mevzuatına göre bağlaniacak aylıklar için dü
zenlenecek Gösterge Tespit tablosunda, sigortalının 
aylık bağlanmasında nazara alınan kazancının ait 
olduğu tarihteki prim hesabına esas asgarî kazancın 
yıllık tutarı ta'ban sayısını, aynı tarihteki gösterge 
tablosunun en yüksek göstergesi üzerinden hesapla
nacak azamî günlıük kazancın yıllık tutarı tavan sa
yısını oluşturur. 

d) Yukarıdaki (a), (jb) v,e (c) fıkralarına göre 
tespit edilen taban sayısı, gösterge tablosundaki en 
düşük göstergenin, tavan sayısı en yüksek gösterge
min karşılığı olarak alınır. Tavan sayısı ile taban sa
yısı arasındaki fark, en düşük göstergenin karşılığı 
olan kademe hariç tutularak geriye kalan kademe 
sayısına bölünür. Bölüm sonucunun kesir kısmı tama 
çıkarılarak elde edilen sayı, en düşük göstergeyi ta
kip eden göstergeden itibaren, hıer dillim bir göster
geyi karşılamak üzere, tabam sayısına ard arda ilave 
edilerek takip eden göstergelerin karşılığı sayılar tes
pit edilir. "̂  

B) Üst Gösterge Tespit Tabloları 

a) îşkaızaforı ile Meslek Hastalıkları Sigortası 
İçin düzenlenecek üst Gösterge Tespit tablosunda, 
sigortalının gelire esas kazancının besabına giren son 
takvimi ayında, prim hesabına esas gösterge tablosu
nun tavanı üzerinden hesaplanacak günlük kazancın 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

memurlarının aylıklarına uygulanan katsayı uygula
nır. 

Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek 
ödenekler ile bağlanacak gelir ve aylıkların hesaplan
masına esas gösterge ve üst gösterge tabloları Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

Ek Madde 2. — Gelir ve aylıkların hesabına esas 
alınacak göstergelerin tespitinde kullanılmak üzere, 
aşağıda belirtilen şekilde «Gösterge Tespit Tabloları» 
ve «Üst Gösterge Tespit Tabloları» düzenlenir. 

A) Gösterge tespit tabloları: 

a) tşkazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortası için 
düzenlenecek Gösterge Tespit Tablosunda, sigortalı
nın gelire esas kazancının hesabına giren son takvim 
ayında prim hesabına esas asgarî günlük kazancın yıl
lık tutarı taban rakamını, aynı aydaki gösterge tab
losunun en yüksek göstergesi üzerinden hesaplanacak 
azamî günlük kazancın yıllık tutarı tavan rakamını 
oluşturur. 

b) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için dü
zenlenecek gösterge Tespit Tablosunda, sigortalının 
aylık talep veya ölüm tarihinden önceki beş takvim 
yılında prim hesabına esas asgarî günlük kazançların 
beş yıllık tutarının yıllık ortalaması taban rakamını, 
aynı yıllara ait gösterge tablosunun en yüksek gös
tergesi üzerinden hesaplanacak azamî günlük kazanç
ların yıllık (Ortalaması tavan rakamını oluşturur. 

c) 991 sayılı Kanunla Kuruma devredilen sandık
lar mevzuatına göre bağlanacak aylıklar için düzenle
necek gösterge tespit tablosunda, sigortalının aylık 
bağlanmasında nazara alınan kazancının ait olduğu 
tarihteki prim hesabına esas asgarî kazancın yıllık tu
tarı taban rakamını, aynı tarihteki gösterge tablosu
nun en yüksek göstergesi üzerinden hesaplanacak aza
mî günlük kazancın yıllık tutarı tavan rakamını oluş
turur. 

d) Yukarıdaki (a), (b) ve (c) fıkralarına göre tes
pit edilen taban rakamı, gösterge tablosundaki en dü
şük göstergenin, tavan rakamı en yüksek göstergenin 
karşılığı olarak alınır. Tavan rakamı ile taban raka
mı arasındaki fark, en düşük göstergenin karşılığı 
olan kademe hariç tutularak geriye kalan kademe 
sayısına bölünür. Bölüm sonucunun kesir kısmı ta-
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

b) Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarında, sigortalının 506 sayılı Kanunun 55, 61 veya 67 nci mad
delerine göre hesaplanan ortalama yıllık kazancına, bu Kanunun Ek 2 nci maddesinin (A) ve (B) fıkralarının 
(b) bentleri, 

c) 991 sayılı Kanunla Kuruma devredilen sandıklar mevzuatına göre, sigortalının aylığa esas alınan ka
zancının yıllık tutarına, bu Kanunun Ek 2 nci maddesinin (A) ve (B) fıkralarının (c) bentleri, 

Esas alınmak suretiyle, aynı maddenin (A) ve (B) fıkralarının (d) bentlerine göre düzenlenerek birleştirilmiş 
gösterge tespit, tablosunda eşit sayının karşılığı olarak tespit edilir. Talbloda eşit sayı yoksa, en yakın sayı esas 
alınır.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 586) 
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(Sağlıik ve Sosyal İşler Korrtisyonuııun 
Kabul Ettiği Metin) 

yıllık tutarı taban sayısını, üst gösterge tablosundaki 
en yüksek gösterge esas alınarak hesaplanacak aynı 
taydaki prime esas azamî günlük kazancın yıllık tuta
rı tavan sayısını oluşturur. 

jb) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalan için 
düzenlenecek üst gösterge tespit tablosunda, sigortalı
nın aylık talep veya ölüm tarihlinden öncekti beş tak
vim yılında prim hesabına esas gösterge tabllojsundaki 
en yüksek gösterge üzerinden hesaplanacak günlük 
kazançların beş yıllık tutarının yıllık ortalama taban 
sayısını, aynı yıllara a'«t üst gösterge tablosunun en 
yüksek göstergesi esas alınarak hesaplanacak azamî 
günlük kazançların ryılMc ortalaması tavan sayısını 
oluşturur. 

e) 991 sayılı Kanunla Kuruma devredilen san
dıklar mevzuatına göre bağlanacak aylıklar için dü
zenlenecek üst gösterge tespit tablosunda sigor
talının aylık bağlanmasında nazara alınan kazancının 
ait olduğu tarihteki prim hesabına esas gösterge 
tablosunun tavanı üzerinden hesaplanacak, günlük 
kazancın yıllık tutarı taban sayısını, üst gösterge tab
losundaki en yüksek gösterge esas alınarak hesapla
nacak aynı tarihteki prime esas azamî günlük kazan
cın yıllık tutarı tavan sayısını oluşturur, 

d) Yukarıdaki (a), ı(b) ve (c) fıkralarına göre tes
pit edilen tavan sayısı üst gösterge tablosundaki en 
yüksek göstergenin karşılığı olarak alınır. 
(a), (b) ve (c) fıkralarına göre tespit edilen tavan 
sayısı ile taban sayısı arasındaki fark kademe sayısı
na bölünür. Bölüm sonucunun kesir kısmı tama çı
kartılarak elde edilen sayı gösterge tablosunun en 
yüksek göstergesine karşılık gelen sayıya her dilim 
bir göstergeyi karşılamak üzere ardarda alave edile
rek takip eden göstergelerin karşılığı sayılar tespit 
edilir.» 

Ek Madde 3. — Ek 3 üncü madde Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

ma çıkarılarak elde edilen rakam, en düşük göster
geyi takip eden göstergeden itibaren, her dilim bir 
göstergeyi karşılamak üzere, taban rakamına ardafda 
ilave edilerek takip eden göstergelerin karşılığı rakam
lar tespit edilir. 

B) Üst gösterge tespit tabloları: 
a) İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortası 

için düzenlenecek üst gösterge tespit tablosunda, si
gortalının gelire esas kazancının hesabına giren son 
takvim ayında, prim hesabına esas gösterge tablosu
nun tavanı üzerinden hesaplanacak günlük kazancın 
yıllık tutarı taban rakamını, üst gösterge tablosundaki 
en yüksek gösterge esas alınarak hesaplanacak aynı 
aydaki prime esas azamî günlük kazancın yıllık tutarı 
tavan rakamını oluşturur. 

b) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için 
düzenlenecek üst gösterge tespit tablosunda, sigorta
lının aylık talep veya ölüm tarihinden önceki beş tak
vim yılında prim hesabına esas gösterge tablosundaki 
en yüksek gösterge üzerinden hesaplanacak günlük 
kazançların beş yıllık tutarının yıllık ortalama taban 
rakamını, aynı yıllara ait üst gösterge tablosunun en 
yüksek göstergesi esas alınarak hesaplanacak azamî 
günlük kazançların yıllık ortalaması tavan rakamını 
oluşturur. 

c) 991 sayılı Kanunla Kuruma devredilen san
dıklar mevzuatına 'göre bağlanacak aylıklar için dü
zenlenecek üst gösterge tespit tablosunda sigortalının 
aylık bağlanmasında nazara alınan kazancının ait ol
duğu tarihteki prim hesabına esas gösterge tablosu
nun tavanı üzerinden hesaplanacak günlük kazancın 
yıllık tutarı taban rakamını, üst gösterge tablosundaki 
en yüksek gösterge esas alınarak hesaplanacak aynı 
tarihteki prüme esas azamî günlük kazancın yıllık 
tutarı tavan rakamını oluşturur. 

d) Yukarıdaki (a), (b) ve (c) fıkralarına göre 
tespit edilen tavan rakamı üst gösterge tablosundaki 
en yüksek göstergenin karşılığı olarak alınır, (a), (b) 
ve (c) fıkralarına göre tespit edilen tavan rakamı ile 
taban rakamı arasındaki fark kademe sayısına bölü
nür. Bölüm sonucunun kesir kısmı tama çıkartılarak 
elde edilen rakam gösterge tablosunun en yüksek gös
tergesine karşılık gelen sayıya her dilim bir göster
geyi karşılamak üzere ardarda ilave edilerek takip 
eden göstergelerin karşılığı sayılar .tespit edilir. 

Ek Madde 3. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
metninin Ek 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 15. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 2422 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile eklenen 
Ek Madde 5'e aşağıdaki (1) bendi eklenmiştir. 

«1) Genel ve katma bütçeli idareler, mahallî idareler, döner sermayeli kuruluşlar ile kanunla ve kanun
ların verdiği yetkiye istinaden kurulan kuruluşlar ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren 
teşekkül ve kuruluşlarla bunların müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerinden, çalıştığı en son kuruluş olarak ay
rılmak suretiyle kendisine 506 sayılı Kanun hükümlerine göre malûllük, yaşlılık veya ölüm aylığı bağlanan ki
şilere ödenen sosyal yardım zamları, Kurumca yazılı olarak istenmesi üzerine, bu kuruluşlar tarafından en çok 
iki ay içinde Kuruma ödenir. 

Kurumlar Vergisi mükellefi olan kamu kurum ve kuruluşları bu madde gereğince yapılan ödemeleri Ku
rumlar Vergisi matrahından indirebilirler.» 

MADDE 16. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

«EK MADDE 1. — Sigortalıların 12 yaşına kadar (12 yaş dahil) çocuklarının hastalıkları sebebiyle, Ku
rum sağlık tesislerinde veya giderleri Kurumca karşılanan diğer sağlık tesislerindeki tedavileri sırasında, tıb
ben görülecek lüzum üzerine, yanlarında kalacak refakatçiye ait ücret Kurumca ödenir. 

EK MADDE 2. — Kanunla kurulan sosyal güvenlik kuruluşları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun Geçici 20 nci maddesine göre kurulan sandıklarla ilk defa bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren prim veya kesenek ödemek suretiyle ilgilendirilen sigortalılara bağlanacak malullük ve yaşlılık aylıkları 
ile bunların hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylığının hesabına esas alınacak gösterge, sigortalının malullük, 
yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş hizmet sürelerinin prim hesabına esas tutulan kazanç tutarlarına 
göre bulunacak ortalama yıllık kazanç esas alınarak tespjt edilir. 

Emekliliğine 5 yıldan fazla süre bulunanlardan üst gösterge tablosuna göre malullük ve yaşlılık aylıkları ile 
bunların hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylığının hesabına esas alınacak gösterge, bu Kanunun yürürlük tari
hinden sonra malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş hizmet sürelerinin ortalamasına göre tespit 
edilir. 

Ereğli Kömür İşletmesi Müessesesinde çalışan münavebeli (gruplu) sigortalıların göstergelerinin tespitinde 
de, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş hizmet sürelerinin tamamı nazara alınır.» 

BK MADDE • 3. — Üst Gösterge Tablolarının tavan göstergesine göre hesaplanacak aylıkların aylık bağ
lama oranı % 50'dir. 

Üst Gösterge Tablosunun tavan göstergesi ile, Gösterge Tablosunun tavan göstergesi arasındaki derece ve 
kademeler üzerinden bağlanacak aylıkların oranı Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

Bu Kanunun 61 ve 67 nci maddelerindeki, aylık bağlama oranının artırılması veya eksiltilmesi hususundaki 
hükümler saklıdır.» 

MADDE 17. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 
hükümlerine muhalefetten açılan ve devam eden davalardan, Kanunun değiştirilen hükümlerine göre mahke
melerin görev alanı dışına çıkarılan suçlarla ilgili olanları hakkında görevsizlik kararı verilerek, dosyalarındaki 
tutanak ve belgeler para cezası vermeye yetkili Sosyal Sigortalar Kurumu ilgili ünitelerine gönderilir. 

Kurum, gönderilen tutanakların ilgilileri hakkında, tutanaklarında yazılı suçun Kanun değişikliğinden ön
ceki para cezasının asgarî haddini uygulamak suretiyle para cezası tutanağı düzenler. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Prim İtiraz Komisyonu nezdinde iti
razda bulunulmuş dosyalar tasfiye oluncaya kadar, Prim İtiraz Komisyonları görevlerine devam eder. 
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(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 15. — Tasarının 15 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Geçici 1 inci madde Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Geçici 2 nci madde Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 15. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
metninin 15 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununa aşağıdaki Bk maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu metninin Ek 1 inci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

EK MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu metninin Ek 2 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

EK MADDE 3. — Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu metninin Bk 3 üncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 17. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununa aşağıdaki Geçici maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu metninin Geçici 1 inci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu metninin Geçici 2 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 
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GEÇİCİ MADDE 3. — 506 sayılı Kanuna 2167 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile eklenen ek 1 inci 
madde ile Kanun kapsamına alınanlardan, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde 506 
sayılı Kanunun değişik geçici 8 inci maddesine göre düzenlenecek çalışma belgelerini Kuruma verenler bu bel
gelerde kayıtlı hizmetlerinin tamamını; 

A) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Kuruma yazılı olarak başvurmak, 

B) Borçlanma talebinde bulunduğu tarihte geçerli olan prime esas asgarî günlük kazanç üzerinden hesap
lanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi borcunu, tebliğ tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde 
Kuruma ödemek, 

Şartı ile borçlanabilirler. 
Bu suretle borçlandırılan hizmetler, prim veya kesenek ödemek suretiyle geçmiş veya daha önce borçla

nılmış hizmetlere katılır. 
Sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki sürelerin borçlandırılması halinde sigortalılığın başlangıç tarihi 

hesaplandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür. 

Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı Kurumca tespit edildiği takdirde, gerek bunu düzenleyenler, gerekse 
ilgili sigortalılar, Kurumun bu yüzden uğrayacağı zararları % 50 fazlası ile ve kanunî faizi ile birlikte Kuru
ma ödemekle yükümlüdürler. 

Bu gibiler hakkında ayrıca genel hükümlere göre ceza kovuşturması da yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden yılbaşından itibaren 5 takvim yı
lından daha az süre için; Ek 2 nci maddenin (B) fıkrasının (b) bendine göre düzenlenecek üst gösterge tespit 
tablosunun tavan sayısının tespitine esas olan; sigortalının aylık talep veya ölüm tarihinden önceki beş takvim 
yılında üst gösterge tablosunun en yüksek göstergesi- üzerinden hesaplanacak günlük kazançların beş yıllık 
tutarının yıllık ortalaması; 

1 inci takvim yılı için bir, 
" 2 nci takvim yılı için iki, 

3 üncü takvim yılı için üç, 
4 üncü takvim yılı için dört, 
Yıllık tutarlarının yıllık ortalaması alınmak suretiyle tespit edilir. 

Malullük, Yaşlılık ve ölüm Aylığı Alanların Borçlanması 

GEÇİCİ MADDE 5. — A) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 
991 sayılı Kanuna göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından gösterge tablosunun en üst kademesinden 
aylık almakta olanlar ile aylık talebinde bulunmuş olup henüz işlemleri tamamlanmamış olanlardan gösterge 
tablosunun en üst kademesinden aylık bağlanmaya hak kazananlar; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi |(S. Sayısı : 586) 
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GEÇİCt MADDE 3. — 506 sayılı Kanuna 2167 
sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile eklenen ek 1 inci 
madde ile Kanun kapsamına alınanlardan, bu Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay için
de 506 sayılı Kanunun değişlik geçici 8 inci madde
sine göre düzenlenecek çalışma belgelerini Kuruma 
verenler bu belgelerde kayıtlı hizmetlerinin tama
mını; 

A) 'Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren altı ay içinde Kuruma yazılı olarak başvurmak, 

B) 'Borçlanma talebinde bulunduğu tarihte geçer
li olan prime esas asgarî günlük kazanç üzerinden 
hesaplanacak. Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları 
primi borcunu, tebliğ tarihinden itibaren en ge'ç bir 
yıl içinde Kuruma ödemek, 

Şartı ile borçlanabilirler. 
Bu suretle 'borçlandırılan hizmetler, prim veya ke

senek ödemek suretiyle geçmiş veya daha önce borç
lanılmış hizmetlere katılır. 

'Sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki sürele
rin 'borçlandırılması halinde sigortalılığın başlangıç 
tarihi 'borçlandırılan gün sayısı 'kadar geriye götü
rülür. 

Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı Kurumca 
tespit edildiği takdirde, gerek bunu düzenleyenler, 
gerek ilgili sigortalılar, Kurumun bu yüzden uğra
yacağı zararları |% 50 fazlası ile ve kanunî faizi ile 
birlikte Kuruma ödemekle yükümlüdürler. 

Bu gibiler hakkında ayrıca genel hükümlere gö
re ceza kovuşturması da yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Geçici 4 üncü madde Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — A) Bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanunu ile 991 sayılı Kanuna göre malullük, yaşlı
lık ve ölüm sigortalarından gösterge tablosunun en 
üst kademesinden aylık almakta olanlar ile aylık 

(Çlan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 3. — Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu metninin Geçici 3 üncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. - Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu metninin Geçici 4 üncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — A) Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nunu ile 991 sayılı Kanuna göre malullük, yaşlılık ve 
ölüm sigortalarından gösterge tablosunun en üst gös
tergesinden aylık almakta olanlar ile aylık talebinde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 586) 
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1. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde, Bakanlar Kurulunca tespit edilecek geçici 
gösterge tablosundaki derece ve kademelerden hangisi üzerinden prim ödeyeceklerini tespit ederek-Kuruma 
yazılı olarak başvurmak, 

2. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üzere her ay için 30 gün itibariyle ve 1 inci bende 
göre seçeceği derece ve kademenin karşılığı borçlanmaya esas matrah üzerinden % 20 oranında prim ödemek; 

3. Zaman aşımı içerisindeki süreler için prime esas azamî ücretin üzerinden ücret aldığını belgelemek; 
4. Zaman aşımı süreleri dışında kalan süreler için ise ücretini beyan etmek; 
Şartı ile borçlanabilirler. 

Aylıklıya seçtiği derece ve kademe üzerinden hesaplanacak 5 yıllık prim tutarı tebliğ edilir. Borcun tebli
ğinden sonra katsayının artması ile meydana gelecek prim farklarını da isterse ayrıca ödeyebilir. 

Borçlanma sebebiyle prim veya kesenek ödemek suretiyle geçmiş veya dalha önce borçlanılmış hizmetlere 
hizmet ilavesi yapılmaz. 

Borçlanmaya ait primlerin ait olduğu yılın sonuna kadar Kuruma ödenmesi zorunludur. Bu süre içinde 
prim borçlarının ödenmemesi halinde primi ödenmeyen ilk aydan itibaren borçlanma hakları düşer. 

. 'Borçlanma hakları düşenler bu maddeye göre yeniden borçlanma yapamazlar. 
Aylıklının ölümü halinde borçlanmaya ait primlerinin bakiyesi hak sahipleri tarafından ödenebilir. 
B) Borçlanmak suretiyle prim ödeyenlerin geçici göstergelere göre bağlanacak olan aylıklarının hesaplan

masına esas alınacak göstergelerin tespitinde kullanılmak üzere aşağıda belirtilen şekilde geçici gösterge tespit 
tablosu düzenlenir. 

Geçici gösterge tespit tablosu: 
Borçlanan aylıklının geçici gösterge aylığı bağlanması ile ilgili talebinden veya ölüm tarihinden önceki 5 

takvim yılındaki geçici gösterge tablosunun en yüksek göstergesi üzerinden hesaplanacak azamî günlük kazanç
ların 5 yıllık tutarının yıllık ortalaması tavan sayısını oluşturur. Tavan sayısı geçici gösterge tablosunun en 

•yüksek göstergesinin karşılığı olarak alınır. Tavan sayısı kademe sayısına bölünür ve 'bölüm sonucunun kesir 
kısmı tama çıkartılarak elde edilen sayı, geçici gösterge tablosunun en düşük göstergesinden itibaren her di
lim bir göstergeyi karşılamak üzere ard arda ilave edilerek'takip eden göstergelerin karşılığı sayılar tespit 
edilir. 

C) Geçici göstergelerin tespiti: 
Borçlandırılarak geçici göstergeler üzerinden prim ödeyenlere bağlanacak geçici gösterge aylığının hesa

bına esas alınacak gösterge, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 5 takvim yılında primleri ödenmiş 
matrahların toplamının beşte biri alınmak suretiyle bulunacak ortalama yıllık matrah, hu maddenin (B) fıkra
sına göre düzenlenecek geçici gösterge tespit tablosunda eşit sayının karşılığı olarak tespit edilir. Tabloda eşit 
sayı yoksa en yakın sayı esas alınır. 

Tespit edilen geçici göstergelerin cari katsayı ile çarpılması sonucu bulunacak matrah üzerinden geçici gös
terge aylığı bağlanır. 

Malullük, yaşlılık veya ölüm aylığı almakta olanların aylık bağlama oranları, geçici gösterge aylıklarının 
hesabında da nazara alınır. 

Geçici gösterge aylığı, borçlanma uygulanmasının başladığı tarihten itibaren 5 takvim yılı geçmeden bağlan
maz. 

5 yıllık borçlanmaya ait primlerin tamamı ödenmediğinden borçlanma hakkı düşenlerin, geçici gösterge ay
lıklarının bağlanmasında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. 

Borçlanma talebinde bulunanların tahsisi yapılmış aylıklarının ödenmesine devam edilir.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı •: 586) 



— 31 — 

(Sağlık ve Sosyal1 îşfer Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

talebinde bulunmuş olup henüz işlemlerini tamam
lamamış olanlardan gösterge tablosunun en üst ka
demesinden aylık bağlanmaya halk kazananlar; 

1. Bakanlar Kurulunca tespit edilecek geçici 
•gösterge tablosundaki derece ve kademelerden han
gisi üzerinden prim ödeyeceklerini tespit ederek altı 
ay içinde Kuruma yazılı olarak başvurmak, 

2. Müracaat tarihini takip eden ay başından 
başlamak üzere her ay için 30 gün itibariyle ve 1 inoi 
bende göre seçeceği derece ve kademenin karşılığı 
borçlanmaya esas matrah üzerinden l% 20 oranın
da prim ödemek; 

3. Zamanaşımı içerisindeki süreler için prime 
esas 'azamî ücretin üzerinden ücret aldığını belge
lemek; 

4. Zamanaşımı süreleri dışında kalan süreler 
için ise ücretini beyan etmek; 

Şartı ile 'borçlanabilirler. 
Aylıklıya seçtiği derece ve kademe üzerinden he

saplanacak 5 yıllık prim tutarı tebliğ edilir. Bor
cun tebliğinden sonra katsayının artması ile meyda
na gelecek prim farklarını da isterse ayrıca ödeye
bilir., 

Borçlanma sebebiyle prim veya kesenek ödemek 
suretiyle geçmiş veya daha önce borçlanılmış hizmet
lere hizmet ilavesi yapılmaz. 

Borçlanmaya ait primlerin ait olduğu yılın so
nuna kadar Kuruma ödenmesi zorunludur: 'Bu süre 
İçinde prim borçlarının ödenmemesi halinde primi 
ödenmeyen ilk aydan itibaren borçlanma hakları dü-
şet. 

Borçlanma hakları düşenler bu maddeye göre ye
niden borçlanma yapamazlar. 

Aylıklının ölümü halinde borçlanmaya ait prim
lerinin bakiyesi haksahipleri tarafından ödenebilir. 

B) Borçlanmak suretiyle prim ödeyenlerin geçici 
göstergelere göre bağlanacak olan aylıklarının hesap
lanmasına esas alınacak göstergelerin tespitinde kul
lanılmak üzere aşağıda belirtilen şekilde geçici göster
ge tespit tablosu düzenlenir. 

Geçici gösterge tablosu : 
Borçlanan aylıklının geçici gösterge aylığı bağ

lanması ile ilgili talebinden veya ölüm tarihinden ön
ceki 5 takvim yılındaki geçici gösterge tablosunun en 
yüksek göstergesi üzerinden hesaplanacak azamî gün-
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bulunmuş olup, henüz işlemleri tamamlanmamış olan
lardan gösterge tablosunun en üst göstergesinden ay
lık bağlanmaya hak kazananlar; 

1. Bakanlar Kurulunca tespit edilecek geçici gös
terge tablosundaki derece ve kademelerden hangisi 
üzerinden borçlanarak prim ödeyeceklerini tespit ede
rek altı ay içinde kuruma yazılı olarak bildirmek, 

2. Müracaat tarihini takip eden ay başından baş
lamak üzere her ay için 30 gün itibariyle ve 1 inci 
bende göre seçeceği derece ve kademenin karşılığı gös
tergenin, aynı tarihte yürürlükte olan katsayı ile çar
pımına göre bulunacak borçlanmaya esas matrah üze
rinden % 20 oranında prim ödemek; 

3. Zamanaşımı içerisindeki süreler için prime 
esas azamî kazancın üzerinde ücret aldığını belgele
mek, 

4. Zamanaşımı süreleri dışında kalan süreler için 
ise ücretini beyan etmek, 

Şartı ile borçlanabilirler. 
Aylıklıya, seçtiği derece ve kademe üzerinden, he

saplanacak 5 yıllık prim tutarı tebliğ edilir. 
Tebliğ edilen borcun azamî beş yıl içinde ve her 

yıla isabet eden bölümün o yılın sonuna kadar öden
mesi şarttır. Primlerin süresi içinde ödenmemesi ha
linde, primi ödenmeyen ilk aydan itibaren borçlanma 
hakkı düşer. 

Borçlanma hakkı düşenler bu maddeye göre yeni
den borçlanma yapamazlar. 

Aylıklının borç ödeme süresi içinde ölümü halin
de borçlanmaya ait primlerin bakiyesi aynı süre için
de olmak şartıyla hak sahipleri tarafından ödenebi
lir. 

Borçlanma sebebiyle, prim veya kesenek ödemek 
suretiyle geçmiş veya daha önce borçlanılmış hizmet
lere hizmet ilavesi yapılmaz. 

B) Borçlanmak suretiyle prim ödeyenlerin geçici 
göstergejeri ve geçici göstergelere göre bağlanacak ay
lıkları aşağıda belirtilen şekilde tespit edilir. 

a) Geçici Göstergenin Tespiti : 

1. Tebliğ edilen borcun tamamı süresi içinde 
ödendiği takdirde, aylıklının borçlandırıldığt derece ve 
kademenin karşılığı olan geçici gösterge esas alınır. 

2. Tebliğ edilen borcun bir bölümünün süresi 
içinde ödenmemesi sebebiyle borçlanma hakkı düşen
lerle bakiye borcunu ödemeyeceğini yazılı olarak ku
lisi (S. Sayısı : 586) 
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lük kazançların 5 yıllık tutarının yıllık ortalaması ta
van sayısını oluşturur. Tavan sayısı geçici gösterge 
tablosunun en yüksek göstergesinin karşılığı olarak 
alınır. Tavan sayısı kademe sayısına bölünür ve bö
lüm sonucunun kesir kısmı tama çıkartılarak elde edi
len sayı, geçici gösterge tablosunun en düşük göster
gesinden itibaren her dilim bir göstergeyi karşılamak 
üzere and arda ilave edilecek takip eden göstergele
rin karşılığı sayılar tespit edilir. 

C) Geçici göstergelerin tespiti : 
Borçlandırılarak geçici göstergeler üzerinden prim i 

ödeyenler© bağlanacak geçici gösterge aylığının hesa- I 
bina esas alınacak gösterge, bu maddenin yürürlük 
tarihinden itibaren 5 takvim yılında primleri ödenmiş 
matrahların toplamının beşte biri alınmak suretiyle 
bulunacak ortalama yıllık matrah, bu maddenin (B) 
fıkrasına göre düzenlenecek geçici gösterge tespit tab
losunda eşit sayının karşılığı olarak tespit edilir. Tab
loda eşit sayı yoksa en yakın sayı esas alınır. 

Tespit edilen geçici göstergelerin cari katsayı ile' 
çarpılması sonucu bulunacak matrah üzerinden geçici 
gösterge aylığı bağlanır. ] 

Malullük, yaşlılık veya ölüm aylığı almakta olan- I 
ların aylık bağlama oranları, geçici gösterge aylıkla
rının hesabında da nazara alınır. 

Geçici gösterge aylığı, borçlanma uygulanmasının 
başladığı tarihten itibaren 5 takvim yılı geçmeden 
bağlanmaz. 

5 yıllık borçlanmaya ait primlerin tamamı öden
mediğinden borçlanma hakkı düşenlerin, geçici gös
terge aylıklarının bağlanmasında da yukarıdaki fıkra 
hükmü uygulanır. 

Borçlanma talebinde bulunanların tahsisi yapılmış 
aylıklarının ödenmesine devam edilir.» 

^Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

ruma bildirenlerin geçici göstergesi, ödediği miktarın 
borcun tamamına oranı esas alınarak tespit edilir. 

Bu şekilde tespit edilen sayının geçici gösterge tab
losunda eşiti yoksa, buna en yakın geçici gösterge 
esas alınır. 

b) Geçici Gösterge Aylığının Bağlanması : 
1. Tespit edilen geçici göstergelerin cari katsayı 

ile çarpılması sonucu bulunacak matrah üzerinden ge
çici gösterge aylığı bağlanır. 

2. Borçlandırılan aylıklının geçici gösterge aylığı
nın hesaplanmasında da almakta olduğu Malullük, 
Yaşlılık veya ölüm aylığı bağlama oranı nazara alı
nır. 

Tebliğ edilen borcun tamamı, süresinden önce 
ödendiği takdirde, ödemenin yapıldığı tarihi takibeden 
aybaşından itibaren, 

(B) fıkrasının (a) bendinin 2 nci alt bendine göre 
kısmî ödeme yapanlara da ödemenin sona erdiği tari
hi takibeden aybaşından itibaren, 

Geçici gösterge aylığı bağlanır. 
3. Borçlanma talebinde bulunanların tahsisi ya

pılmış aylıklarının ödenmesine devam edilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 586) 
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MADDE 18. — Bu Kanun yayımı tarihini takip eden aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 19. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. özal 

14.5.1987 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Devlet Bakanı V. 
A. Tenekeci 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bak. 
A. K. Alptemoçin 

Sağ. ve Sos. Yard. Bak. 
M. Kalemli 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bak. 
Af. Af. Taşçıoğlu 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A. Bozer 

İçişleri Bakanı 
Y. Akbulut 

Millî Eğt. Gençlik ve Spor Bak. 
M. Emir oğlu 

Ulaştırma Bakanı 
V. Âtasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. Ç. Aral 

Kültür ve Turizm Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
H« C, Güzel 

Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık ve İskân Bak. 
/. S. Giray 

Tarım Orman ve Köyişleri Bak. 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bak. 
S. N. Türel 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 586) 
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Yürürlük 

MADDE 18. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 19. - - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 18. — Bu Kanunun; (8) inci ve (13) üncü 
maddeleri yayım tarihini takibeden dönem başından, 
diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 19. — Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu 
metnin n 19 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

s e ^ e » •< 

Yürürlük 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 586) 
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GENEL GEREKÇE 

2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer İBağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanunu 1.10J1972 tarihinde kademesiz olarak bü tün ülkede uygulamaya konulmuştur. 

Kamunda 14 yıllık uygulama süreci içinde yedi defa değişiklik yapııknıstır. Kurum, hizmetlerini eksiksiz ve 
süratli ibir şekilde sigortalıya ıgötürebiknek için uygulamadaki aksaklıkları gidermek amacıyla sık sık deği
şiklik yapmak mecburiyetinde kalmaktadır. 

Özellikle, 3235 sayılı Kanunla getirilen sağlık yardımlarının verilmesi, teşkilat ve personel rejimi, çifte 
sigortalılığın önlenmesi ıgibi hususlar bazı maddelerde değişiklik yapmayı gerektirmiş ve bu arada uygulama 
imkânı kalmayan maddeler de yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 1479 sayılı Kanunun 24 üncü madda sinin I inci bendinde Bağ-Kur sigortalısı sayılanlar, 
II noi bendinde ise Bağ-Kur sigortalısı sayılmayanlar belirtilmiştir. 

Maddenin II nci bendinin alt (b) bendinde yapılan değişiklik ile yabancı uyrukluların sigortalı olamaya-
^-cağı prensibine bir istisna getirilmiş ve Türk soylu yabancıların, Türkiye'de kendi nam ve hesabına bağım

sız çakışmalarının bulunması halinde mecburî Bağ - Kur sigortalısı olması sağlanmıştır. 
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Yapılan bu değişiklik sonucu; 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Ser
bestçe Yapabilmelerine, Kamu, özel (Kuruluş veya İşyerlerinde Çahştırılabilmelerine İlişkin Kanun hüküm
leri ile Bağ - Kur Kanunu arasında paralellik sağlanmış bulunmaktadır. 

Madde 2. — 1479 sayılı Kanunun 25 inci maddesi sigortalılığın sona ermesini düzenlemektedir. 1479 sa
yılı Kanunda değişiklik yapan 2654 sayılı Kanunla 25 inci maddenin son fıkrası eklenmiş ve bu fıkra ila 
kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanların, aynı zamanda hizmet akdi ile çalışsalar dahi Bağ-Kur sigor
talısı sayılacağı esası getirilmiştir. 

Bu durumda, meslek ve sanatının icrası için dernek veya bir odaya ıkayıt olma mecburiyetinde olan 
şoför, berber, tabip, eczacı, veteriner gibi çalışanların işyerlerini kapatıp hizmet akti ile çalışmaya başlama
ları halinde, meslek kuruluşundaki kayıtlarından dolayı Bağ - Kur sigortalılıkları devam etmekte idi. 

Çünkü; bu durumda olanların meslek ve sanatlarını icra için belirtiden dernek veya odalara kayıt olma
ları mecburî olup, kayıtlarını meslek ve sananlarını icra ettikleri sürece devam ettirmek zorundadırlar. 

2654 sayılı Kanunla getirilen bu uygulamadan, işyerini kapatan meslek mensubu kimseler ile muhtarlar, 
şikâyetçi olmuşlardır. Çoğu zaman da ilgililer durumu bilmemekte, Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi bir işe 
girdiğinde, Sosyal Sigortalar Kurumuna prim ödemekte ve kenlilerini bu Kurumun sigortalısı zannetmekte
dirler. Emekli olma durumuna gelip müracaat ettiklerinde ise Bağ - Kur sigortalısı oldukları ortaya çık
makta ve Sosyal Sigortalar Kurumunca emeklilik işlemi yapılmamakta veya yapılan işlem iptal edilmekte
dir. 

Bu durum ise, kendisini yıllarca SSK sigortalısı olaraik kabul edip prim ödeyenlerin tepkisine yol açmak
ta ve adlî yollara müracaat ederek haklarını aram.ı yoluna gitmelerine sebep olmaktadır. 

Anayasa'nın 60 inci maddesindeki «Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir» hükmünden hareketle, kişi
lerin yaptıkları işin esasına göre gerçekte tâbi olmaları gereken sosyal güvenlik kuruluşuna prim 'ödemeleri 
ve bu kuruluşun yardımlarından yararlanmalarını saklamak amacıyla eski uygulamadan vazgeçilerek, 25 inci 
maddenin son fıkrası kaldırılmış ve eklenen yeni iki bent ile dernek veya oda kayıtları devam eden ve ge
lir vergisi ile ilgili kaydı bulunmayan şoför, tabip, esnaf, eczacı gibi meslek mensuplarının, hizmet akti ile 
çalıştıkları süreler için 'SSK sigortalısı olacağı, yanıi BaŞ - Kur sigortalısı olmayacağı hükmü getirilmiştir. 

Madde 3. — 1479 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde malullük aylığı alan sigortalıların, 60 inci madde
sinde, ise maluliyet aylığı alan çocukların kontrol muayenesi düzenlenmiştir. 

Kontrol muayenesine tabi şahıslar farklı olmakla beraber her iki maddenin mahiyeti aynı olduğundan, 
her iki madde 32 nci madde içinde birleştirilmiş, 60 inci madde yürürlükten kaldırılmıştır. 

Bu birleştirme ile aynı zamanda 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigor
talar Kanununun 41 inci maddesi arasında paralellik sağlanmış olmaktadır. 

Madde 4. — Sigortalıların, sigortalılıklarının başladığı tarihten kendilerine yaşlılık aylığı bağlanacağı ta
rihe kadar jeçen sürelere ait primlerin zamanında ödenmesi esastır. 

Mer'î mevzuata göre; hiç prim ödemeden yaşlılık aylığı talebinde bulunan sigortalılar prim borçlarını ala
cakları yaşlılık aylığına mahsup ederek, aylığa müstehak olmaktadırlar. 

Tasarı ile, sigortalıların büyük bir bölümünün primlerini zamanında ödememeleri sebebiyle Kurumun prim 
alacaklarının tahsilinde karşılaştığı güçlüklerin bertaraf edilmesi, Kurumun aktüeryal dengesinin korunması 
ve zamanında primlerini ödeyen sigortalılarla ödemeyen sigortalılar arasındaki eşitsizliğin önlenmesi maksadıy
la maddeye bu bent ilave edilmiştir. 

Madde 5. — 1479 sayılı Kanunun 3165 sayılı Kanunla değişik 35 inci maddesi ile, 50 yaşını doldurup 
emekli olan kadın sigortalılarla 55 yaşını doldurup emekli olan erkek sigortalıların işlerini terketme mecburiyeti 
kaldırılmıştır. 

Bu durumda olan sigortalıların emeklilik statüsünden çıkarak aktif sigortalılığa dönmeleri, bugünkü mev
zuat karşısında mümkün bulunmamaktadır. 

Maddede yapılan değişiklik ile 50 - 55 yaşını dolduran ve işini sürdüren kadın ve erkek sigortalılara daha 
yüksek basamaktan ve daha yüksek yüzde ile emekli olabilmeleri için emekliliklerini iptal ettirerek, fiilî sigor
talılığa devam edebilme imkânı getirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi • (S. Sayısı : 587) 
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Madde 6. — Maddede belirtilen gösterge tablosu son olarak 2927 sayılı Kanunla 17.10.1983 yılında değişti- " 
rilmiştir. Bu tarihten sonra emekli olan Bağ • Kur sigortalılarının maaşlarında, T. C. Emekli Sandığına bağlı 
olarak katsayı artışları dışında herhangi bir artış yapılmamıştır. Bağ - Kur emeklilerinin almakta oldukları 
maaşın diğer sosyal güvenlik kuruluşları emeklilerine göre çok düşük düzeyde kaldığı bir gerçektir. 

Sosyal güvenlik kuruluşları arasında denge kurulmasını sağlamak amacıyla; basamak sayısının ve basamak 
göstergelerinin artırılması ve yeni basamak ve gösterge tespit edilmesi halinde bu basamaklarda basamak yük
seltmek için bekleme süresini tespit etme yetkisi Bakanlar Kuruluna bırakılmak suretiyle sisteme esneklik ge
tirilmiştir. 

Ayrıca, tespit edilecek yeni basamak veya göstergelerin, bağlanmış ve bağlanacak aylıklara uygulama tari
hini tespit etme yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir. Buna göre; yeni basamak ve gösterge tutarları üzerin
den 1479 sayıü Kanunun sistemi gereği alınacak primler, Bakanlar Kurulu kararının yayımlanmasını mütea
kip tahsil edilecektir. Ancak yeni basamak ve göstergelerin aylıklara uygulanma süresini tespit etme yetkisi 
Bakanlar Kuruluna bırakılmıştır. 

Madde 7. — Tasarıda, 1479 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen birinci ve on-
ikinci basamaklardan (onikinci basamak dahil) dilediğini seçme imkânı aynı şekilde muhafaza edilmiş olup; 
Bakanlar Kurulu Kararıyla yeni tespit edilecek basamaklarda ise sigortalıya basamak seçme imkânı tanın
mamıştır. Aynı şekilde maddenin üçüncü fıkrası da değiştirilerek, diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabi bir 
işte çalışanların Bağ - Kur kapsamına girmeleri halinde; mevcut hizmetleri ile orantılı olarak en yakın basa
maktan aşağısını ve onikinci basamaktan yukarısını seçemeyecekleri hükmü getirilmiştir. 

Madde fıkralarının bu şekilde düzenlenmesi Kurumun aktüeryal hesabının bozulmaması ve özellikle diğer 
sosyal güvenlik kuruluşlarında az prim ödeyerek Bağ - Kur'dan yüksek basamak seçmek suretiyle emekli ol
manın önlenmesi amacını taşımaktadır. 

Madde 8. — Altıncı ve onikinci basamaklar arasında, eskiden olduğu gibi, basamak yükseltme sigortalının 
kendi iradesinde olup; bulunduğu basamakta üç yıl prim ödeme şartı ve altı ay Öncesine kadar olan prim 
ve diğer borçların ödenmiş olması şartı getirilmiştir. Bakanlar Kurulu Kararı ile yeni tespit edilecek basamak
larda ise basamak yükseltmek için her basamakta bekleme süresini tespit etme yetkisi Bakanlar Kuruluna 
bırakılmıştır. Bu basamaklarda da basamak yükseltmek için yazılı talep ve prim borcu bulunmaması gerekir. 

Madde 9. — 1479 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde primlerin ödenmesi usulü ile zamanında ödenme
yen "primlere uygulanacak gecikme zammı belirlenmektedir. Yürürlükteki maddenin ikinci fıkrasında, primle
rini süresi içinde ödemeyen sigortalıların ödenmeyen primlerine Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunda belirtilen gecikme zammı oranlarının uygulanacağı belirtilmektedir. 

Uygulamada; primini yatırmayan veya eksik yatıran sigortalının primine ayrı ayrı her ay gecikme zammı 
tatbik etmek gerekmektedir. Bu miktar, ilk ay içih% 10, takip eden 5 ay için % 7 ve takip eden aylar için 
de % 5 nispetinde olmaktadır. Bu işlemler primini yatırmayan veya eksik yatıran sigortalılar için ayrı ayrı 
her ay yapılmaktadır. İşlemin bu şekilde yapılması Kurumun iş hacmini çok artırmakta ve bilgi işlem tekniği
ni uygulamak zor olmaktadır. 

Bu sebeple, 53 üncü maddenin ikinci fıkrası değiştirilerek Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında 
Kanunda belirtilen miktarı geçmemek kaydı ile Kurumun iş hacmini azaltacak ve bilgi işlem tekniğine daha 
uygun bir sistem getirilmek istenmiştir. Ayrıca, üçüncü fıkraya göre gecikme zammı yalnız prim alacaklarına 
tatbik edilmekte ve gecikme zammı prim aslına ulaşıncaya kadar devam edilmektedir. Bu durumda primlerini 
zamanında yatırmayan sigortalıya, gecikme zammı uygulanması halinde; gecikme zammı miktarı 17 ay so
nunda prim aslına ulaşmaktadır. Sigortalının, 17 aydan sonra primini yatırmamaya devam etmesi halinde, ge
cikme zammı uygulanmadığı için, bir anlamda primlerin ödenmemesi teşvik edilmektedir. 

53 üncü maddenin üçüncü fıkrası «Gecikme zammı yalnız prim alacaklarına uygulanır ve borç ödeninceye 
kadar devam eder» şeklinde değiştirilmiştir. Bu suretle Sosyal Sigortalar Kanununun 3203 sayılı Kanunla de
ğişik 80 inci maddesi ile de paralellik sağlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 587) 



Madde 10. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı Kanunla değişik 56 ncı maddesinin birinci fıkrasına göre 
malullük halinin tespitinde Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık tesisleri sağlık kurulları ile genel bütçeye dahil 
dairelere ait hastanelerin sağlık kurullarınca verilecek raporlarda belirtilecek hastalık ve arızalar esas tutula
caktır. 

1479 sayılı Kanuna 3235 sayılı Kanun ile eklenen ve sağlık sigortasının kapsamını düzenleyen ek 11 inci 
maddenin üçüncü fıkrasında ise sağlık hizmetinin, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Sosyal Sigortalar 
Kurumuna ait sağlık tesislerinden başka mahallî idareler, üniversiteler ile kamu iktisadî teşebbüslerine ait sağlık 
tesislerinden de sağlanabileceği hüküm altına alınmıştır. 

Hem iki madde arasında paralellik sağlanması, hem de maluliyet raporlarının daha az zahmetle alınabil
mesini temin maksadıyla maluliyet halinin tespitinde raporları esa's alınacak hastaneler arasına mahallî (idare
lere, üniversitelere ve kamu iktisadî teşebbüslerine ait hastaneler de dahil edilmiştir. 

Madde 11. — 1479 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi, kusurlu hareketi sonucu Bağ - Kur sigortalılarının 
ölümüne sebep olanlara, Kurumun rücu hakkını düzenlemektedir. 

Uygulamada, Kurum ölen sigortalının hak sahiplerine ölüm aylığı bağlamakta, bağlanan aylık ve diğer 
hakların peşin değerini hesaplamaktadır. Hesaplanan peşin değer tutarı için sigortalının ölümüne sebep olan
lara karşı Kurum, rücu davası açmaktadır. Kurum, kusurlu şahıslara karşı açtığı rücu davasını ölen sigortalı
nın hak sahiplerine bağladığı ölüm aylıklarında, her yıl katsayı artışları sonucu artan miktarlar üzerinden ek 
rücu davası olarak 10 yıl süre ile açmaya devam etmektedir. Bu durum; uygulama'da şikâyetlere sebebiyet 
vermekte ve (ilgililer Kuruma müracaatla ömür boyu Bağ - Kur'un açtığı tazminat davasına maruz kalmakta 
olduklarını belirtmektedirler. 

Kurum, açılan rücu davaları ile ilgili olarak genelde lebe karar almakta, ancak, tazminata mahkûm edilen
lerin, çoğu zaman menkul ve tapulu gayrimenkulu bulunmadığından alacağını tahsil ödememektedir. 

Maddenin ikinci fıkrasında yapılan yeni düzenleme ile, kusurlu bir hareket sonucu ölen sigortalının hak sa
hiplerine Kurum tarafından yapılan yardımların ilk peşin değeri üzerinden, kusurlu şahıslar aleyhine bir defa 
rücu davası açılabilecektir. 

Ayrıca, ölen sigortalının hak sahipleri, kusurlu şahıs aleyhine Kurumdan ayrı olarak tazminat davası aça
rak bir miktar tazminat almışlarsa, Kurum hak sahiplerine karşı rücu davası açarak bu miktar kadar tahsilat 
yapaıbilecek, hak sahiplerinin sebepsiz zenginleşmesi önlenecek ve Kurumun zarara uğraması engellenmiş 
olacaktır. 

Madde 12. — 79 uncu maddemin beşinci fıkrasının son cümlesindeki «Ancak ayı içinde primi yatırılmış 
süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir» hükmü tatbikatta zorunlu sigortalılar ile isteğe bağlı sigortalı
lar arasında farklılık yaratmakta ve ayı içinde yatan primlerin sigortalılık süresi olarak değerlendirilmesi kar
maşık prim hesabım gerektirdiğiniden, sonuçta emek ve zaman kaybına sebep olmaktadır. Bu sebeplerle mad
denin beşinci fıkrası yeniden düzenlenerek, primi ödenmeyen sürelere ait primlerin gecikme zammı ve her türlü 
borçlarla birlikte sigortalı veya hak sahipleri tarafından ödenmek suretiyle geçmiş aylara ait sigortalılıkların 
değerlendirebilmesi imkânı sağlanmış ve mecburî sigortalılar ile isteğe bağlı sigortalılar arasında paralellik sağ
lanmıştır. 

Diğer taraftan 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanu
nunun yürürlüğe girmesiyle, bu Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmaları sebebiyle 1479 sayılı Kanuna tabi is
teğe bağlı sigortalılıkları son bulan sigortalıların '{ki bunlar çoğunlukla borçlanma yapıp Bağ - Kur'dan emekli 
olmayı arzu etmektedirler) mağduriyetlerinin önlenebilmesi için aynı maddeye «2926 sayılı Kanun kapsamına 
girmeden önce, Bağ - Kur'dan isteğe bağlı sigortalı olanların isteğe bağlı sigortalılıkları devam eder» hükmü 
eklenmiştir. 

Halen, 2926 sayılı Kanunun uygulandığı illerde, Kanunun uygulama tarihinden önce, Bağ - Kur'a isteğe 
bağlı sigortalı olarak giren sigortalıların (isteğe bağlı sigortalılıkları devam edecek, borçlanma yapmışlarsa borç
lanmaları da geçerli olacaktır. Bu durumda olan sigortalılardan tarım sigortalısı olarak Kurum tarafından 
rersen tescili yapılmış olanların, yapılan tescilleri iptal edilerek Bağ - Kur isteğe bağlı sigortalılıkları devam 
ettirilecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi <Ş. Sayısı : 587) 
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Madde 13. — 1479 sayılı Kanuna 2423 sayılı Kanunla eklenen Bk 7 noi madde ile Kurumdan yaşlılık, 
malullük ve ölüm aylığı alanlara, miktarı Kanunda belirtilen sosyal yardım zammının verilmesine başlanmıştır. 

Bu hükümle sosyal yardım zammı miktarının tespiti Bakanlar Kuruluna bırakılarak, diğer sosyal güvenlik 
kuruluşları kanunları ile paralellik sağlanmış olup; Bakanlar Kurulu, sosyal yardım zammı miktarını ülkenin 
ekonomik şartlarım Kurumun malî ve aktüaryal durumu ile genel ve asgarî geçim endekslerini göz önünde 
bulundurarak tespit edecektir. 

Ayrıca, iki ayrı sosyal güvenlik kuruluşundan ayhk alanların, sosyal yardım zammı almaları konusunda 
bir hüküm 'bulunmaması sebebiyle konuya açıklık getirilmesi gerekmiştir. 

2829 sayılı Kanun hükümlerine göre birleştirilmiş hizmetler üzerinden aylık alanlara, ayhk bağlayan ku
rumca ödenen sosyal yardım zammının hissesi oranında diğer kurumdan tahsil edilmesine dair hüküm muha
faza edilmiş, her üç sosyal güvenlik kuruluşu arasındaki mevcut sistem bozulmamıştır. 

Ancak, yeni bir hüküm getirilerek, Bağ - Kur'un dışındaki kurumlarca 2829 sayılı Kanunla bağlanan aylık
larda; sosyal yardım zammının Bağ - Kur'un kendi sigortalılarına verdiği sosyal yardım zammı miktarı üze
rinden hissesi 'oranında hesaplanarak verilmesi öngörülmüştür. 

Madde 14. — Maddenin mevcut şekli fonun ne şekilde teşekkül ettirileceğini ifade etmemektedir. 
1479 ve 2926 sayılı Kanunlar gereğince ayrılan karşılık ve ihtiyatlarda olduğu gibi, sağlık sigortası fonu

nun da her hesap yılı sonunda teşekkül ettirilmesi uygulama gereğidir. Bu bakımdan gerek Bağ - Kur sigortalı
larına uzun vadeli sigorta kolları için tefrik edilen karşılık uygulamasında, gerekse tarım sigortalılarının te
minatı olarak tefrik edilen ihtiyat uygulamasına paralel bir düzenleme getirilmiş ve maddeye «her hesap yıh 
sonu» ifadesi ilave edilmiştir. 

Ayrıca, 1479 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinde karşılık kavramına yer verildiğinden, bu maddeye yapı
lan atıflarda fon yerine karşılık tabiri kullanıimL$ v e sağlık hizmetleri fonuna sadece 1479 sayılı Kanuna göre 
ayrılan karşılıklardan değil, 2926 sayılı Kanuna göre ayrılmış olan ihtiyatlardan da aktarma yapılamıyacağı 
hükmüne yer verilmiştir. . 

1479, 2926 ve 3235 sayılı Kanun hükümleri gereğince alınan primlerin tamamı Bağ - Kur'da toplanmakta
dır. Alınan primlerin amaçları farklı olduğu için toplanan primler ve primlerden elde edilen gelirlerin de ay
rılması gerekmektedir. Bu amaçla madde yeniden düzenlenmiş prim ve gelirleri ayrılmıştır. 

Madde 15. — 1479 sayılı Kanuna 3235 sayılı Kanunla eklenen, ek ve geçici maddeler ile Kurum sigortalı
larına da sağlık yardanı verilmeye başlanmıştır. 3235 sayılı Kanunla eklenen Bk 12 nci madde, aktif sigorta
lılardan kesilecek sağlık sigortası prim miktarını belirlemektedir. Pasif sigortalı olarak nitelendirilen yaşlılık, 
maluliyet ve ölüm aylığı alanlardan kesilecek sağlık sigortası prim miktarını ve süresini de aynı Kanunla ge
tirilen Geçici 7 noi madde belirlemektedir. 

Ancak, uygulamada aktif ve pasif sigortalı olma niteliği aynı kişide birleştiği veya ölüm aylığını ana ve ba
badan da aynı kişinin alması halinde iki aylıktan da sağlık sigortası priminin kesilip kesilmeyeceği hususun
da tereddüde düşülmüş ve bu konuda da Kanunda boşluk bulunduğu tespit edilmiştir. 

Kanundaki bu boşluğu gidermek için geçici 7 nci maddeye iki yeni fıkra eklenmiştir. Buna göre; aktif 
sigortalılık ve pasif sigortalılık vasfı aynı kişide birleşirse, aktif sigortalılığı için sağkk sigortası primi kesi
lecek, Bağ - Kur sigortalısı olan eşinden dolayı almakta olduğu ölüm aylığından ayrıca prim alınmayacak
tır, Yine aynı şekilde ana ve babasından ölüm aylığı alan çocuğun yalnız •babasından intikal eden ölüm 
aylığından sağlık sigortası primi kesilecektir. 

Madde V6i — 1479 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin son fıkrası, bu Kanunun 2 nci maddesi ile yü
rürlükten kaldırılmış ve iki yeni fıkra eklenmiştir. 

Eklenen iki fıkrayla, 2108 sayılı Kanunla kapsama alınan muhtarlar ile meslek kuruluşu ve oda fcayıtla-
n, mesleklerinin ifası için mecburî olarak devam edenlerden hizmet akti ile çalışanların durumlarına çözüm 
getirilmiştir. 

'Bu tarihten önce Bağ - Kur dışında, diğer sosyal güvenlik kuruluşlarından emekli olup da emeklilikleri 
iptal edilenler ile halen - Bağ - Kur sigortalısı olarak görülenlerin durumlarım çözüme kavuşturmak için ek 
'geçici madde yeniden düzenlenmiştir. 
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Bu durumda olanlar, Bağ - Kur kapsamı dışında bırakılarak, hizmet akti ile çalışmaları sebebiyle sos
yal 'güvenlik kuruluşlarından emekli olabilecekler, emeklilikleri iptal edilmiş olanlar hakkında da yeniden 
işlem yapılabilecektir. 2829 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık alanlar bu hükmün dışında bırakılmışlardır. 
Zira zaten bunların birleştirilmiş hizmetleri üzerinden kendileri veya hak sahipleri aylık almaktadırlar. 

Madde 17. — Kanunun 60 inci maddesinde; malul çocukların maluliyetlerinin devam edip etmediğinin 
tespiti için Kurum tarafından kontrol muayenesine tabi tutulabileceği hükmü bulunmaktadır. Kanunun 32 nci 
maddesinde belirtilen malullük aylığı kontrol muayenesine dair hüküm ile 60 inci maddedeki hüküm 
birleştirilerek genel bir düzenleme getirildiğinden, 60 inci madde yürürlükten kaldırılmıştır. 

1479 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi, Bağ - Kur Kanununa göre sigortalı sayılanların, sigortalı sayıldık
ları tarihten itibaren en geç 3 ay içinde Kuruma başvurarak kayıt ve tescillerini yaptırmak mecburiyetini 
getirmiştir. Ayrıca, vergi daireleri, Esnaf ve Sanatkâılar 'Sicil Memurluğu ve kanunla kurulu meslek kuru
luşları, bu kişiler ile yaptıkları işlemi işlem tarihinden itibaren yine 3 ay içinde Kuruma bildirmek zorun-
dadırlar.j 

1479 sayılı Kanunun 80 inci maddesi ile de; Bağ - Kur'a kayıt olma mecburiyetinde olan sigortalılardan, 
3 ay içinde kayıt ve tescil yaptırmayanlara para cezası verileceği hükme bağlanmaktadır. 

Kurum süresi içinde kayıt ve tescilini yaptırmayanları, yine 26 ncı madde hükmü gereği resen tescil et
mek suretiyle, sigortalı yapmaktadır. Resen tescil işleminden sonra, bu sigortalılar 3 ay içinde kayıt ve tes
cillerini yaptırmadıkları takdirde Cumhuriyet Savcılıklarına şikâyet edilmektedir. Cumhuriyet Savcılıkları, 
Kurumun şikâyeti üzerine ilgiliyi davet ederek, 80 inci maddeye muhalefetten 200 TL. ile 500 TL. arasında 
para cezasına hükmetmektedir. Bu durum Cumhuriyet savcılıklarının iş yükünü çok artırmaktadır. 

Kurumun, sigortalı sayılanları resen kayıt ve tescil ettikten sonra savcılıklara tekrar ihbar etmesi önlen
mek istenmiş ve bu sebeple madde yürürlükten kald nlmıştır.: 

Madde 18. — 1479 sayılı Kanunun uygulanmaya başladığı ilk yıllarda Kurumun henüz taşra teşkilatının 
bulunmaması ve yeni bir kuruluş olması sebebiyle, 1479 sayılı Kanuna göre sigortalı olması gerekenlerin ka
yıt ve tescillerinde meslek kuruluşlarının kayıtları esas alınmıştır;., 

Ancak, gerek meslek kuruluşlarındaki kayıtların sağlıklu olmaması, gerekse mesleklerini icra etmedikleri 
'halde meslek kuruluşundan kaydın sildirilmemesi nedeniyle, kaydı yapılanların bir kısmı ile Kurum ilişki ku-
ramamakta, adreslerini tespit ve primleri tahsil edememektedir. Bu durumda olan sigortalılar aslında işyer
lerini kapatıp vergi kayıtlarını sildirmişler veya diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına, girmişlerdir. Sayıları 
350 000 kadar olan bu durumdaki kişiler bugüne kadar hiç prim ödemedikleri gibi bu adreslerinde de bu
lunamamakta ve haklarındaki icra takiplerinden bir sonuç alınamamaktadır. Bu da emek ve zaman kaybına 
ve gereksiz masraf yapılmasına sebep olmaktadır. 

Ek madde ile durumları yukarıda izah edilen ve genel zamanaşımı süresi içinde Kurum ile irtibat kurma
yan ve prim ödemeyen 'sigortalılar hakkında Kurum herhangi bir işlem yapmayacaktır. Ancak, bu durum
dakilerin sigortalılık hakları da ortadan ıkaldırılmamakta, askıya alınmaktadır. Bu sigortalılar veya hak 
sahipleri ileride Kuruma başvurdukları takdirde 1479 sayılı Kanunun müracaat tarihindeki hükümleri uy- , 
gulanarak sigortalılık hakları verilecektir. 

Madde 19. — Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan bazı meslek mensuplarının, meslek ve sanatla
rının icrası için meslek kuruluşlarına kayıt olmaları mecburiyeti bulunmaktadır. Bu durumda olanlar her 
zaman bağımsız olarak çalışmamakta, hizmet akti ile çalışmalarını sürdürmektedirler. Bu halde de kişi hem 
sosyal sigortalar kurumu sigortalısı, hem de Bağ - Kur sigortalısı olmaktadır,, 

1479 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin son fıkrası bu durumda olanların Bağ - Kur sigortalılıklarının 
geçerli olacağını amir ise de; kişiler çoğu zaman durumlarını zamanında değerlendirememekte, yıllar sonra 
emekfflıik talepleri sırasında durum meydana çıkmakta ve dolayısıyla haklı şikâyetler olmaktadır. 

Bu durum, 1479 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin son fıkrası kaldırılarak ve iki yeni bent ilave edil
mek suretiyle çözüme kavuşturulmuştur. 

Ancak, bu Kanunun yürürlük, tarihinden önce bu durumda olup da halen çifte sigortalılıkları devam 
edenlerin durumlarını da çözüme kavuşturmak gerekmektedir. 
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Bu sebeple Ek Geçici 21 inci madde düzenlenerek, bü durumdaki sigortalıların, bu Kanunun yürürlük 
tarihinden önceki sürelere ait sigortalılıklarının çözüme kavuşturulması amaçlanmıştır. Buna göre, sigortalı
nın hizmet afeti l e çalışması var ise, Sosyal Sigortalar Kurumu sigortalısı olarak kabul edilecektir. 

1479 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin, 3165 sayılı Kanunla değiştirilmeden önce 2229 ve 2654 sayılı ka
nunlarla değişik şekline göre, diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi bir işte çalıştıktan sonra Bağ - Kur 
kapsamına girenlerden, daha önceki hizmet süreleri ve yaşlan dikkate alınmaksızın yüksek basamaklara in
tikal ettirilen sigortalıların mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla Ek Geçici 22 nci madde getirilmiştir. Buna 
göre, bu sigortalıların daha önce ödemiş oldukları primleri varsa borçlarına mahsup edilecektir. 

Üçüncü bir kişinin suç teşkil eden fiilî sonucunda Kurum sigortalının hak sahiplerine kanunda belirti
len yardımları yapmaktadır. Kurum yapılan bu yardımları, kusurlu üçüncü kişilere ve sorumlulara rücu 
davası açmak suretiyle geri almaktadır. Ancak, 11 inci madde ile getirilen yeni düzenleme ile Kurum, yapılan 
yardımların yalnız ilk peşin değerleri için rücu davası açabileceğinden bundan sonra ek rücu davaları aça-
mayacaktırd 

Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce vuku bulan olaylar için de ek rücu davaları açılmamasının temini 
ve eşitliğin sağlanması için bu ek geçici 23 üncü madde düzenlenmiştir. 

Madde 20 ve 21 yürürlük ve yürütme hükümleridir. 

Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Esas No. : 1/847 

Karar No. : 8 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Yüksek Başkanlıkça Komisyonumuza 1675.1987 tarihinde havale edilen 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar 
ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 
Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına, Bir Ek ve İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı Komisyo
numuzun 18.5.1987 tarihli 14 üncü Birleşiminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bağ - Kur Genel Mü
dürlüğü temsilcilerinin de katıldığı toplantıda incelenip görüşülmüştür. 

Tasarı ile getirilmesi öngörülen kurum hizmetlerini eksiksiz ve süratli bir şekilde sigortalıya götürebil
mek ve uygulamadiakii aksaklıkları gidermek, sağlık yardımlarının verilmesi, teşkilat ve personel rejimi, çifte 
sigortalılığın önlenmesi gibi hususlarda bazı değişikliklerin yapılması Komisyonumuzca da uygun görülerek 
madıdelieririin müzakeresine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesinde Türk soylu yabancıların Türkiye'de kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma
ları halinde, mecburî Bağ-Kür sigortalısı olması sağlanmıştır. Komisyonumuz maddeyi olumlu karşılamış 
«soylu» kelimesinin kanunlarda 'birlik ve beralberliği sağlamak yönünden «asıllı» olarak değiştirerek madde 
kalbul etmiştir. 

Tasarının 2 ve 3 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 4 üncü maddesinde de yapılan değişiklikle getirilmek istenen sistemin (a) bendi ile birlikte mü

talaa edilmesi, 3 aylık şartın kaldırılması sigortalıya tatbikatta kolaylık sağlayacağı nedeni ile yeniden düzen
lenerek kabul edilmiştir. 

Tasarının 5, 6 ve 7 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Tasarımn 8 inci maddesinde yer alan 3 yıllık süre kazanılmış müktesep halkların belli bir ölçüde kaybına 

sebebiyet vereceği göz önüne alınarak bu süre 2 yıla indirilerek kabul edilmiştir. 
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Tasarının 9 uncu maddesinde yer alan gecikme zammı sistemi yeniden düzenlenmekte ve oran ilk ay için 

% 10, müteakip aylar için ;% 6 olarak belirlenmiştir. Ancak, gecikme zammının oranlarının belMenmead borç
lu sigortalı yönünden caydırıcı olması yanında hakkaniyet ilkelerine uygun görülerde %. 6 oranı % 5'e indiri
lerek kabul edilmiştir. 

Tasarının 10 uncu maddesinde malullük aylıklarının tespitine ilişkin düzenlemede mahallî idarelerin sağlık 
tesislerinin yetersizliği dikkate alınarak madde metninden mahallî idareler ibaresi çıkarılmış ve madde bu şek
liyle kabul edinmiştir. 

Tasarının 11, 12 ve 13 üncü maddeleri aynen kabul dditaiştir. 

Tasarının 14 üncü maddesinde sağlık sigortası primlerinin ayrı bir fonda toplanmasını düzenleyen metne 
açıklık getirmek ve uzun vadeli sigorta kollarına uygulanan genel yönetim giderleri ile ilgili kavram karışıklı
ğına yer vermemek için madde metni redakte edilerek kabul edilmiştir. 

Tasarının 15, 16 ve 17 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 18 inci maddesi ile eklenmesi istenen ek 19 uncu maddede 10 yıl içinde hiç prim ödememiş 
sigortalıların hukukî durumuna açıklık getirmek maksadı ile yapılan düzenlemede herhangi bir hak kaybına 
sebebiyet vermemek üzere madde metni redakte edilerek kabul edilmiştir. 

Tasarının 19 uncu maddesi ile Kanuna eklenmesi istenen Ek Geçici 21, 22 ve 23 üncü maddeler aynen 
kabul edilmiştir. 

Yürürlük ve yürütme ile ilgili 20 ve 21 inci maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz havalesi gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
arz olunur. 

Başkan 
Mustafa Balcılar 

Eskişehir 

Kâtip 
Hamdı Özsoy 

Afyon 
(tmzada bulunamadı) 

Üye 
Nadir Pazarbaşı 

Çanakkale 

üye 
Mustafa Kılıçaslan 

Sakarya 
(İmzada bulunamadı) 

Başkanvekili 
Burhan Kara1 

Giresun 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
A. Şevket Gedik 

Adama 

Üye 
F. Şakir öğünç 

İstanbul 
(imzada bulunamadı) 

Üye 
Selçuk Akıncı 

Tekirdağ 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
R. öner Çakan 

Zonguldak 

Sözcü 
Mehmet Özalp 

Aydm 

Üye 
Sait Ekinci 

Burdur 

Üye 
O. Nuri Akyol 

Kocaeli 
(tmzalda bulunamadı) 

Üye 
Talat Sargın 

Tokat 
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Plan ver BUtçej Komisyon^ Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Wan ve Bütçe Komisyonu 16.6.1987 

fisas No. : 1/847 
Karar No. ; 79 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 15.5.1987 tarihinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça, önhavalesi gereği «Sağlık ve Sosyal işler 
KomisyonuMida görüşüldükten sonra Komisyonumuza havale edilen «1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve 
Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı 
Maddelerinin Kaldırılmasına, Bir Ek ve İki Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı», Komisyo
numuzun 15.6.1987 tarihinde yaptığı 112 nci birleşimde ilgili hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla incelenip 
görüşüldü. 

Bilindiği gibi, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar, ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanunu 1972 yılı Ekim ayından günümüze kadar uygulanmaktadır. Ancak, sözkönusu kanunda öngörülen hiz
metlerin, eksiksiz ve süratli bir şekilde sigortalıya götürülebilmesi için, zaman zaman ortaya çıkan aksaklıkların 
giderilmesi amacıyla, bu kanunda sık sık değişiklikler yapılması mecburiyeti hâsıl olmuştur. Bu defa da, ge
tirilen tasarı ile, özellikle 31235 sayılı Kanun ile öngörülen sağlık yardımlarının verilmesi, teşkilat ve personel 
rejimi,, çifte sigortalılığın önlenmesi gibi hususlar için bazı maddelerde değişiklik yapılması yanında uygula
ma imkânı kalmayan bazı maddeler de yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Komisyonumuzda, yukarıda sayılan hususlara ilişkin değişikliklerin yerinde olduğu ifade edilmiş, ayrıca hü
kümete yöneltilen sorulara verilen cevaplardan sonra tasarı ve gerekçesi benimsenerek, görüşmelere «Sağlık 
ve Sosyal İşler Komisyonu» metni esas alınarak maddelere geçilmesi kararlaştırılmıştır. 

«Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu» metninin çerçeve 1, 2, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18 inci maddeleri ile 
çerçeve 19 uncu maddesiyle 1479 sayılı Kanuna eklenen ek geçici 21, 22 ve 23 üncü maddeler aynen, 

,Redaksiyon konusunda verilen bir önerge ile çerçeve 3 üncü maddenin başlığı «Kontrol Muayenesi», çer
çeve 5 inci maddenin başlığı «Yaşlılık Aylığının Kesilmesi» ve çerçeve 16 ncı maddenin başlığı «Başka Ku
rum ve Sandıklarca Kendilerine ve Hak Sahiplerine Aylık Bağlananlar» olarak, çerçeve 4 üncü maddede yer 
alan «1479 Sayılı Kanunun» ibaresinden sonra «3165 Sayılı Kanunla değişik» ibaresi eklenerek, çerçeve 7 
inci maddesi «Madde 7. - 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı Kanunla değişik 51 inci maddesinin birinci fık
rası ve 3165 sayılı Kanunla değişik üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir» şeklinde, çerçeve 12 nci 
maddesi ise «Madde 12 - 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı Kanunla değişik 79 uncu maddesine 3165 sayılı Ka
nunla eklenen beşinci fıkranın son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye bu fıkradan sonra gel
mek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.» olarak değiştirilmiş, 1479 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin birinci 
fıkrasını değiştiren çerçeve 10 uncu madde sonuna, malullük raporlarının kurumca teşekkül ettirilecek sağlık 
kurulunda değerlendirilmesine ve bu kurulda sözleşmeli tabip çalıştırılmasına ilişkin bir hüküm ilave edilmiş. 

Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 20 ve 21 inci maddeler aynen kabul edilmiştir. 
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Ayrıca Tasarının başlığında sehven yer alan «tki Ek Geçici Madde» ibaresi «Üç Ek Geçici Madde» 
şeklinde değiştirilmiştir.. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkanvekili 
Fahrettin Kurt 

Trabzon 

A. Akgün Albayrak 
Adiana 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

İlhan Aşkın 
• Bursa 

Ünal Akkaya 
Çorurn 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

/. Fevzi Yaman 
İsparta 

Tülay Öney 
îstanbuil 

M. Turan Bayezit 
Kahramanîmaraş 

(İmzada bulunamadı) 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Sümer Oral 
Manisa 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Hakkı Artukarslan 
Btogöl 

M. Memduh Gökçen 
Bursa 

Metin Yaman 
Erzincan 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

Yaşar Albayrak 
istanbul 

Reşit Ülker 
istanbul 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Saffet Sert 
Konya 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Hazım Kutay 
Ankara 

A, Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkaleı 

İlhan Araş 
Erzurum 

Murat Sökmenoğlu 
Haitay 

H. Orhan Ergüder 
îstanbuil 

Özdemir Pehlivanoğlu 
izmir 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Ayhan Fırat 
Malatya 

İsa Vardal 
Zonguldak 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

1479 Sayılı Esnlaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kumunu Kanununun Bazı 
Maddelerinim Degiştirltmesiııe, Bazı Maddelerin Kaldı rrtmasına, Bir Ek ve İki Ek Geçidi Madde Eklenmeline 

Dair Kanun Taısarısı 

MiAIDDE 1. — 1479 sayılı Kanunun 3165 sayılı Kanunla değişik 24 üncü maddesinin II numaralı ben
dinin (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«t>) Türk soylu yabancılar hariç, yabancı uyruklular 

' MADDE 2. — 1479 sayılı Kanunun 3165 sayılı Kanunla değişik 25 inci maddesinin son fıkrası yü
rürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki bentler ilave edilmiştir.» 

«f) 2108 sayılı Kanuna göre 1479 sayılı Kanun kapsamına giren köy ve mahalde muhtarlarından; ken
di nam ve hesabına bağımsız çalışmasından dolayı gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar hariç, aynı zamanda 
hizmet akdi ile çalışanların çalışmaya başladığı 

g) Gelir vergisi mükellefiyeti 'bulunmayan veya gelir vergisinden muaf olan, ancak, esnaf ve sanatkâr 
sicili veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarındakıi kayıtlara istinaden (Bağ - Kur sigortalısı olanlardan bu 
sigortalılıklarımın devamı sırasında, hizmet akdi ile ça lisanların çalışmaya başladığı,» 

MADDE 3. — 1479 sayılı Kanunun 32 nci mad desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 32. — Kurum, malullük aylığı bağlanan sigortalıları ve çalışamayacak durumda mallül çocuk
ları, kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını dolduruncaya kadar kontrol muayenesine tabi 'tutabilir. 

Kabul edilir 'bir özürü olmadığı halde, kontrol mua yenesini Kurumun yazılı 'bildirisinde belirtilen tarihi ta
kip eden aybaışına kadar yaptırmayanların aylıklarının ödenmesi, kontrol muayenesi için belirtilen tarihten 
sonraki aybaşından .başlanarak durdurulur. 

Kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildirisinde belirtilen (tarihten başlayarak, üç ay içinde yaptıran ve 
malullük halinin ıdevam ettiği ıtesbit edilenlerin aylıkları, ödemenin durdurulduğu tarih itibariyle tekrar 
başlatılır. ^ ! 

Kontrol muayenesini, Kurumun yazılı 'bildirisinde belirtilen tarihten üç ay geçtikten sonra yaptıran ve 
malullük halinin devam ettiği tespit edilenlerin durdurulan aylıkları, rapor tarihini takip eden aybaşından 
başlanarak ödenir.» 

MADDE 4. — 1479 sayılı Kanunun 35 inci ımaddc sine aşağıdaki bent eklenmiştir. 
«d) Sigortalının yaşlılık aylığı talebinde bulunabilmesi için, üç ay öncesine kadar prim ve her türlü 

borçlarını ödemiş olması şarttır.» 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER ^KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı Maddelerinin Kal
dırılmasına, Bir Ek ve İki Ek Geçici Madde Eklen-

meşine Daür Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1479 sayılı Kanunun 31€5 sayılı 
Kanunla değişik 24 üncü maddesinin II numaralı 
bendinin (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

b) Türk asıllı yabancılar hariç, yabancı uyruklu
lar. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 4 . — 1479 sayılı Kanunun 35 inci mad
desinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı Maddelerinin Kal
dırılmasına, Bir Ek ve Üç Ek Geçici Madde Ekilen-

tmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — .Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nu metninin 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İMADDE 2. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 1479 sayılı Kanunun 32 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«.Kontrol Muayenesi < 
Madde 32. — Kurum, malullük aylığı bağlanan 

sigortalıları ve çalışamayacak durumda malul çocukla
rı, kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını dolduruncaya ka
dar kontrol muayenesine tabi tutabilir. 

Kabul edilir bir özürü olmadığı halde, kontrol 
muayenesini Kurumun yazıîı bildirisıinde 'belirtilen ta
rihi takip eden aybaşına kadar yaptırmayanların ay
lıklarının ödenmesi, kontrol muayenesi içtin belirtilen 
tarihten sonraki aybaşından 'başlanarak durdurulur. 

Kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildirisinde 
•belirtilen tarihten başlayarak, üç ay içinde yaptıran 
ve malullük halinin devam ettiği tespit edilenlerin ay
lıkları, ödemenin durdurulduğu tarih itibariyle tekrar 
başlatılır. 

Kontrol muayenesini, Kurumun yazılı bildirisinde 
belirtilen tarihten üç ay geçtikten sonra yaptıran ve 
malullük halin'in devam ettiği tespit edilenlerin durdu
rulan aylıkları, rapor tarihini takip eden aybaşından 
başlanarak ödenir.» 

MADDE 4. — 1479 sayılı Kanunun 3165 sayılı 
Kanunla değişik 35 inci maddesinin (a) bendi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 5. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı Kanunla değişik 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 38. — Bu kanuna göre yaşlılık aylığı alanların istekleri halinde, aylıkları kesıilerefc son defa 
prim ödedikleri basamaktan prim ödemıeye devam edebilirler. Bunların tekrar yaşlılık aylığı talep etmeleri 
'halinde haklarında bu Kanunun yaşlılık sigortası hükümleri uygulanır.» 

MADDE 6. — 1479 sayılı Kanunun 2423 ve 2927 «ayılı kanunlarla değişik 50 nci (maddesinin son fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yukarıdaki basamak sayısının artırılmasına, göster gelerin değiştirilmesine, tespit edilen yeni basamaklarda 
basamak yükseltilmesi için bekleme süresi ile göstergelerin bağlanmış ve bağlanacak aylıklara uygulama 
tarihini tespit etmeye Balkanlar Kurulu yetkilidir.» 

MADDE 7. — 1479 sayılı Kanunun değişik 51 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştıirilmiıştir. 

«Sigortalı, bu kanuna göre sigortalılığın başladığı tarihte 50 inci maddede belirtilen aylık gelir basamak
larının ilk oniki basamağından dilediğini seçer ve en geç üç ay içinde Kuruma vereceği giriş bildirgesi üze
rinde veya dilekçesinde yazılı olarak bildirir.» 

«Ancak, .diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi bir işte çalıştıktan sonra Bağ - Kur kapsamına girenler, bu 
Kanunun 50 inci maddesinde belirtilen aylık gelir basamaklarından, diğer sosyal güvenlik kurumlarında ge
çirdiği süre intibak ettirilmek suretiyle en yakın basamaktan aşağısını, onikinci basamaktan yukarısını seçe
mezler.» 

MADDE 8. — 1479 sayılı Kanunun 2423 sayılı Kanunla değişik 52 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Sigortalı, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, onbir ve onikinci basamaklarda en az üç tam yılını doldurmadıkça, 
yazılı talepte bulunmadıkça ve sırası dışında basamak yükseltemez. Altıncı basamaktan itibaren basamak yük
seltmek için altı ay öncesin© kadar olan prim ve her türlü borçlarının ödenmiş olması şarttır.» 
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(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

a) Sigortalının kurumdan yazılı talepte bulunma
sı, talepte bulunduğu tarihte prim ve her türlü borç
larım ödemi? olması; 

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

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. —- Tasarının 7 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — 1479 sayılı Kanunun 2423 sayılı 
Kanunla değişik 52 nci maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Sigortalı, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on'bir ve 
onikinci 'basamaklarda en az iki tam yılını doldur
madıkça, yazılı talepte bulunmadıkça ve sırası dışında 
basamak yükseltemez. Altıncı basamaktan itibaren ba
samak yükseltmek için altı ay öncesine kadar olan 
prim ve her türlü borçlarının ödenmiş olması şarttır.» 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

«a) Sigortalının kurumdan yazılı talepte 'bulunma
sı, talepte bulunduğu tarihte prim ve her türlü borç
larını ödemiş olması;» 

MADDE 5. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı 
Kanunla değişik 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değişdrilmıştir. 

«Yaşlılık Aylığının Kesilmesi 
«Madde 38. — Bu Kanuna göre yaşlılık aylığı 

alanların istekleri halinde, aylıkları kesilerek son de
fa prim ödedikleri basamaktan prim ödemeye devam 
edebilirler. Bunların tekrar yaşlılık aylığı, talep ek 
meleri 'halinde haklarında bu Kanunun yaşlılık sigor
tası hükümleri, uygulanır.» 

MADDE 6. — Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu 
metninin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı 
Kanunla değişik 51 inci maddesinin birinci fıkrası ve 
3165 sayılı Kanunla değişik üçüncü fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirtlrndştir. 

«Sigortalı, bu Kanuna göre sigortalılığın başladığı 
tarihte 50 nci maddede belirtilen aylık gelür basamak-
ılarmın ilk oniki basamağından dilediğini seçer ve en-
geç üç ay içinde Kuruma vereceği giriş bildirgesi üze
rinde veya dilekçesinde yazılı olarak bildirir.» 

«Ancak, diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi bir 
işte çalıştıktan sonra Bağ - Kur kapsamına girenler, 
bu Kanunun 50 nci maddesinde belirtilen aylık gelir 
basamaklarından, diğer sosyal güvenlik kurumlarında 
geçirdiği süre intibak ettirilmek suretiyle en yakın 
basamaktan aşağısını, onikinci basamaktan yukarısı
nı geçemezler.» 

MADDE 8. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
metninin 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 9. — 1479 sayılı Kanunun 2423 ve 3165 sayılı Kanunlarla değişik 53 üncü maddesinin ikinci ve 
üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Primler, süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmına sürenin bittiği tarihten başlayarak 
ilk ay liiçin % 10 ve bundan sonra gelecek her ay için % 6 gecikme zammı uygulanır. 

Gecikme zammı, yalnız prim alacaklarına uygulanır ve borç ödeninceye kadar devamı eder.» 

MADDE 10. — 1479 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin 'birinci fikrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Malullük halinin tespitinde; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, mahallî ida
reler, üniversiteler ve kamu iktisadî teşebbüslerine ait hastanelerin sağlık kurullarınca verilecek raporlarda 
belirtilen hastalık ve arızalar esas ahnır.» 

MADDE 11. — 1479 sayılı Kanunun 3165 sayılı Kanunla değişik 63 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ancak, Kurum, yapılan bu yardımların ilk peşin değeri için üçüncü kişilere, istihdam edenlere, araç sahip
lerine ve diğer sorumlulara rücu eder. Bu kimselerin hak sahiplerine yaptıkları ödemeler dolayısıyla Kuru
mun zarara uğraması halinde, hak sahiplerine rücu hakkı saklıdır.» 

MADDE 12. — 1479 sayılı Kanunun değişik 79 uncu maddesinin beşindi fıkrasının son cümlesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiş ve maddeye bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Ancak, ayı içinde primi yatırılmış süreler, sigortalılık süresline dahil edilir ve primi Ödenmeyen süreler 
kendileri veya hak sahipleri tarafından prim ve her türlü borçlar ödenmek şartıyla, sigortalılık süresi olarak de
ğerlendirilir. . 

2926 sayılı Kanun kapsamına girmeden önce, Bağ - Kur'da isteğe bağlı sigortalı olanların, isteğe bağlı si
gortalılıkları devam eder.» 

MADDE 13. — 1479 sayılı Kanunun, 2423 sayılı Kanunla eklenen ve 2927 sayılı Kanunla değişik Ek 7 ndi 
maddesinin bir, üç, dört, beş ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrası yürürlükten kal- . 
dırılmıştır. 

«1479 sayılı Kanun ile ek ve değişikliklerine göre malullük', yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık alanlara 
her ay sosyal yardım zammı verilir..Sosyal yardım zammı aylıklar ile birlikte peşin olarak ödenir. Bu yardımın 
halen ödenen miktarı; geçim endeksleri, 'genel ve asgarî ücret, ülkenin ekonomik durumu ile Kurumun malî 
ve aktüeryal durumu göz önünde bulundurularak, Bakanlar Kurulunca yeniden tespit edilir.» 
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(Sağüık ve Sosyal İşler Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 9. — 1479 sayılı Kanunun 2423 ve 3165 
sayılı Kanunlarla değişik 53 üncü maddesinin ikinci 
ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Primler, süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, 
ödenmeyen kısmına sürenin bittiği tarihten başlayarak 
ilk ay için % 10 ve bundan sonra gelecek her ay için 
% 5 gecikme zammı uygulanır. 

Gecikme zammı, yalnız prim alacaklarına uygu
lanır ve borç ödeninceye kadar devam eder.» 

MADDE 10. — 1479 sayılı Kanunun 56 ncı mad
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Malullük halinin tespitinde; Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Üni
versiteler ve Kamu İktisadî Teşebbüslerine ait has
tanelerin sağlık kurullarınca verilecek raporlarda be
lirtilen hastalık ve arızalar esas alınır.» 

MADDE 11. — Tasarının 11 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Tasarının 13 üncü maddesi KOT 
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 9. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
metninin 9 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — 1479 sayılı Kanunun 56 ncı mad
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir, 

«Malullük halinin tespitinde; Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı, ıSosyal Sigortalar Kurumu, Üniversite
ler ve Kamu İktisadî Teşebbüslerine ait hastanelerin 
sağlık kurullarınca verilecek raporlarda belirtilen has-» 
talik ve arızalar esas alınır. Bu raporlar, kurumca te
şekkül ettirilecek sağlık kurulunda değerlendirilir. Ku
rum sağlık kurulunda 7 nci madde hükmüne göre 
sözleşmeli tabip çalıştırabilir.» 

MADDE 11. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
metninin 11 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12, — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı 
Kanunla değişik 79 uncu maddesine 3165 sayılı Ka
nunla eklenen beşinci fıkranın son cümlesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve maddeye bu fıkradan sonra 
gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Ancak, ayı içinde primi yatırılmış süreler, sigor
talılık süresine dahil edilir ve primi ödenmeyen süre
ler kendlileri veya hak sahipleri tarafından prim ve her 
türlü borçlar ödenmek şartıyla, sigortalılık süresi ola
rak değerlendirilir. 

2926 sayılı Kanun kapsamına girmeden önce, Bağ -
Kur'da isteğe bağlı sigortalı olanların, isteğe bağh 
sigortalılıkları devam eder.» 

MADDE 13, — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
metninin 13 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

«Sosyal güvenlik kanunlarına göre bağlanan iki ayrı aylığı birlikte alanlara, 1479 sayılı Kanuna göre ayrı 
ayrı bağlanan iki aylığı birlikte alanlara veya iki sigortalıdan da ayrı ayrı ölüm aylığı alan hak sahiplerine 
bunlardan yalnız birisi için sosyal yardım zammı ödenir.» 

«Ödenen sosyal yardım zammı haciz edilemeyeceği gibi, damga vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harç-
tan muaftır.» 

«Ancak, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık almakta iken T.C. Emekli Sandığı ile Sosyal Si
gortalar Kanununa tabi işlerde kadrolu, ücretli, geçici kadrolu yevmiyeli, sözleşmeli veya yapılan işe göre 
ücret veya yevmiye ödenmek suretiyle görev alanlara sosyal yardım zammı ödenmez.» 

«2829 sayılı Kanun hükümleri gereğince aylık bağlananlara ödenecek sosyal yardım zammı, hizmet süre
leriyle orantılı olarak tespit edilerek aynı nitelikteki zammı ödeyen ilgili sandık veya kurumdan tahsil edilir. 
Diğer sandık ve kurumlarca yapılan aynı mahiyetteki ödemelere, Bağ - Kur'un ödediği sosyal yardım zammı 
miktarı esas alınarak, hizmet süreleriyle orantılı olarak iştirak edilir.» 

MADDE 14. — 1479 sayılı Kanuna 3235 sayılı Kanunla eklenen ek 16 ncı maddenin birinci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Sağlık sigortası priminin tahsil ve takibi, 1479 sayılı Kanun hükümlerine göre yürütülür ve bu primlerin 
her hesap yılı sonunda o yıl içinde ödenen genel yönetim giderleri dışındaki sağlık sigortası giderleri tenzil 
edildikten sonra kalan miktarı ayrı bir fonda toplanır. Bu fonda toplanan paralar, başka maksatlarla kullanı
lamaz. 1479 sayılı Kanunun değişik 74 üncü maddesi gereğince ayrılan karşılıklarla, 2926 sayılı Kanuna göre 
ayrılan ihtiyatlardan sağlık sigortası fonuna aktarma yapılamaz. 1479, 3235 ve 2926 sayılı Kanunlara göre; 
Önceki yıllarda tefrik edilebilen karşılık, fon ve ihtiyatların ve cari yıl içinde tahsil edilen primlerin işletilme
sinden sağlanan yıllık gelirler, karşılık, fon ve ihtiyatların bir önceki yıla ait bakiyeleri de dikkate alınarak 
Kendi aralarındaki orana göre tevzi edilir.» 

MADDE 15. — 1479 sayılı Kanuna 3235 sayılı Kanunla eklenen Geçici 7 nci maddeye aşağıdaki fıkraları 
eklenmliştir. 

«Ancak, halen sigortalı olanlar ile yaşlılık ve malullük aylığı almakta olanlara, eşlerinden dolayı ölüm ay
lığı bağlanması faalinde., bağlanan ölüm aylığından sağlık sigortası primi kesilmez. 

Ana ve bahanın her ikisinden de ölüm aylığı alan çocukların ölüm aylıklarından, yalnız babadan intikal 
eden aylıktan sağlık sigortası primi kesilir.» 

MADDE 16. — 1479 sayılı Kanuna 2229 sayılı Kanunla eklenen Ek Geçici 6 neı madde aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Ök Geçici Madde 6. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortaları 
Kurumu ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde belirtilen emekli sandıkları ile kanunla kurulu diğer 
emekli sandıklarınca kendilerine yaşlılık, malullük veya ölüm aylığı bağlananlar, 1.10.1972 tarihinden itibaren 
1479 sayılı Kanun kapsamı dışında sayılırlar. 

Ancak, bu Kanuna tabi hizmet süreleri, diğer Kurum ve sandıklara bildirilmiş İse bu hizmetler geçerli saw 
yılır.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 587) 
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(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metlin) 

MADDE 14. — 1479 sayılı Kanuna 3235 sayılı 
Kanunla eklenen ek 16 ncı maddenin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Sağlık sigortası priminin tahsil ve takibi, 1479 
sayılı Kanun hükümlerine göre yürütülür. Primler, 
her hesap yılı sonunda o yıl içinde harcanan sağlık si
gortası ile ilgili giderler tenzil edildikten sonra kalan 
miktar ayrı bir fonda toplamr. Bu fonda toplanan 
paralar, başka maksatlarla kullanılamaz. 1479 sayılı 
Kanunun değişik 74 üncü maddesi gereğince ayrılan 
karşılıklarla, 2926 sayılı Kanuna göre ayrılan ihtiyat
lardan sağlık sigortası fonuna aktarma yapılamaz. 
1479, 3235 ve 2926 sayılı kanunlara göre; önceki yıl
larda tefrik edilebilen karşılık, fon ve ihtiyatların ve 
cari yıl içinde tahsil edilen primlerin işletilmesinden 
sağlanan yıllık gelirler, karşılık, fon ve ihtiyatların bir 
önceki yıla ait bakiyeleri de dikkate alınarak kendi 
aralarındaki orana göre tevzi edilir. 

MADDE 15. — Tasarının 15 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu 
metninin 14 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
metninin 15 inci maddesi aynen ka'bul edilmiştir. 

MADDE 16. — 1479 sayılı Kanuna 2229 sayılı 
Kanunla eklenen Elk Geçici 6 ncı madde aşağıdaki şe« 
kilde* değiştirillmiştiir. 

«Başka Kurum ve Sandıklarca Kendilerine ve Hak 
Sahiplerine Aylık Bağlananlar 

Ek Geçici Madde 6. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Si
gortalar Kurumu ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 noi 
maddesinde belirtilen emekli sandıkları ile kanunla 
kurulu diğer emekli sandıklarınca kendilenine yaslılıik, 
malullük veya ölüm aylığı bağlananlar, 1:10A1972 ta« 

Türkiye Büyük Millet Meclisi <S. Sayısı : 587) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 17. — 1479 sayılı Kanunun 3165 sayılı Kanunla değişik 60 ncı maddesi ile 80 inci maddesi yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 18. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
«EK MADDE 19. — Kuruma kayıt ve tesöili yapıldığı halde, kayıt ve tescil tarihinden itibaren 10 yıl için

de hiç prim ödememiş olan sigortalılar hakkında sigortalılık hakları saklı kalmak kaydıyla, Kurumca hiçbir iş
lem yapılmaz. Ancak, kendileri veya hak sahiplerinin müracaatı halinde müracaat tarihinde yürürlükte bulu
nan hükümler uygulanır.» 

MADDE 19. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici maddeler eklenmiştir. 

«EK GEÇİCİ MADDE 21. — Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortalı olanlara da 25 inci madde 
hükümlerij uygulanır. 

EK GEÇİCİ MADDE 22. — 3165 Sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce, diğer sosyal güvenlik kanun
larına tabi olarak çalışanlardan yüksek basamağa intibakı yapılanların; bu kurumlarda ve Bağ - Kur'da geçen 
süreleri de dikkate alınarak taleplerine istinaden yeniden intibakları yapılır. 

EK GEÇİCİ MADDE 23. — Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce, üçüncü bir kimsenin suç sayılan 
hareketi ile bu Kanunda sayılan yardımların yapılmasını gerektiren bir halin doğması sonucunda açılmış dava
lar hariç, ek riicu davası açılamaz.: 

Türkiye Büyük Millet. Meclisi (S. Sayısı : 587) 
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(Sağülk ve Sosyal işler Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 
madde eklenmiştir. 

«EK MADDE 19. — Kuruma kayıt ve tescili ya
pıldığı halde, kayıt ve tescil tarihinden itibare» 10 
yıl içinde hiç prim ödememiş olan sigortalılar hak
kında sigortalılık hakları saklı kalmak kaydıyla, Ku
rumca sigortalılık işlemleri durdurulur. Ancak, ken
dileri veya hak sahiplerinin müracaatı halinde müra
caat tarihinde yürürlükte bulunan hükümler uygula
nır.» 

MADDE 19. — Tasarının 19 uncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 21. — Tasarının Ek Geçici 
21 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 22. — Tasarının Ek Geçici 
22 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 23. — Tasarının Ek Geçici 
,23 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

rihinden itibaren 1479 sayılı Kanun kapsamı dışında 
sayılırlar. 

Ancak, bu Kanuna tabi hizmet süreleri, diğer Ku
rum ve sandıklara bildirilmiş ise bu hizmetler geçerli 
sayılır.» 

MADDE 17. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
metninin 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
metninin 18 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MAIDDE 19. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
metninin 19 uncu maddesi aynen kabul edilmişti^ 

EK GEÇİCİ MADDE 21. — Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonu metninin Ek Geçici 21 inci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 22. — Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonu metninin Ek Geçici 22 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 23. — Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonu metninin Ek Geçici 23 üncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 587) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 20. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 21. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özd 

Devlet Bakam 
H. Cf. Güzel 

Devlet ©akanı 
M, T, Titiz 

Adallelt Balkanı . 
M. 0. Sungurlu 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık ve iskân Bakanı 
/. Safa Giray 

DeVlet Bak. - Başbakan Yrd, 
/. K. Erdem 

Devüıet Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Devlet Bakanı V. 
A. Tenekeci 

Milî Savunma Bakam 
Z. Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Kalemli 

14 .: 5 , 1987 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A. Bozer 

İçişleri Bakam 
Y. Akbulut 

Milî Eğitin Gençlik ve Spor Bak: 
M. Emiroğlu 

Ulaştırma Bakam 
V. Atasoy 

Tarım Ormıan ve Köyıişleri Bakam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 
H. H, Doğan M. M. Taşçıoğlu 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
H. C. Aral 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
S. N. Türel 

Kültür ve Turizm Bakam 
A.\ M. Yılmaz 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 587) 
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(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 20. — Tasarının 20 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Tasarının 21 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 20, — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nu metninin 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nu metninin 21 indi maddesi aynen kabul edilmiştir. 

^•»» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi <Ş. Sayısı : 587) 





Dönem : 17 Yasama Yılı : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 597 

2985 Sayılı Toplu Konut Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi ve 7269 Sayılı Kanunun Değişik 33 üncü Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm; Plan ve Bütçe Komisyonları Ra

porları (1 /859) 

T.C, 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 22.5.1987, 

Sayı : K.K. Gn. Md. 
18/101-2106/04231 

TÜRKİİYİE BÜYÜK MİLLET MEGLÎSt BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunda 20.5.1987 tarihinde kararlaştırılan «2985 Sayılı Toplu Konut Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 7269 Sayılı Kanunun Değişik 33 üncü Maddecinin Yürürlükten 
Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi eki olarak gönderilmiştir. 

Komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşükıesini arz ederini. 

Turgut Özal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

7269 sayılı Kanunun değişik 33 üncü maddesi ile tesis edilmiş bulunan Afetler Fonunun amacı afet anında 
yapılan ilk. yardımın dışında tabiî afetler sonucunda evsiz 'kalan vatandaşların daha sağlıklı ve depreme daya
nıklı ev sahibi olmalarını temin etmektir. Bu amaç, Topulu Konut Fonunun- amacına uygun düşmektedir. Bu 
ibakımdan Konunun toplu konut programlarına dahi! edilerek finanse edilmesi ve 'bütün konut uygulamaları
nın tek fondan finanse edilmesi uygun görülmektedir. 

Bu sebeple, Bayındırlık ve îskân Bakanlığında mevcut teşkilatın aynen muhafaza edilerek hizmetlerin yine 
bu Bakanlıkça yürütülmesi, Afetler Fonunun gelirleriyle 'birlikte Toplu Konut Fonuna devredilerek finansma
nın Toplu Konut Fonundan sağlanması daha uygun olacaktır. 

Ayrıca, 'konut üretimi yanında esnaf ve sanatkarlara ait iş yerlerinin desteklenmesi, istihdamının artırılması 
ve küçük müteşebbislerin yaygınlaştırılması işsizliğin azaltılmasında önemli etken olacaktır. 

Toplu Konut Fonunun bu tip işyerlerinin desteklenmesinde de kullanılması uygun görülmüştür. 
Böylece, yeni işyeri ve küçük sanayi tesislerinin yapımının teşviki ile şehirlere akın da azaltılmış olacak

tır. 

Bu amaçla, gerekli finansmanı sağlayacak tedbirleri almak üzere 2985 sayılı Toplu Konut Kanununda de
ğişiklik yapılması gerekmektediji 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirler ile Yapılacak Yardımlara 
Dair 7269 sayılı Kanunun Değişik 33 üncü maddesi ila kuruflmuş bulunan Afetler Fonunun kaynakları, 2985 
sayılı Toplu Konut Kanununun 2 nci maddesi ıile 'künUnuş bulunan Toplu Konut Fonu kaynaklarına dahil 
edilmektedir. 

Madde 2. — tş ve istihdam yaratmak üzere işyerleri ve küçük sanayi teşebbüslerinin desteklenmesi ve afet 
hizmetlerinim 'karşılanması amacıyla yapılacak harcamaların Toplu Konut Fonundan karşılanabilmesi için, 2985 
sayılı Toplu Konut Kanunun 3 üncü maddesinde değişiklik yapılmaktadır. 

Madde 3. — Afetler Fonu kaynakları 1 inci madde ile Toplu Konut Fonuna aktarıldığından, 7269 sayılı 
Kanunun değişik 33 üncü maddesini yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Madde 4. — Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca başlamış işlerin yıl sonuna kadar aksamadan yürütülmesi
ni temin etmek üzere Afetler Fonuna ilişkin 1 inci ve 3 üncü maddenin 1.1.1988 tarihinde, 2 nci maddenin 
yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu 10.6.1987 
Esas No, : 1/869 

Karar No. : 8 ' 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Komisyonumuza havale buyrulan «2985 sayılı Top
lu Konut Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 7269 sayılı Kanunun Değişik 33 üncü Maddesinin 
Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı», Komisyonumuzun 9.6.1987 tarihli 'toplantısında; Bayın
dırlık ve İskân Balkanı Sayın Safa Giray ve Bakanlık temsilcileri ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürünün 
iştirakiyle görüşülüp incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, Türkiye'de iş ve istihdam sorunu her geçen gün 'biraz daha ağırlaşmakta, ağırlaşan bu 
sorunları hafifletmek, iş ve istihdam yaratmak, küçük sanayi 'teşebbüslerinin desteklenmesini, afet hizmetleri
nin aksamadan yürütülmesine imkân verilmesinin sağlanması gerekmektedir. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan müzakereler tamamlandıktan sonra maddelerin müzakeresine geçilmiştir... 
Tasarının ,1 ve 3 üncü maddeleri önerge ile metinden çıkarıldığından tasarının başlığı «2985 sayılı Toplu Ko

nut Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» şeklinde yeniden düzeltilmiştir. 

Afet hizmetleri, elastikiyet ve sürat isteyen bir hizmet olduğu, ayrıca hangi saat ve zamanda meydanı 
geleceği bilinmediğinden TopHu Konuta bağlandığında süratle ödenek aktarılması yaptırılması ile tatil saatlerin
de ve günlerinde hizmetin görülmesi zorlaşacağı düşünülerek Tasarının 1 ve 3 üncü maddeleri önerge ile metin
den çıkarılmıştır. 

Tasarının 2 nci maddesi 1 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 4 üncü maddesi, 1 ve 3 üncü maddelerin metinden çıkarılması dolayısıyla 2 nci madde olarak 

Ve «Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer» şeklinde yeniden düzenlenerek Komisyonumuzca kabul edil
miştir. 

Tasarının 5 inci maddesi 3 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 597) 
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l'şjbü raporumuz Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Be hiç Sadi Abbasoğlu 

Isittaınlbul 

Kâltiip 
Recep Kaya 

•Bilecik 
İmzada bulunamadı 

Üye 
İsmail Saruhan 

Altona 

Üye 
Hilmi NaJbantoğlu 

Erzurum 
M;ühlajl!i!ffim 

Üye 
Işılay Saygın 

farnir 

Balşlkanvekliii 
Ayhan Uysal 

ÇainalkSkale 

Üye 
Erdal Durukan 

Adama 

Üye 
Osman Esgin Tipi 

Aydın 

Üye. 
Süleyman Koyuncugil 

Gıazüaınıtep 
Muhalifim 

Üye 
Mustafa Batgün 

Kocaeli 

Üya 
Ali Mazhar Haznedar 

Ordu 

SÖ0CÜ 
Hayrettin Elmas 

İstanbul 

Üye 
Hüseyin Barlas Doğu 

Artana 

Üye 
Mahmut Sönmez 

Bingöl 

Üye 
Mehmet Kafkaşslıgil 

tsitiambul 

Üye 
Altınok Esen 

Konya. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/859 
Karar No. : 81 

16 , 6 . 1987 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

Bakanlar Kurulunca 22.5.1987 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meellisi Başkanlığına sunulan ve ön hava
lesi uyarınca Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda görüşüldükten sonra 10.6.1987 tarihin
de Komisyonumuza havale edilen «2985 sayılı Toplu Konut Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve 7269 sayılı Kanunun Değişik 33 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı» 
Komisyonumuzun 16.6.1987 tarihindeki 113 üncü birleşiminde Hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla in
celendi ve görüşüldü, 

Bilinldiği gibi, 7269 sayılı Kanunun değişik 33 üncü maddesi ile teslis edilmiş bulunan Afetler Fonunun 
amacı afet anında yapılan ilk yardımın dışında tabiî afetler sonucurida evsiz kalan vatandaşların daha sağ
lıklı ve depreme dayanıklı ev sahibi olmalarını temin etmektir. Bu amaç Toplu Konut Fonu'nun amacına 
uygun düşmektedir* 

Tasarı ile; Afet hizmetlerinin de Toplu Fonut Fonundan karşılanabilmesi, konut üretimi yanında esnaf 
ve sanatkârlara ait iş yerlerinin desteklenmesi, istihdamın artırılması ve küçük müteşebbislerin yaygınlaştırıl
ması, yeni işyeri ve küçük sanayi tesislerinin yapımının teşviki ile şehirlere akının azaltılması amaçlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 597) 
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Görüşmelerde, tasarı ile ilgili Hükümet temsilcilerinden bilgi istenmiş, Hükümet adına yapılan açıklamalar 
dinlendikten sonra Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu metni esas alınarak maddelerinin gö
rüşülmesine geçilmiştir. 

2985 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesini öngören Bayındırlık, tmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu metninin 1 inci madldesi ile, yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 2 ve 3 üncü 
maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkam/ekili 
Fahrettin Kurt 

Trabzon 

A. Akgün Albayrak 
Adana 

Nabi Sabuncu 
Aydını 

İlhan Aşkın 
Bursa 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Togay Gemalmaz 
[Erzurum 

/. Fevzi Yaman 
İsparta 

Özdemir Pehlivanoğlu 
İzmir 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Sümer Oral 
Manisa 

(Muhalefet şerhim eklidir) 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Hakkı Artükarslan 
Bingöl 

M. Memduh Gökçen 
Bursa 

Metin Yaman 
Erzincan 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep) 

(imzada bulunamadı) 

Tülay öney 
istanbul 

(imzada bulunamadı) 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

(imzada bulunamadı) 

Saffet Sert 
Konya 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

(Muhalefet şerhim eklidir) 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Hazım Kut ay 
Ankara 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

(Muhalefet şerhim eklidir) 

İlhan Araş 
Erzurum 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

.(Muhalefet şerhim eklidir) 

Reşit Ülker 
İstanbul 

Erol Ağagil 
Kırklardı 

(imzada bulunamadı) 

Ayhan Fırat 
Malatya 

(imzada bulunamadı) 

İsa Vardal 
Zonguldak 

(Muhalifim) 

MUHALEFET ŞERHİ 

Yılda 300 bin konut açığı söz konusu iken konut ihtiyacının had safhada olduğu şu sırada Konut Fo
nundan maksat dışı krediler verilmesine yol açan değişikliğe karşıyız. 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Sümer Oral 
Manisa 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

M. Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 597) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTIÖİ METİN 

2985 Sayılı Toplu Konut Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 7269 Sayılı Kanunun Değişik 33 üncü 
Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanını Tasarısı 

MADDE 1. — 2985 sayılı Kanunun 2 nci maddesine aşağıdaki bentler eklenmiştir. 
«1) Afet hizmetleriyle ilgili olarak Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesine konulacak ödeneklerden, 
m) Afet hizmetlerinde kullanılmak üzere, hayır kurumları, mahallî idareler, mal sandıklan ve diğer kuru

luşlar tarafından kabul olunacak nakdî yardım ve bağışlardan, (Türkiye Kızılay Derneğine yurt içinden ve yurt 
dışından yapılacak her türlü nakdî ve aynî yardımlar bu maddenin kapsamı dışında olup, Kızılay mevzuatına 
tabidir). 

n) İktisadî Devlet Teşekkülleri ile sermayesinin en az yarısından fazlası Devlete ait banka ve müessesele
rin yıl sonu kârlarının % 3'ü nispetinde ödeyecekleri miktarlardan, 

o) Afetler dolayısıyla 7269 sayılı Kanuna, yahut özel kanunlarına göre Devletçe yapılan veya yaptırılan 
binalardan Türkiye Emlak Kredi Bankasınca satılması gerekenlerden elde edilen gelirlerden». 

MADDE 2. — 2985 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Toplu Konut Fonu; ferdî ve toplu konut kredisi, konut kredisi faiz sübvansiyonu, toplu konut alanlarına 

arsa temini, araştırma, turizm altyapıları, konut altyapıları, okul, karakol, ibadethane, sağlık tesisleri, spor te
sisleri postane, çocuk parkları, benzeri tesisler ve konut sektörü sanayiini teşvik için yatırım ve işletme kredisi 
ile iş ve istihdam yaratmak üzere esnaf ve sanatkârlara ait işyerleri ve küçük sanayi teşebbüslerinin kredi yo
luyla desteklenmesi ve afet hizmetlerinin karşılanması alanlarında kullanılır». 

MADDE 3. — Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara 
Dair 7269 sayılı Kanunun değişik 33 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmış ve bu madde gereğince teşkil edi
len fonun bakiyesi Toplu Konut Fonuna aktarılmıştır. 

MADDE 4. — Bu Kanunun 1 ve 3 üncü maddeleri 1.1.1988 tarihinde, 2 nci maddesi yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
/. K. Erdem 

Devtet Bakanı 
M. V. Dinçerler 
Devlet Bakan V. 

A. Tenekeci 
Millî Savunma Bakanı 

Z. Yavuztürk 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

A. K. Alptemoçin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

M. Kalemli 
Çalışma ve Sosyal' Güvenlik Bakanı 

M., Af. Taşçıoğlu 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A. Bozer 

İçişleri Balkanı 
Y. Akbulut 

Millî Eğitüm Gençlik ve Spor Bakam 
M. Emiroğlu 

Ulaştırma Bakanı 
V.. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Kültür ve Turizm Bakanı 
A.-, M. Yılmaz 

20 . 5 . 1987 

Devlet Bakanı 
H. C, Güzel 

Devlet Balkanı 
M. T. Titiz 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 
Dışişleri Bakanı 

V. Halef oğlu 
Bayındırlık ve îskân Bakanı 

İ. S. Giray 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 

H. H. Doğan 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

S. N. Türel 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (Ş. Sayısı : 597) 
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BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE 
TURİZM KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

2985 Sayılı Toplu Konut Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 2 nci maddesi 1 inci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Tasarının 5 inci maddesi 3 üncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN' 

2985 Sayılı Toplu Konut Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu metninin 1 inci maddesi aynen ka-
tml edilmiştir. 

MADDE 2. — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu metninin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
»Turizm Komisyonu metninin 3 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

»-«-o 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 597) 





Dönem : 17 Yasama Yılı : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 615 

Gaziantep İli Merkezinde Karşıyaka ve Şahînbey Adıyla İki İlçe 
Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri;-Plan . ve Bütçe 

Komisyonları Raporları (1 /857) 

T.C. 20.5.1987 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı.: KK. Gn. Md. . • ' " . . 
18/101-2102/04202 

TÜRKİYE BtİYÜK MİLLET MECLİSl BAŞKANLIĞINA ^ 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 18.5.1987 tarihinde kararlaş
tırılan «Gaziantep İli Merkezimde Karşıyaka ve Şahînbey Adıyla İki İlçe Kurulması Hakkında Kanun Tasa
na» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. -

Komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz.ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE . 

1. Gaziantep İli Merkezinin nüfusu 478 635, Merkez ilçenin köyleriyle birlikte toplam nüfusu 642 938' 
dir. 'Bu iki rakam, turizm ve/ sanayi merkezi anaulaşım şebekelerinden biri üzerinde olan Gaziantep İl Merke
zinde genel idare ve belediyenin yükünün ne kadar ağırlaşmış olduğunun açık ifadesidir. Bu büyük' ve hare
ketli nüfusa tek bir belediye hizmet verme 'gayreti içindedir. Hizmetler İl Merkezinde iki ilçe ve İlçe Belediye
leri lile Büyükşehir Belediyesi kurulunca daha hızlı ve verimli yürüyecektir. Bu sebeple İl Merkezinde iki ilçe 
ve her ilçe merkezinde belediye kurulması zorunlu hale. gelmiştir, 

2. Ülkede ilk belediye teşkilatı kurulmasının üzerinden 133 yıl geçmiştir. Cumhuriyet döneminde, gö
nümüze kadar ge'çen süre dikkate alındığında, belediyelerin gelirlerini, yetki, görev ve sorumluluklarını dü
zenleyen pek çok yasa ve yönetmelik çıkarılmıştır. 

Kırdan ıkente nüfus akımının hızının arttığı İkfnci Dünya Savaşı sonrasında, büyük kentlerin büyüme 
eğilimleri daha hızlı olmuş, hizmet igötürmek ve denetlemek durumunda oldukları alan, diğer kent alanlarıyla 
mukayese edilemeyecek şekilde artmıştır. 

Yasal çerçevede bir değişiklik olmadan, aynı mahallî ve hukukî çerçevede daha büyük boyutlu sorun
larla mücadele) etmek zorunda (kalmak, büyük kent belediyelerinin sorunlarını daha da artırmış ve dlaha ge
niş mahallî ve hukukî unsurlarla teçhiz edilmesi gündeme gelmiştir. 
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Bu .konuda, bilindiği üzere, 27.-6.1984 tarihinde 3030 sayılı Yasa çıkarılmış ve büyük şehirlerin yerel yö
netimleri hakkında yeni düzenlemeler getirilmiştir. 

Özetle, büyük şehir alanı olarak tanımlanan daha geniş bir alanda idarî ve malî yönlerden bir kademe
lerime sağlanarak, belediye hizmetlerinin; diğer yerel idarelerle münasebetlerinin planlı, programlı, etkin ve 
koordineli yürütülmesi amaçlanmıştır. 

•Böylece yatırım plan ve programları, nâzım imar planları, çevre sağlığı, büyük altyapı projeleri, çöp 
ve sanayi artıklarının değerlendirilmesi, toplu taşımacılıkla ilgili hizmetlerin ve benzeri proje ve çalışmaların 
tahakkukunda yasanın sağladığı hukukî statü ve gelir artışıyla daha etkili ve büyük şehir alanında daha 
kolay sonuca gidebilen bir belediyenin çerçevesi çizilmiştir. 

/Halen, kentin ulaştığı .büyüklük, fizikî ya yılımı ve bu alanlara belediye hizmetlerinin götürülme gereği, 

Eski belediye yapısından artan ve ağırlaşan görevlerin ifasının güçlüğü, 

Toplu taşımacılık, altyapı, gaz, çevre kirliliği gibi (konulardaki büyük projelerin gereğince etkili olarak 
yürütülebilmesi gibi konular, 

Gaziantep Belediyesinin bugünkü yapısınınj 3030 sayılı «Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkın
daki Kanun» a göre yeniden teçhiz edilmesini gerektirmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu maddenin gerekçesi genel gerekçede ifadesini bulmuştur. 

Madde 2. — İl Merkezinde iki ilçe kurulunca 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin. Yönetimi Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 3 üncü ve 4 üncü madde
lerinin gereği ilçe merkezlerinde ilçe belediyeleri kurulmuş ve Gaziantep Belediyesi Büyük Şehir Belediyesi sta
tüsüne geçmiştir. 

Madde 3. — Yeni kurulan ilçelerde merkez idare kuruluşlarının makul bir süre içinde faaliyete geçe
bilmesi için .konulmuştur. • 

Geçici Madde 1. — Bu madde, ilk genel mahallî idare seçimlerine kadar hizmetlerinin yürütülmesi ve 
hazırlıkların sürdürülüp tamamlanmasını sağlamak' amacı ile düzenlenmiştin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 615) 
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İçişler^ Komisyon^ Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 
Esas No.: 1/857 
Karar No. : 14 

15.6.1987 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuza havale edilen «Gaziantep İli Merkezinde Karşıyaka ve Şahinbey Adıyla İki İlçe Kurul
ması Hakkında Kanun Tasarısı» İçişleri Bakanının da katılmasıyla Komisyonumuzda incelenip, görüşüldü. 

Gaziantep İli Merkezinde iki ilçe kurulmasını ve Gaziantep Belediyesini büyükşehir belediyesi statüsüne 
dönüştüren . tasarıyı olumlu bulan Komisyonumuz, tasarının maddelerinin görüşülmesine geçmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesinin (a) bendinde geçen «Ka rşıyaka» İlçesinin adı «Şehitkâmil» şeklinde değiştiril
miş ve madde yapılan bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

Tasarının 2 ve 5 inci maddeleri aynen; 4 üncü maddesi de yayımı tarihinde yürürlüğe girer şeklinde değiş
tirilerek kabul edilmiştir. 

Tasarının başlığı, 3 üncü, geçici 1 inci maddeleri ve tasarının 1 inci maddesinin (a) bendinin eki (1) sayılı 
liste başlığı tasarının 1 inci maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak yeniden düzenlenmişlerdir. 

Raporumuz Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Osman Doğan 

Şanlıurfa 

Kâtip 
Mehmet Umur Akarca 

Muğla 

Üye 
Ahmet Ata Aksu 

Gaziantep 

Başkanvekili • 
Atilla Sın 

Muş 

Üye 
Saffet Sakarya 

.Çankırı 

Üye 
Namık Kemal Sentürk 

îstanlbul 

Üye 
Nihat Akpak 

Sakarya 

Sözcü 
Ziya Ercan 

Konya 

Üye 
Muzaffer Arıcı 

Denizli 

Üye 
Burhan Cahit Gündüz 

İzmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 615) 
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P̂ mi v0 Bütçe) Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/857 18 .6.1987 
Karar No. : 83 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

içişleri Bakanlığınca hazırlanıp, Bakanlar Kurulunca 20.5.1987 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulan ve önhavalesi gereği İçişleri Komisyonunda görüşüldükten sonra Komisyonumuza havale 
edilen «Gaziantep İli Merkezinde Karşıyaka ve Şahin bey Adıyla İki İlçe Kurulması Hakkında Kanun Tasa
rısı», Komisyonumuzun 18.7.1987 tarihinde yaptığı 115 inci birleşimde Hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla 
incelenip, görüşüldü. 

Ana ulaşım şebekelerinden biri üzerinde bulunan ve gerek turizm, gerekse sanayi açısından büyük bir öne
me haiz olan Gaziantep il merkezinin nüfusu 478 635'e, Merkez ilçenin köyleriyle birlikte toplam nüfusu ise 
642 938'e ulaşmıştır. Bu büyük ve hareketli nüfusa tek bir belediye hizmet verme gayreti içindedir. 

Tasan ile, nüfusun hızla artışı karşısında, genel idare ve belediyenin gittikçe ağırlaşan yükünün hafifletil
mesi, hizmetlerin daha süratli ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla, Gaziantep il merkezinde iki ilçe 
kurulması ve bu doğrultuda, 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 3 ve 4 üncü maddeleri hükümleri uyarınca Gazi
antep Belediyesinin, «Gaziantep Büyükşehir Belediyesine dönüştürülmesi öngörülmektedir. 

Yapılan görüşmeler sonucunda, Hükümete yöneltilen sorulara gerekli bütün açıklayıcı bilgiler alındıktan 
sonra, tasarının tümü Komisyonumuzca da benimsendiğinden İçişleri Komisyonu metni esas alınmak sure
tiyle 'maddelerinim görüşülmesine geçilmiştir. 

İçişleri Komisyonu metninin 1 inci maddesi, Şehitkâmil ve Şahinbey ilçelerinin arasında sınır olarak gös
terilen E 24 Karayolunun güzergâhının ileride değişebileceği ve bu durumun ihtilafa yol açabileceği görüşün
den hareketle, şehrin ortasından geçen Alleben Deresi sınır olarak tespit edilmiş ve madde bu doğrultuda 
yeniden düzenlenmiş, ayrıca (b) bendine ekli (2) sayılı listede 10 uncu sıradan sonra sehven 12 nci sıra yazıl
dığından, 10 uncu sıradan sonraki numaralar düzeltilmiş; 2, 3 ve geçici 1 inci maddeleri ile yürürlük ve yürüt
meye ilişkin 4 ve 5 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Başlıkta maddî hata sonucu «Şehinbey» olarak geçen ilçe adı «Şahinbey» olarak düzeltilmiştir. 

Ayrıca, Genel Kurulun yakında tatile gireceği dikkate alınarak, tasarının Genel Kurul tatile girmeden 
önce kanunlaşmasının yöre için önemi göz önünde tutularak içtüzüğün 53 üncü maddesindeki 48 saat kuralı
na uyulmadan öncelikle gündeme alınması hususu Komisyonumuzca ayrıca kararlaştırılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 615) 
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Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başıkanvekilli 
Fahrettin Kurt 

Trabzon 

Üye 
A. Akgün Albayrak 

Adana 

Üye 
Hakkı Artukarslan 

Bingöl 

Üye 
C. Tayyar Sadıklar 

Çanakkale 

Üye 
Murat Sökmenoğlu 

Hatay 

Üye 
H. Orhan Ergüder 

tstanlbull 

Üye 
Saffet Sert 

Konya 

Fehm 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Üye 
Hazım Kutay 

Ankara 

Üye 
A. Şamil Kazokoğlu 

Üye 
* Memişoğlu 
Rlize 

Bolu 

Üye 
Ünal Akkaya 

Çorum 

Üye 
/. Fevzi Yaman 

' İsparta 

Üye 
Reşit Ülker 

İstanbul 

Üye 
Sümer Oral 

Manisa 

Üye 
İsa Vardal 
Zonguldak 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Üye 
Nabi Sabuncu 

Aydın 

Üye 
İlhan Aşkın 

Bursa 

Üye 
Metin Yaman 

Enziincan 

Üye 
Yaşar Albayrak 

İstanbul 

Üye 
Haydar Koyuncu 

Konya 

Üye 
Arif Toprak 

Niğde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 615) 



HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Gkçfcuıtep ili Merkezinde Karşıyaka ve Şahinbeyj Ad ıy|a tki ilçe Kuı<u]mjası Hakkında Kimim Tasarısı 

MADDE 1. — Gaziantep İl Merkezinde; 

a) Ek 1 sayılı listede adları yazılı bucak, kasaba ve köyler aynen bağlanmak ve şehrin E - 24 Karayo
lunun kuzeyinde kalan Karşıyaka semti merkez olmak üzere Karşıyaka adıyla, 

b) Ek 2 sayılı listede adlan yazılı bucak, kasaba ve köyler aynen bağlanmak ve şehrin E - 24 Karayolu
nun güneyinde kalan bölümü merkez olmak üzere Şahinbey adıyla, 

İki ilçe ve bu ilçelerin merkezlerinde aynı adlarla iki belediye kurulmuştur. 

MADDE 2. — Belediye sınırları içinde birden fazla ilçesi bulunan Gaziantep Belediyesi hakkında 3030 
sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Ka
bulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır ve Gazian tep Belediyesi ismi de «Gaziantep Büyükşehir Beledi
yesine dönüşür. 

MADDE 3. — Bu Kanunla kurulan Karşıyaka ve Şahinbey ilçelerinde merkezî idare tarafından oluşturula
cak (teşkilata ait kadroları ihdas etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Karşıyaka ve Şahinbey Belediye seçimleri Türkiye düzeyinde yapılacak ilk genel 
mahallî idareler seçimleriyle birlikte yapılır. 

Bu süre içinde, Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişti
rilerek Kabulü Hakkında 3030 sayılı Kanunda yazılı büyükşehir ve ilçe belediyelerine ait yetki ve görevle
rin tümü Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülür. 

Gaziantep Belediyesiınde halen görevde bulunan Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni 
ilk genel mahallî idare seçimine kadar Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni 
olarak 3030 sayılı Kanunda yazılı görev ve yetkilere sahiptir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 615) 



İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Gaziantep İli Merkezinde Şehitkâmil ve Şehinbey 
Adıyla İki İlçe Kurulması Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Gaziantep İl Merkezinde; 

a) Ek 1 sayılı listede adları yazılı bucak, kasaba 
ve köyler aynen bağlanmak ve şehrin E-24 Karayolu
nun kuzeyinde kalan Karşıyaka semti merkez olmak 
üzere Şehitkâmil adıyla, 

b) Ek 2 sayılı listede adları yazılı bucak, kasa
ba ve köyler aynen bağlanmak ve şehrin E-24 Kara
yolunun güneyinde kalan bölümü merkez olmak üze
re Şahirtbey adıyla, 

İki ilçe ve bu ilçelerin merkezlerinde aynı' adlarla. 
iki belediye kurulmuştur. \ 

MADDE 2. -— Tasarının 2 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu Kanunla kurulan Şehitkâmil 
ve Şahirtbey ilçelerinde merkezî idare tarafından oluş
turulacak teşkilata ait kadroları ihdas etmeye Ba
kanlar Kurulu yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Şehitkâmil ve Şahinbey 
Belediye Seçimleri Türkiye düzeyinde yapılacak ilk 
genel mahallî idareler seçimleriyle birlikte yapılır. 

• Bu süre içinde, Büyükşehir Belediyelerinin Yöne
timi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulü Hakkında 3030 -sayılı Kanunda 
yazılı büyükşehir ve ilçe belediyelerine ait yetki ve 
görevlerin tümü Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ta
rafından yürütülür. 

Gaziantep Belediyesinde halen görevde bulunan 
Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye En
cümeni ilk genel mahallî idare seçimine kadar Bü
yükşehir Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Bele
diye Encümeni olarak 3030 sayılı Kanunda yazılı gö
rev ve yetkilere sahiptir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Gaziantep İli Merkezinde Şehitkâmil ve Şahinbey 
Adıyla tki İlçe Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Gaziantep İl Merkezinde; 

a) Ek 1 sayılı listede adları yazılı bucak, kasa
ba ve köyler aynen 'bağlanmak ve şehrin Alleben De
resinin ve tabiî uzantılarının kuzeyinde kalan bölü
mü merkez olmak üzere Şehitkâmil adıyla, 

Ib) Ek 2 sayılı listede adları yazılı bucak, kasaba ve 
köyler aynen bağlanmak ve şehrin Alleben Deresinin 
ve tabiî uzantılarının güneyinde kalan bölümü mer
kez olmak üzere Şahinbey adıyla, 

İki ilçe ve bu ilçe merkezlerinde aynı adlarla iki 
belediye kurulmuştur. -• . - • 

MADDE 2. — İçişleri Komisyonu metninin 2 nci 
'maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İçişleri Komisyonu metninin 3 ün
cü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — İçişleri Komisyonu met
ninin geçici 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metlin) 

MADDE 4. — Bu Kanun 1.1.1989 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 18... 5.1987 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
H8 C, Güzel 

Devlet Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Devlet Bakanı 
A. Karaevli 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A. Bozer 

Devlet Bakanı 
M. T. Titiz , 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bak. 
A. K. Alptemoçin 

Sağ. ve Sos. Yard. Bak. 
M. Kalemli 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bak. 
M. M. Tafçıoğlu 

İçişleri Bakanı 
y. Akbulut 

Millî Eğt. Gençlik ve Spor Bak. 
M. Emiroğlu 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Dışişleri1 Bakanı 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık ve İskân Bak, 
/. S. Giray 

Tarım Orman ve Köyişleri Bak. 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bak. 
S. N. Türel 

Kültür ve Turizm Bakanı 
A. M. Yılmaz 
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(tçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

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

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — İçişleri Komisyonu metninin 4 ün
cü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — İçişleri Komisyonu metninin 5 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

« M » 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNE BAĞLI LİSTELER 
(1) SAYILI LİSTE 

Gaziantep ili Karşıyaka 'İlçesine Bağlanan Bucak, Kasa'ba ve Köyler 

A d ı İlçesi Bucağı 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 

.35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 

Ani B. 
Acaroba 
Ağaçlı 
Akçaburç 
AkçagÖz© 
Aktoprak 
Atabek 
Atalar 
Bağbaşı 
Battal 
Bayatlı 
Bedirköy 
Beyreli 
Bilek 
Bozobası 
Çaykuyu 
Dımışkılı 
Durnah'k 
Dülük 
Dündarlı 
Erikli 
E^ki Şarkaya 
Göksüncük 
Güngürge 
Işikh 
İncesu 
Kapçağız 
Karaca burç 
Karacaören 
Kara'dede 
Karahüyük 
Karafcesek 
Karasakal 
Karayusuflü 
Karpuzkaya 
Koçlu 
Kozluyazı 
Köksalan 
Kumruharnurkesen 
Küllü 
Medegöz 
Oyıımsöğüt 
övündük 

Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 

• Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 

Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez. 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 615) 



- 11 -

A d ı İlçesi Bucağı 

44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60, 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 

Samköy 
Sarılar 
Seğmenli 
Sinanköy 
Sofalaca 
Suboğazı 
Sülüklü 
Taşlıca 
Tekirsin 
Tökdemir 
Tuğlu 
Uğruca 
Üçgöze 
Ülkerli 
Yalanıkoz 
Yamaçoba 
Yayiktaş 
Yeni Şarkaya 
Yeşilce 
Yığınlı 
Yukarı Beylerbeyi 
Kirli Alice 

Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez' 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Mlerkez 
Merkez 
Mlerkez 
Merkez 

Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 

Burç Bucağı 

A d ı İlçesi Bucağı 

1. Zülfikâr Merkez Burç 

Nizîp İlçesi Merkez Budağı 

A d ı İlçesi Bucağı 

1. İbrahimşehir Nizip Merkez 

Kilis İlçesi Polateli 'Bucağı 

Ad ı İlçesi Bucağı 

1. Yeniyapan Kilis Pokteli 
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Ci) SAYILI LİSTE 

Gaziantep İli (Şahin'bey - Gazikent) ilçesine Bağlanan Bucak, 
Kasaba ve Köyler 

A d ı İlçesi Bucağı 

1. 
2. 
3, 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10, 
111., 
12. 
13, 
14. 
15. 
16. 
17-
18. 
19. 
20, 

21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
'28. 
29. 
30, 
311. 
32, 
33, 
34. 
35, 
3& 
37., 
318. 
39, 
40, 
41. 

Burç (Bucak Mer.) (B) 
Akhayır 
Akpınar 
Bdkişliı 
Belönlklöiy 
Bieşlkuıyu! 
Budalk 
©urçfkarakuıyu 
Celbeler, 

Oöviızllil 
Çevre® 
Çilmenlü; 
Çöreklik 
Çulbukıdilken 
Doğancaı 
Dokur 
Dumadtaışi' 
Gülll'iiceı 
Güılpınar 
Hjacıaırsdtaın1 

Hacıiköy 
IKalletayıuouı 
Kavşak; 
Kaıyalkeınıt 
Kuşjou 
Kürülm 
Mufaadrofsıman 
Mioırcalı 
Nadıcaj 
Ozanlıı 
iSanfcaıya 
Sıraısö&ült 

ISeründe 
Şahlimlbeıy 
Tiiydkliı 
Ufacık 
Uğuritleıpı© 
Yaycu 
Yaıyflacılk 
Yazı'bağıı 
YeşMlklöiy) 

Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 

Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 

Merkez 
Merkez 
Merkez 

• Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Menkez 
Merkez 
Merkez 

Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 

Burç 
Burç 
Burç 
Burç 
Burç 
Burç 
Burç 
Burç 
Burç 

Burç 
Burç 
Burç 
Burç 
Burç 
Burç 
Burç 
Burç 
Burç 
Burç 
Burç 

Burç 
Burç 
Burç 
Burç 
Burç 
Burç 
Burç 
Burç 
Burç 
Burç 
Burç 
Burç 

Burç 
Burç 
Burç 
Burç 
Burç 
Burç 
Burç 
Burç 
Burç 
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Merkez Bucağı 

A d ı ilçesi Bucağı 

1. 
2, 
3. 
4. 
5. 
6. 

• 7. 
8, 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
1>6. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
25. 
27. 
28. 
29. 

'30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
35. 

BüyüikşaMınlbey (B) 
Alklbullult 
Alımaılıı 
Bağlaıfbaşı 
(Baıyraımlıl 
IBo'sitaıncık 
©ozcaı 
Cerıltyenlyaıpan 
Çapalı 
Denddüzül 
Ökini! 
Geneyfilk, 
Geroiğliıin 
Günlbuıhır 
İlbuahümli 
Kiaıbaisi-aJkal; 
ıKaraçıomafk 
Kazıklı 
Kerer 
'Kızılkjhamurikeıseıı 

, Klffik 
Kuırtuiluış 
IKüçülklkızılı Hiilsar 
IKüleoiik: 

. Panoadı; 
Saımımıeztaası 
ıSarılbaşalki 
Saırıısalkıim1 

Sarıffc 
Töreli 
Yagdöver, 
Yamaçitepe 
Yeşliıllhen* 
Yığmaitepe 
Yoğun(tıaş| 
Zeytfiinliı 

Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 

lerkez. 
Merkez 
Merkez 
Merkez. 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Mç-rkez 
Merkez 
Merkez. 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 

Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE BAĞLI 
LİSTELER 

(1) SAYILI LfSTE 

Gaziantep tli ŞehiitJkâimil İlçesine Bağlanan Bucak, Kasaba ve Köyler 

A d ı İlçesi Bucağı 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 

Ani B. 
Acaröba 
Ağaçlı 
Akçaburç 
Akçagöze 
Aktoprak 
Atabek 
Atalar 
Bağbaşı 
Battal 
Bayatlı 
Bedirköy 
Beyreli 
Bilek 
Bozobası 
Çaykuyu 
Dımışkılı 
Durnalık 
Dülük 
Dündarlı 
Erikli 
Eski Şarkaya 
Göksüncük 
Güngürge 
Işıklı 
İncesu 
Kapçağız 
Karacaburç 
Karacaören 
Karadede 
Karahüyük 
Karakesök 
Karasakal 
Karayusuflu 
Karpuzkaya 
Koçlu 
Kozluyazı 
Köksalan 
Kumruhamurkesen 

Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 

Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
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A d ı İlçesi Bucağı 

40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
5.9. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 

Küllü 
Medegöz 
Oyumsöğüt 
Övündük 
Samköy 
Sanlar 
Seğmenli 
Sinanköy 
Sofalaca 
Suboğazı 
Sülüklü 
Taşlıca 
Teicirsin 
Tökdemir . 
Tuğlu 
Uğruca 
Üçgöze 
Ülkerli 
Yalankoz 
Yaraaçoba 
Yayı'ktaş 
Yeni Şarikaya 
Yeşilce 
Yığınlı 
Yukarı Beylerbeyi 
Kirli Alice 

Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 

Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 

Burç jBucağı 

A d ı İlçesi Bucağı 

1. Zülfikâr Merkez Burç 

Nizip İlçesi Merkez Bucağı 

A d ı İlçesi Bucağı 

1. İbrahimşehir Nizip Merkez 

Kilis İlçesi Polateli iBucağı 

A d ı İlçesi Bucağı 

1. Yeniyapan Kilis Pollateli 
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(2) (SAYILI LİSTE 

Gaziantep İli Şa'hinbey İlçesine 'Bağlanan Bucak, Kjasaiba ve Köyler 

A d ı İlçesi Bucağı 

1. 
2. 
3. 
4, 

5., 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

116. 
17, 
18, 
19. 
20., 
21. 
22. 
23. 
24. 
25, 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
3'6, 
37. 

3'8. 

39. 
40., 
41. 

Burç (Bucak Mer.) (B) 
Aklbayur 
Akıp in ar 

'Beitoişlld! 

Bfelenlk'öyı 
Beıştkuyu 
Budaki 
Burçlkarakuıyo 
Celbeler 
Cevialli 
Çevrd ' i 
ÇJmenM 

•Çörekll'lk 
Çulbukdiken 
Doğancaı • 

• jDdkur 
Dunamtaş 
Gül lüce 
Gülıpınar 

Haci'aırsıîaıı 
Haicılköiy, 
İKıallelboıyıuınu 

Kavşak, 
Kaiyalkenlt 
EKJuşicu! 

Kıürülmi 
Miulhaciıtloısnıan 
Morcalı 
Narlıca 

Ozanlıı 
Sar taya 
Sınaısöığült 
'Serlince 
ŞalhJiınfbeıy 
Tüyelkliı 
Ufladk 
Uğurltep© 

Yaycı 
Yayllacıfk 
Yıazîlbaği' 
Yeşiıllköiyj 

Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 

Merkez 
Merkez 
Merlkez 

Merkez 
Merlkez 

Merkez 
Merlkez 
Merlkez 

Merkez 
Merlkez 
Merlkez 

Merlkez 
Merlkez 
Merlkez 

Merlkez 
Merlkez 
Merlkez 
Merlkez 

Merkez 
Merlkez 
Merkez 

Merlkez 
Merkez 
Mertkez 

Merlkez 

Merkez 
Merkez 
Merkez 

Merkez 

Merkez 
Merkez 
Merkez 
Mer*kez 

Merkez 
Merkez 
Merlkez 
Merkez 

Burç 
Burç 

Burç 
Burç 

Burç 
Burç 

Burç 

Burç 
Burç 
Burç 

Burç 
Burç 
Burç 
Burç 
Burç 

Burç 
Burç 
Burç 
Burç 

Burç 
Burç 
Burç 
Burç 
Burç 
Burç 

Burç 
Burç 

Burç 
Burç 

Burç 

Burç 
Burç 
Burç 

Burç 
Burç 
Burç 
Burç 

Burç 
Burç 
Burç 
Burç 
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Merkez Bucağı 

Adı ^ İlçesi Bucağ 

1. 
2. 
3< 
4: 
5. 
6. 
7. 
«, 
9, 

10. 
11. 
112, 
13. 
14. 
15, 
H6. 
17. 
1'8, 
19, 
20. 
21. 
22, 
23. 
24. 
25., 
26. 
27, 
28, 
29. 
30, 
31.: 
32, 
33, 
34. 
35., 
36. 

IBüıyülkşablkılbey (B) 
AlklbuMfc 
Atoıaılıi 
Bağlarlfraşı, 
Bayraimlıı 
(Borstancı!k 
Bozca 

Ceriitfyeniyaıpan 
Çapal'u 
Oerddüzü! 
Elkinli 
Geneyülkl 
GeroiğÜm 
IGünlbulun 
'İbrahilml'il 
KJabasa'kal 

iKaraiçoımalkl 
KJazılkli' . 
Kerer 
tKızıfldhamurikefcen 
KJiiik! 
tKuırtuluşl 
Küçülklkıznlı Hisar 
KMecik! 
Pancarlu 
SaıramıezraaSji 

iSarıfbaşak1 

Sarıisalkım1 

Sarıltj 
Tjörelii 
Y'ağtÜöveH 
Yamiaçltepe 
Yesjikenjt! 
Yığmaıtepe 
Ytoğumftıaşı 
Zeyitünli 

Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 

Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 

Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 

Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 

Merkez 
Merkez 

' Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 

Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 

Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUMUN KABUL ETTİĞİ METNE 
BAÖİU LİSTELER 

İçişleni Komisyonu Metninin 1 ineli Maddesine Ekili (1) Sayrh liste 
Aynen Kabul Edilmiştir 

(2) SAYILI LİSTE 

Gaziantep ili Şaninbey İlçesine Bağlanan Bucak, Kasaba ve Köyler 

•1. 

2, 
3, 
4, 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10, 
m, 
12. 
13, 
14. 
15. 
H6. 
17, 
18, 
19. 
20., 
21, 
22, 
23. 
24, 
25, 
26.. 
27. 
28. 
29. 
30» 
31. 
32.., 
33. 
34. 
35, 
36, 
37., 

A d ı 

IBıırç (Bucak Mer.) (B) 
Alklbayır, 
AtopınaiT! 
Beki'şli 
Betenlköy 
IBeşjkuiyu 
Budaki 
'Burçjkaralkuyu 
Celbeler1 

Cevizil 
Çevrel'iı 
Çimeni! 
Çöreklkj 

Çıdbuk'diken 
Doğanca) 
Dokun 
Duırıanftaışı 
Güllüce] 
Güilıpınarı 
Hjacıaırsâian 
Hacıköyj 

Ka'lelboıyıumu) 
Kavşak) 
KaıyaJkenit) 
Kuşçu 
Kürülm! 
Mlulhacıirosoıan 
ıMorcalı 
Narlıca) 
Ozanlı) 
Sarıkayaı 

Sırtasögüjt 
Sterlince 
ŞaMnibey 
Tiıyefcliı 
Ufacık! 
Uğurttlep© 

İlçesi 

Merkez 
Merkez 
Merkez 
Mertkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 

Merkez 
Merkez 
Merkez. 
Menkez 
Merkez 
Mertkez 
Merkez 
Mertkez 

Mertkez 
Merkez 
Mertkez 
Mertkez 
Mertkez 
Mertkez 
Mertkez 
Mertkez 
Mertkez 
Mertkez 

Mertkez 
Mertkez 
Merkez 
Mertkez 
Merkez 
Mertkez 

Bı 

Burç 
Burç 
Burç 
Burç 
Burç 
Burç 
Burç 
Burç 
Burç 
Burç 
Burç 
Burç 
Burç 

Burç 
Burç 
Burç 
Burç 
Burç 
Burç 
Burç 
Burç 

Burç 
Burç 
Burç 
Burç 
Burç 
Burç 
Burç 
Burç 
Burç 
Burç 

Burç 
Burç 
Burç 
Burç 
Burç 
Burç 
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38. 
39. 
40., 
41. 

1. 
2. 
3, 
4. 
5. 
6. 
7, 
(8, 
9, 

10, 
11 
112, 
13. 
14. 
15., 
16. 
17. 
18., 
19, 
20, 
21'. 
22, 
23. 
24. 
25. 
26. 
27, 
28, 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 

•s 35, 
36. 

A d ı 

Yaycı 
Yaylacıfc 
Yazıfbağı 
Yeşilköy, 

A d ı 

BüyülkşalhlinlbeyL ((B) 
Akbuluıt 
AUmalıj 
Bağlaıtba§t 
Bayraimlu 
İBö'staıncık! 
(Bozcaı 
Cferılttyeniiyapari' 
Çapaılıj 
Derddüzül 

' ElkMiı 
Geneytifk 
Genoiğinj 
GüolbulinTi 
IbiHalhiımi 
Kıalbasakal 
Raraçiamalkl 
(Kazıklı! 
Kerer; 
Kızılk)ha!mıır(kiöseîi 
[Klffiî  
IKuıntufhışi 
Küçifldkızıİ! Hiilsar 
(Külecilkl 
Panoarîı 
Sammezraasi; 
ıSarılbaşaki 
Sarısalkım1 

Sarit 
Töreldi 
YagdiöVeri 
Yarniaçltepe 
Yepkenfti 
Yıgmaıtepe 
Yoğunftiaşl 
ZeytfMi 
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İlçesi 

Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 

Merkez Bucağı 

İlçesi 

Merkez. 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkep 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
MeTkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkep 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 

Bucağı 

Burç 
Burç 
Burç 
Burç 

Bucağı 

Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
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Dönem : 17 Yasama Yılı : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 616 

Konya Milletvekili Haydar Koyuncu ve 7 Arkadaşının, Konya 
İli Merkezinde Alâaddin, Selçuklu ve Meram Adıyla Üç İlçe 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri; Plan ve Bütçe 

Komisyonları Raporları (2 /471) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi 

Başkanlığı 
Kan. Kar. Mâ. 

Sayı : 2/471-34675/8978 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Konya İM Merkezinde Alâaddin, Selçuklu ve Meram Adıyla Üç lilçe Kurullmaisı Hakkımda Kanun Teklifimiz 
gerekçeli; olanak sunullmuşltur, 

Gereği için arz olunur, 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Abdurrahman Bozkır 
Konya 

Nihat Harmancı 
Konya 

Abdullah Tenekeci 
Konya 

Ziya Ercan 
.Konya 

Altınok Esen 
Konya 

Kadir Demir 
Konya 

Saffet Sert 
Konya 

TEKLİFİN GEREKÇESİ 

Belediyemizin, Türkiye'nin en büyük alana sahip belediye hizmetlerinin götürüldüğü bir mahallî idare 
bölgesi olduğu kadar, tarih ve turistik zenginliğe sahip köklü bir tarımcılığın yanında bilhassa son zamanlar
da ticaret ve sanayi potansiyeli yüksek düzeye ulaşmış bir üniversite şehrine hizmet verdiği malumlarınızdır. 
Şu anda hizmet alanı 128 600 hektardır. 

Ayrıca, ilimiz inşaat sektöründeki gelişme ve buna bağlı olarak nüfusun süratle arttığı önde gelen şehir-
lerimizdendir. 1980 yılı nüfus sayımında nüfusumuzun 350 0G0 olmasına karşılık 1985 yılında 440 000'e ulaş
mıştır. Bu rakam resmî görünen nüfustur. Aslında sayım anında çevre ilçe ve kasabalara, kendi belediyeleri
nin nüfusunu fazla göstermek için 160 000 civarında bir rakam merkez dışına kaymıştır. Bu durum göz 
önüne alındığında şu andaki nüfusumuzun 600 000'e ulaştığı tespit edilebilmektedir. 
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Belediyemiz 1 yılda yaklaşık 9 000 meskene ve yaklaşık 2 000 işyerine inşaat ruhsatı verebilmektedir. 

İlimiz ülkemizdeki imarlı olarak gelişen ve gecekondusu olmayan örnek şehirlerden birisidir. Düzenli geliş
me gösteren beldemizde bu sistemin devamını korumak, belediye hizmetlerinin ve denetiminin sağlıklı bir şe
kilde yürütülmesiyle mümkündür. 

Ancak, kentimizin büyük bir alana sahip olması ve bünyesindeki diğer özellikleri itibariyle, beldeye gere
ken hizmeti zamanında vermek ve bunun kontrolü oldukça zor olmaktadır. 

Bu sebeple, Konya Belediyesi sınırları içerisinde ekli haritada görüldüğü gibi 3 ilçenin oluşturulması 
belediyemizce uygun görülmektedir, ilçelerimizin sınırlarını tespit ederken, bugünkü nüfusunu ve gelecekteki 
gelişme durumunu ve yönü dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

Aşağıdaki açıklamalarda görüldüğü üzere, bazı bölgeler arasında nüfus olarak dengesizlik göze çarpma
sına rağmen, her bölgenin planlı gelişme yönü ve hızı göz önüne alındığında bu farkın herhangi bir değere 
şamil olmadığı müşahede edilecektir. 

a) I No. lu Bölge (Yatay çizgilerle taranmış kısım): 

Kentin merkezini içerisine almakta olup, imar planına göre bugün gelişmesini! % 90. üzerinden tamıaımla-
mış ve teşekkülünü sağlayabilmiştir. 1985 yılı nüfus sayımına göre nüfusu 200 574'dür. 

Nüfus yoğunluğu diğer bölgelere nazaran fazla görülmekte ise de, teşekkülatı hemen hemen tamamlandı
ğından gelecekte yoğunluk artış miktarı az olacaktır. 

Merkez dışındaki konar bölgeler, imar planına göre yapı yoğunluğu az olan inşaat sahalarına ayrılmıştır. 
(Az katlı bahçeli ayrık tip binalar veya 1 000 m3, 2 000 m- ve 5 000 m2 ye bir ev gibi) ayrıca, bu bölgede tarihî 
ve turistik eserler yer almaktadır. 

b) II No. lu Bölge (Dikey çizgilerle taranmış kısım): 

Şehrin kuzey ve kuzeybatı yönünü içine alan müstakbel gelişme alanıdır. 1985 yılı rakamlarına göre 
nüfusu 117 091'dir. Bugün az görülmesine karşılık çok süratle büyüyen ve inşaat sektörünün en hareketli 
olduğu kısımdır. 

Bu bölge, I No. lu Gecekondu Önleme Bölgesi, 100 000 nüfuslu 4 No. lu Gecekondu Önleme Bölgesi 
(Şu anda inşaıaıtlann % 60'ı tamamlanmış durumdadır.) yaklaşık 100 000 nüfuslu, 3 No. lu Gecekondu Önle
me Bölgesi ile Selçuk Üniversitesi kampusu, sanayi bölgeleri ve diğer yerleşim alanlarını kapsamaktadır, tmar 
planları teşekkül ettiğinde bu bölgenin nüfusu 600 OCû'in üzerinde olacaktır. 

c) III No. lu Bölge (Eğik çizgilerle taranmış kısım): 

Şehrin kuzeydoğu ile güneydoğusundaki alanı kapsamaktadır. 1985 yılı rakamlarına göre nüfusu 122 335' 
Idir. 

Bu alan kısmen sanayi sahasını ve merkezin bir kısmını kapsayan ve çoğunlukla da mesken sahala
rını içine almaktadır. Ayrıca, 2 nci Organize Sanayi alanı ve Motor Fabrikası gibi büyük sanayi kuruluş
ları bu bölgededir, imar planına göre yoğunluğu 2 nci bölgeye nazaran biraz daha düşüktür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 616) 



İçişleri! Komisyonu Rpponı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 2/471 
Karar No. : 16 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuza havale edilen Konya Milletvekili Haydar Koyuncu ve 7 arkadaşının; «Konya ili Merke
zinde Alâaddin, Selçuklu ve Meram Adıyla Üç ilçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi» içişleri Bakanı
nın da katılmasıyla Komisyonumuzda incelenip, görüşüldü. 

Komisyonumuz, Konya ilinin nüfusunu, tarihî ve turistik durumunu göz önünde tutarak teklifi aynen kabul 
etmiştir. 

Raporumuz, Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Osman Doğan 

Şanlıurfa -

Kâtip 
Mehmet Umur Akarca 

Muğla 

Üye 
Ahmet Ata Aksu 

Gaziantep 

Başkanveköi 
Atilla Sın 

ıMuş 

Üye 
Saffet Sakarya 

Çankırı 

Üye 
Namık Kemal Sentürk 

istanbul 

Üye 
Nihat Akpak 

Sakarya 

Sözcü 
Ziya Ercan 

Konya 

Üye 
Muzaffer Arıcı 

Denizli 

Üye 
Burhan Cahit Gündüz 

hsrmc 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 2/471 
Karar No. : 84 

18.6.1987 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Konya Milletvekili Haydar Koyuncu ve 7 arkadaşı tarafından hazırlanarak 11.6.1987 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça, Örthavalesi gereği «İçişleri Komisyonu»nda görü
şüldükten " sonra Komisyonumuza havalte edilen «Konya ili Merkezinde Alâaddin, Selçuklu ve Meram Adıy
la Üç İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi», Komisyonumuzun 18.6.1987 tarihinde yaptığı 115 inci Bir
leşimde ilgili Hükümet temsilcileri ve teklif sahiplerinin de katılmasıyla incelenip görüşüldü. 

Bilindiği gibi, Konya ili yüçölçümü bakımından Türkiye'nin en büyük şehri olması yânında, belediyesi de, 
hizmet götürdüğü alan bakımından, en büyük alana sahip tek belediyedir. Kaldı M, bir üniversite şehri nite
liğinde olan Konya, tarihî ve kültürel zenginlikleri yanında, sanayi, ticarî ve turizm bakımından da büyük 
bir potansiyele sahiiptir. Ayrıca, hızlı bir şehirleşme süreci içerisinde bulunan Konya'da, inşaat sektöründe de 
büyük bir canlılık izlenmektedir. 

Bütün bunların yanında, büyük bir nüfus artışı temayülü gözlenen ve imarlı ve kontrollü bir şekilde ge
lişen bu ilimizde, gecekondu sorunu da söz konusu değildir, işte, düzenli bir gelişme gösteren Konya ilinde, 
mevcut sistemi korumak ve devammı sağlamak, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da belediye hiz-
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— 4 — 

metlerinin ve denetiminin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ile mümkündür. Ancak, belediyenin hizmet ver
diği alanın büyüklüğü ve bünyesindeki diğer özellikler nedeniyle, beldeye gereken hizmetin zamanında veril
mesi ve bunun kontrolü oldukça zor olmaktadır. 

Teklif ile, söz konusu belediye hizmetlerinin aksamadan düzenli bir şekilde yürütülebilmesi için, şehrin bu
günkü nüfusu ve gelecekteki gelişme durumu gözönüne alınarak, yeni üç ilçe oluşturulması istenmektedir. Ay
rıca, Konya Belediyesinin 3030 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Büyükşehir Belediyesine dönüştürül
mesiyle, büyükşehir alanı olarak tanımlanan, daha geniş bir alanda, idarî ve malî yönden bir kademelenme 
sağlanarak, belediye hizmetlerinin diğer yerel idarelerle münasebetlerinin planlı, programlı, etkin ve koordi-
neli yürütülmesi amaçlanmaktadır. 

Komisyonumuzda, yukarıda sayılan hususların yerinde olduğu ifade edilerek, Hükümete yöneltilen soru
lara verilen cevaplardan sonra teklif ve gerekçesi benimsenmiş ve görüşmelere «İçişleri Komisyonu» metni 
esas alınarak maddelere geçilmesi kararlaştırılmıştır. 

İçişleri Komisyonu metninin 1 inci maddesinin (la) bendinde yer alan «Alâaddin» ibaresi Konya'nın ku
rucusu olan «Karatay»ın adı ile değiştirilmiş yapılan bu düzenleme doğrultusunda, teklifin başlığı ile 3 üncü 
ve geçici 1 inci maddeler değiştiritaiş, geçici 2 nci madde, kurulmak istenen ilçelerde belediyelerin bulunma
ması nedeniyle madde metninden çıkarılmış, ayrıca 1 indi maddeye bağlı 3 ve 5 sayılı listeler aynen, 2, 4 ve 6 
sayılı listeler, bu listelerde yazılı bucak, belediye ve köylerin şu andaki bağlılık durumlarını gösterir şekilde, 1 
ve 2 sayılı listede yer alan «Alâaddin» adı «Karatay» olarak değiştirilerek yeniden düzenlenmiş, 4 üncü mad
dede yer alan yürürlük tarihi yayımı tarihinden geçerli olacak şekilde yeniden düzenlenmiiş, 2 nci madde ile yü
rütmeye ilişkin 5 inci maddeler ise aynen kabul edilmiştir. 

Ayrıca, Genel Kurulun yakında tatile gireceği dikkate alınarak, teklifin Genel Kurulun tatile girmeden 
önce kanunlaşmasının yöre için önemi gözönünde tutularak İçtüzüğün 53 üncü maddesindeki 48 saat kuralı
na uyulmadan öncelikle gündeme alınması hususu Komisyonumuzca kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

iBaşIklanMeklili 
Fahrettin Kurt 

Trabzon 

A. Akgün Albay r ak 
Adana 

Hakkı Artukarslan 

C. Tayyar Sadıklar 
Çamiaikkale 

/. Fevzi YarrıJin 
Ispaırltia 

Reşit Ülker 
lls|taın|bul 

Sümer Oral 
Miaınlîsa 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Hazım Kutay 
Ankara 

[. Şamil Kazokoğlu 
.Böfaı 

Ünal Akkaya 
Çotrutm 

Yaşar Albayrak 
İstanbul 

Haydar Koyuncu 
Koinyia 

Arif Toprak 
Niğde 

İsa Vardal 
Zonguldak 

KâJtiip Üye 
Kadir Demir 

Kornea 

Naibi Sabuncu 
Aıydıın 

îm&ada bulunamadı 

İlhan Aşkın 
(Buutta 

Metin Yaman 
(Ertzıincan 

H. Orhan Ergüder 
İlsıtainbul 

Saffet Sert 
Konya 

Fehmi Memişoğlu 
RÜBB 
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KONYA MİLLETVEKİLİ HAYDAR KOYUNCU VE 7 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Konya İli Merkezinde Alâaddin, Selçuklu ve Meram Adıyla Üç İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Konya İl merkezinde; 

a) Ek 1 sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak üzere ve ek 2 sayılı listede adları yazılı köy, 
kasaba ve bucaklar aynen bağlanmak üzere Alâaddin, 

b) Ek 3 sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak ve ek 4 sayılı listede adları yazılı köy, kasa
ba ve bucaklar aynen bağlanmak üzere Selçuklu, 

c) Ek 5 sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak ve ek 6 sayılı listede adları yazılı köy, ka
saba ve bucaklar aynen bağlanmak üzere Meram, 

Adlarıyla 3 ilçe ve bu ilçelerin merkezlerinde aynı adlarla 3 belediye kurulmuştur. 

MADDE 2. — Belediye sınırları içinde birden fazla ilçesi bulunan Konya Belediyesi hakkında 3030 sa
yılı Kanun hükümleri uygulanır ve Konya Belediyesi ismi de «Konya Büyükşehir Belediyesi»ne dönüşür. 

•MADDE 3. — Bu Kanunla kurulan Alâaddin, Selçuklu ve Meram ilçelerinde merkezî idare tarafından oluş
turulacak teşkilata ait kadroları ihdas etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Alâaddin, Selçuklu ve Meram Belediye Seçimleri Türkiye düzeyinde yapılacak 
ilk genel mahallî idareler seçimleriyle birlikte yapılır. 

Bu süre içinde, Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin değiş
tirilerek kabulü hakkında 3030 sayılı Kanunda yazılı Büyükşöhir ve İlçe Belediyelerine ait yetki ve görevle
rin tümü Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülür. 

Konya Belediyesinde halen görevde bulunan Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni 
ilk genel mahallî idare seçimine kadar Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni 
olarak 3030 sayılı Kanunda.yazılı görev ve yetkilere sahiptir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunla kurulan ilçelerin Belediye sınırları içine alınan köy ye belediyelerin 
ve seçilmiş organlarının hukukî varlıkları ilk genel mahallî idare seçimine kadar devam eder. Bu Belediye
lerin ve köylerin her türlü mal varlıkları, hak, alacak ve borçları ile personeli, bağlı oldukları ilçelerde ilk ge
nel mahallî idare seçimleriyle teşekkül edecek, ilçe belediyesine devrolunur. 

MADDE 4. — Bu Kanun 1.1.1988 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 616) 
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İÇJİŞUERİ KOMÜSYONUiNUN KAİBUL ETTİĞİ 
OMElTlflN 

Konya İli Merkezinde Alâaddin, Selçuklu ve Meranı 
Adlıyla 'Üç Üçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifli 

İMADDE 1. — Tekliflin 1 inci maddesi Komisyo
numuzca aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifim 2 nci maddesi Komisyo-
nuımuzea aynen kabul edifflimiştlLr. 

MADDE 3.; — Teklifin 3. üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen, kaibul ediılmliışitir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tdklifân Geçici 1 inci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kaibul edMimişıtir. 

(GEÇİCİ MADDE 2. — Tekliflim Geçici 2 nci 
mıalddesi Komisyonumuzca aynen kabul ediıkniştıir. 

MADDE 4. — Teklifin 4 üncü maddesi Komis
yonumuzca alynen kaibul edlillmliştiir. 

MADDE 5. — Teklifin 5 inci maddesi 'Komis-
yonuımuızca aynen kaibul edilmişin 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Konya İli Merkezinde Karatay, Selçuklu ve Meranı 
Adıyla Üç İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Konya il merkezinde; 
a) Ek 1 sayılı listede adları yazılı mahalleler mer

kez olmak üzere ve ek 2 sayılı listede adları yazılı 
köy, kasaba ve bucaklar aynen bağlanmak üzere Kara
tay, 

b) Ek 3 sayılı üstede adları yazılı mahalleler mer
kez olmak ve ek 4 sayılı listede adları yazılı köy, ka
saba ve bucaklar aynen bağlanmak üzere Selçuklu, 

c) Ek 5 sayılı listede adları yazılı mahalleler mer
kez olmak ve ek 6 sayıh listede adları yazılı köy, ka
saba ve bucaklar aynen bağlanmak üzere Meram, 

Adlarıyla 3 İlçe ve bu 'ilçelerin merkezlerinde ay
nı adlarla 3 belediye kurulmuştur. 

MADDE 2. — İçişleri Komisyonu metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu Kanunla kurulan Karatay Sel
çuklu ve Meram ilçelerinde merkezî idare tarafından 
oluşturulacak teşkilata aJit kadroları ihdas etmeye Ba
kanlar Kurulu yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Karatay, Selçuklu ve Me
ram Belediye Seçimleri Türkiye düzeyinde yapılacak 
dik genel mahalMî idareler seçimleriyle birilikte yapılır. 

Bu süre içinde, BüyükşebJir Belediyelerinin yöneti
mli! hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin değiş
tirilerek kabulü hakkında 3030 sayılı Kanunda yazılı 
Büyükşehir ve İlçe Belediyelerine ait yetkü ve görev
lerin tümü Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yürütülür. 

Konya Belediyesdnde halen görevde bulunan Bele
diye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni 
ilk genel mahallî idare seçimline kadar Büyükşehlir Be
lediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encüme
ni olarak 3030 sayılı Kanunda yazılı görev ve yetkile
re sahiptir. ' 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 5. — İçişleri Komisyonu metninin 5 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 616) 
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TEKLİF METNİNE BAĞLI (LİSTELER 

(1) SAYILI ÜSTTE 

Alâaddin Belediyesine Bağllanan ve İlçe Merkezi İhdas Edilen 
Mahalleler 

S. No. Mahalle İsmi S. No. Mahalle İsmi 

1. 
2. 
3. 
4. 
5, 
6, 
7., 
8. 
9. 

10, 
Ki, 
12, 
13. 
14, 
15, 
16, 
17. 
1!8. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25, 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
311. 
312. 
33, 
34. 
35, 

316, 

37. 
3ı8. 
3'9. 
40. 

Nişantaşı 
IBüiyÜİfc İlhisaniıye 

[Küçük İhsaniye 
ŞelhlsaldrdMn 
Beyfoekimn 
IDavrliceidliıC 
Zevkfsuütan 
(HamMiıye 
(Piınari) 
Sakalhane 
iFerhuıniye 
Tarlaı 
Çilfiteım'endiven! 
Şems 
IMIilhmıanıdaır 

Zetmlburiı 
Tercüman; 
Babasulitan; 
Kasapsıinan 
İçkaraaıslan 
Devle 
Übnlişalhkif 
Şeref Şiirini 
Kalecik! 
Şükran; 
(MıücelilC 
iSephaivan 
Muhtar 
İMiyareıtltin 
Kalecelp 
Gaziiâlemışialh 
Küırkçü 
Şelh Oısimanru'mi 
ISelimüye 
Şdkerfuıruş. 

Albdülazliz; 
OedM'ityıe 
Mahımur'iyie 
Baihçelıevter 
töğreitmeın Evleri 

41. 
• 42. 

43. 
44. 
45., 
46. 
47. 
48. 
49., 
50. 
51. 
52, 
53, 
54, 
55, 
56, 
57, 
58. 
59. 
60, 
61. 
62. 
63. 
64. 

65, 
66, 
67. 
68. 
69. 
70. 

tu 
712. 
73, 
74. 
75, 

76. 
77, 
78. 
79. 
80. 

A'klbaş| 
(Furlgandıefde 

ISaJhiipaltaı 
Uiuibey , 
Karafcurftl 

Sungun 
Şeyhi Afa'meit 
Boridloibaşı 
Öbeyıiiti 
Tarhana 
Hoşlhavanaita 
ıHoşlhıavanalta Saaltci 
Hocaı Farulk 
Emir Halil 
Aiklstanej 
iGemalimaz 
Külahcıı 
Farihunmilsa 
Gurlb'icödüt 
Uluırlmak Aiıhıoca 
Uluırmak Saka 
Alav&rdü 
Armağan 
Yaka 

Havzan 
(Kürlden 
Sekimi 
Ayanfbeyl 
Yortganciı 
Candın 

' Seflveri 
Tırılırimakı 
İBlüyiük Kovanağzı 
Küçülk Kiovanağzı 
Toprak Sarnıç 
'Pirdbii 
Aralbödldüren 
Geçtilt 
Gazanferı 
Büyülk Alymianas 
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•81. 
82. 
83. 
84. 
85, 
86, 
87. 
'88, 
89, 
90, 
91. 
92, 
93. 
94, 
95, 
96., 
97, 
98. 
99. 

100, 

Mahalle İsmi 

Kalfaları 
Elkimefklkoçu 
Küçülk Aymam as 
üzunfoaırrnanlar 
BSalbalık, 
Kurtuluş 
Doktor Ziya Barlas 
[Hacı Şaban 
Aştan 
Orgeneral' Tural 
IMdlilkşalh 

Laleibahç1© 
Duruınıday 
Haranancıik 
Yenıişehlin 
Zafer; 
Kkazlıı 
Yenice! 
Beyazıt! 
Alparsan 

__ 9 __ 

S. No. 

101. 
102. 
103. 
104. 
105, 
106. 

107. 
108, 
109. 
110. 
ııııı. 
1H2. 
113. 
114. 
'1/115. 
1116, 

117, 
1'18. 
1119. 

Mahal le İsmi 

(Hacı Isaefenldi 
Saadet 
Dene Caımiıiı Kebir 
Dere Âşıfclar 
Karaaslaıru Aıyibatıçe 
Batıp 
tHalsanfklöy 
Karatıüyük 
Yaylapınar Kaş 

. Ktozağ&çj 
IBeyfbetsı 

Köyceğizi 
Hadimi 
Yaylapınar SüleymanJiye 
Yumusı Elmrıe 
özıalanı 

Turgultreilsı 
Arif Büligte 
İLiaidİdil 

(2) SAYILI LİISTTtE 

Alâaddin İlçesine Bağlanan Bucak ve Köyler 

Bucak ve Köy İsimleri Bucak ve Köy İsimleri 

Alakova Köyü 
Boruktolu Köyü 
Çarıklar Köyü 
Bayat Köyü 
Boyalı Köyü 
Çayırbağı Köyü 
Çomaıklı Köyü 
Difcmelli Köyü 
Karadiğin Köyü 
Karadiğin Deresi Köyü 
Kayhüyük Köyü 
Pamukçu Köyü 
Yeni'bahçe Köyü 
Hatunsaray Bucağı 

Çükurçimen Köyü 
Çükurçimen Tekke Köyü 
Evliya Tekke Köyü 
Gökyurt Köyü 

Güneydere Köyü 
İMpınar Köyü 
llyasbaba Köyü 
Karaağaç Köyü 
Kavakköy 
Kayadi'bi Köyü 
ıSağdı'klar Köyü 
Sarıkız Köyü 

Yeşildere Köyü 
Kızılören Bucağı 
Çamurlu Köyü 
Dilekçi Köyü 
Erenkaya Köyü 
Hasanşeyh Köyü 
İnlice Köyü 
Kayalı Köyü 
Sağlık Köyü 
Yatağan Köyü 
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(3) SAYILI LİSTE 

Selçuklu Belediyesine Bağlanan ve fice Merkezli ihdas Edilen Mahalleler 

S. No. Mahalle lismi S. No. Mahalle İsmi 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

Kalenderhane 
Medrese 
Musalla Bağlan 
Horözlühan 
Şekermurat 
Selçuk 
Hacıkaymak 
Feritpaşa 
İşıklar 
Kılınçaslan 
Aydınlıkevler 
özlem 
Esenler 
Akıncılar 
Fatih 

16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25/ 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

Mimarsinan 
Dedekorkut 
Dumlupınar 
Mehmet Akif 
Hocacihan Saray 
Hocacihan Hanaybaşı 
Hocaoihan Hacılar 
Hocacihan 100. Yıl 
Sille Subaşı 
Sille Ak 
Yazır 
Cumhuriyet 
Yeni Selçuk 
Hüsamettin Çelebi 
Sakarya 

(4) SAYILI LİSTE 

Selçuklu İlçesine Bağlaman Bucak ve Köyler 

Bucak ve Köy İsimleri Bucak ve Köy İsimleri 

Aşağıpınarbaşı Bucağı 
AcıdorC Köyü 
Bağnkurt Köyü 
Biçer Köyü 
Çaldere Köyü 
Çaltı Köyü 
Çandır Köyü 
Çengeltıi Köyü 
Dokuz Köyü 
Eyrü'bayat Köyü 
Güvenç Köyü 
Kale Köy 
Karaömerler Köyü 
Kınık Köyü 
Kızılcakuyu Köyü 
Meydan Köyü 
Ortakonak Köyü 
Sarıcalar Köyü 
Tömek Köyü 
Yazi'belen Köyü 
Yu'karıpmarlbaşL 
Zincirli Köyü 

Derbent Bucağı 
Çif tlıiközü Köyü 
Değiş Köyü 
(Derbent Tekke Köyü 
Mülayim Köyü 
Saraypınar Köyü 
YassıÖren Köyü 
Ardıçlı Köyü 
Başarafcavak Köyü 
Dağderû Köyü 
Değirmen Köyü 
Güney Köyü! 
Küçük Muhsine Köyü 
Saray Köyü 
'Selalhattin Köyü 
Sızma Köyü 
'Sulutas Köyü 
Tatköy 
Tepeköy 
Ulumutoine Köyü 
Yükselen Köyü 
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(5) SAYILI ÜSTTE 

Meram Belediyesine Bağlanan ve İlçe Mer'kezi İhdas Edilen Mahalleler 

S. No. Mahalle İsmi S. No. Mahalle İsmi 

1. 
o 

3. 
4. 
5. 
6, 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

- 24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 

34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 

Kerimdede Çeşme 
Kerimdede Cami 
Kerimdede Mektep 
Piresat Hacı Hüseyin 
Piresat Kabasakal 
Abacı Seyit 
Akçeşme 
Çukur 
Yunusoğlu 
Fakihdede 
Piri Mehmet Paşa 
Pürçüklü 
Hocahabib 
Babıaksaray 
Durakfa'kih 
Zincirlikuyu Çelebi 
Civar 
Sarı Hasan 
Hacı Süleyman 
Dolapmektep 

Dolap Battal 
Dolap Halil 
Dolappare 
Dolap Mahmut 
Dolap Cami 
Şeyhulema Yahşi 
Şeyulema Cemre 
Şeyulema Recepağa 
Şeyulema Çavuşoğlu 
Yenimahalle 
Sırçalı Mescit 
Kuzgurikavak 
Ahmet Fakih 

Darıcı 
Bağevliya 
Ovaloğlu 
Ahmetdede 
Sarnıç 
Polatlar 
Müşki 
Hacı Cemil 
Sütçü 
Yanıkcami 
Hacı Sadık 
Ortamescit 

46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 

• 54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
'64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 

Hacı Yusuf Mescit 
Hasandede 
Keçeciler 
Nehri Kafur 
Küçük Sinan 
Orta Sinan 
Büyük Sinan 
K. Kayacık 
Karadhan 
Kara'kayış 
Bulgurimam 
Doğanlar 
Dedemoğlu 
Sarıyakup 
Uluırmak Burhandede 
Mengene 
Kabasakal 
Büyük Kumköprü 
Çaıtat Tömök 
Karakulak 
Hoca Bekir 
Hocalar Köprüsü 
Hacıbalı 
Selimsultan 
Çimenlik 
Çayır 
Mezbaha 
Küçük Kumköprü 
Hamzaoğlu 
Yediler 
Doğuş 
Gazi Osmanpaşa 
Hacıveyiz Zade 

Fevzi Çakmak 
Orhangazi 
Ulubatlı Hasan 
Karaaslan Dede 
Büyük Kayacık 
Tatlıcak 
Elmacı 
Saraçoğlu 
Karaaslan Üzümcü 
Keykubat . 
Mk la l 
Erenler 
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Meraım İlçesine 

Bucak ve Köy İsimleri 

Erler Köyü 
Kaşınlhanı Köyü 
Obruk Bucağı 
Akören Kışla Köyü 
Aksaklı Köyü 
Başgötüren Köyü 
Büyük Burnaik Köyü 
İpekler Köyü 
Karadona Köyü 
Katrancı Köyü 
Kızören Köyü 
Köse Ali Köyü 
Sürüç Köyü 
Yağlibayat Köyü 
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SAYILI LİSTE 

(Bağlanan Bucak ve Köyler 

Bucak ve Köy İsimleri 

Yavşiamkuyu Köyü 
Yarma Bucağı 
Akbaş Köyü 
Bakırtolu Köyü 
Beşağıl Köyü 
Divanlar Köyü 
Göçü KÖyü 
Hayıroğlu Köyü 
İsmalil Köyü 
Karakaya Köyü 
OVakavağı Köyü 
iSakyatan Köyü 
Şatır Köyü 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONU METNİNE BAĞLI LİSTELER 

Teklife bağlı 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sayılı listeler Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

15 . 6 . 1987 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİNE BAÖLI LİSTELER 

(1) SAYILI Lİ13TE 

Karatay Belediyesine Bağllanan ve tlçe Merkezi lihdas Edilen 
Mahalleler 

S. No. Mahalle ismi S. No. Mahalle İsmi 

1, 
2. 
3. 
4. 
5. 
6, 
7. 
8. 
9. 

10, 
11. 
la. 
13., 
14., 

1'5. 
16, 
17, 
1>8. 

19. 
20, 
211. 
22. 

23. 
24w 
25, 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
3(1., 

>32, 
33. 
34. 
35. 
316. 
37. 

Nişanitaşj 
©lülyiülk îhlsaniiye 
Küşülk insaniye 
Şeteadreltltlin 
©eytıekim 
Devricefcİt 
Zevlesu'Man 
HamnüdOye 
Finariı 
Salkanane 
Fernuniye 
Tarla 
Çifltemerdiven 
Şemlsı 
ıMıilhlmamdar 
Zemlburİ! 
Tercüman 
Balba'sulitamj 
KasaJpslinan! 
dlçdcaraıaislan; 
Devle; 
Ibn^an'inı 

Şeref Skin 
Kalefcik 
Şülkran 
(Müceiijtl 
Septıaıvam 
Muhitar 
IhtüyaröUtin 
Kialecelpı 
Gaz/ialemşan! 
Kürkçüi 
tŞelh Osimanrutai 
Selimiye 
Şekeıtfuruş: 
AlbldülazİTi 
CedMiye 

38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43, 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49, 

50. 
51. 
52. 
53,, 
54., 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 

60. 
61. 
62. 
63., 
64. 
65. 
66, 
67. 
68. 
69. 
70, 
71., 
72. 
7İ3, 
74, 

Malhımuriıye 
Baihçefevter 
Öğreüimen Eivüeri 
Afclbaçı 
Fur'gandıede 
Salhıipaltai 
Uhıibeıy 
Karakurti 
Sumıgurj 
ıŞeylh. Ahmet 
Bordloibaşıı 
Üıbeydifi 

Tarhana! 
Hfoşhaıvana'tfa 
Hoşhav&nata Saatçi 
(Hoca Faruk 
Erdir Haİil 
Aksinne 
Gemaimazı 
KüMıe* 
Farhumnilsa 
Gurlbicedült 

Oluiîlmak Alilhoca 
Uluırmalk Saka 
Alaıvardı 
Armağan 
Yaka; 
(Havzan; 
Kürden 

Selam, 
Ayanfbey 
Yorgancı 
Candır 
Sellver! 
Tıolırmalk 
Büyülk Kjoıvanağzı 
Küçük Kiovanağzı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 616) 
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S. No. Mahalle İsmi S. No. Mahalle İsmi 

75. 
76. 
77. 
78, 
79. 
80. 

81. 
8(2, 
83, 
84. 
85. 
86, 
87, 

88. 
89, 
90, 
91, 
.92. 

93, 
94, 
95. 
96. 
97. 

Toprakı Sarnıç) 
Pirefbli1 

AflalböM'ürenı 
(Geoitti 
Gazanfer! 
Büyük Atyimanas 
Kalfaları 
Elktadk'kioçu 
[Klüçülkı Ayıman&s 
Uzudhar'm anlar 
ÎBalbalık 
(Kurtuluş, 
(Ddkftor Ziya Barlas 
Bacı IŞalban 
Aşlkanı 
Dılgenenali Tural 
Metikşah 
Laüöbialhçe 

Durunday 
Harmancık 
Yen'işeti'ir 
Zafer) 
K'ı'razli! 

(2) SAYILI LİSTE 

fKaratay İlçesine Aynen Bağlanan Bucak ve Köyler 

A d ı İlçesi Bucağı 

1. Alakova Merkez Merkez 
2. Boruktolıı Merkez Merkez 
3. Çarıklar Merkez Merkez 

Hatip Bucağına Bağlı Köyler 

A d ı İlçesi Bucağı 

i. 
t 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
0. 

Bayat 
Boyalı 
Çayırbağı 
Çomaklı -
Dikmeli 
Karadiğin 
Karadiğin Deresi 
Kayı Hüyük 
Pamukçu 
Yenibahçe 

Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 

Hatip 
Hatip 
Hatip 
Hatip 
Hatip 
Hatip 
Hatip 
Hatip 
Hatip 
Hatip 

98. 
99. 

100. 
101. 
102. 
103, 
104. 
105. 
106, 
107. 
108. 
109. 
1110, 

111. 
11'2. 
113, 
114, 
115. 

m 6. 
1.17. 
1!1>8, 
119. 

Yenice; 
Beyazım 
Allparsan 
Hacı îsaefendi 
Saadet 
Dere Camii Köhir 
Dere Âşıklar 
(Karaaislto Aıylbaıhçe 
Haitıpj 
Haisanfköyj 
jKaırahüyük 
Yaiyllapınar Kaş 
Klozağaç 

Bbyfbesi 
(Köyceğiz 
Hadim:iı 
Yaiyllapınar Sübyman'iye 
Yutıusı Emre 

özalıan 
Tungultreilsi 
Arilf Billg'e 
Laldilklii 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 616) 
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Hatunsaray Bucağına Bağlı Köyler 

A. d i tlçesi Bucağı 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

Hatunsaray BM. 
Çukurçimen 
Çukurçimentekke 
Evliyatekke 
Gökyurt 
Güneydere 
İkipınar 
İlyasba'ba 
Karaağaç 
Kavakköy 
Kayadibi 
Sadıklar 
Sar ikiz 
Yeşildere 

Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 

Hatunsaray 
Hatunsaray 
Hatunsaray 
Hatunsaray 
Hatunsaray 
Hatunsaray 
Hatunsaray 
Hatunsaray 
Hatunsaray 
Hatunsaray 
Hatunsaray 
Hatunsaray 
Hatunsaray 
Hatunsaray 

Kızılören Bucağınla Bağlı Köyler 

Ad ı İlçesi Bucağı 

1. Kızılören BM. Merkez Kızılö/en 
2. Çamurlu Merkez Kızılören 
3. Dilekçi Merkez Kızılören 
4. Erenkaya Merkez Kızılören 
5. Hasanşeyh Merkez Kızılören 

(4) SAYILI LİSTE 

Selçuklu 'ilçesine Aynen Bağlanan Bucak, Kasaba ve Köyler 

A d ı İlçesi Bucağı 

1. 
2, 
3. 
4. 
5. 
6. 

' 7, 
8. 
9. 

10. 
İÜ. 

12< 
13, 
~n. 

Aşağı Pınarbaşı BM. 
Abıdbît' 
IBağrıkuritJ 
(Biçen 
ÇaMdere 
Çalltı 
Çarıldırl 
Çengelti 
DokuzkJÖyj 
•Eğrdbaıyaltı 
Güvenç; 
KMeköyj 
tKaraölmerleri 
Kımılki 

Merkez 
Merkez 
'Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez • 
Meırkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 

Aşağı Pınarbaşı 
Aşıağı Pınarbaşı 
Aşağı Pınarbaşı 
Aşıağı Pınarbaşı, 
Aşağı Pınarbaşı 
Aşağı Pınarbaşı 
Aşıağı Pınarbaşı 
Aşağı Pınarbaşı 
Aşağı Pınarbaşı 
Aşağı Pınarbaşı 
Aşağı Pınarbaşı 
Aşağı Pınarbaşı 
Aşağı Pınarbaşı 
Aşağı Pınarbaşı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi , (S. Sayısı : 616) 
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A d ı İlçesi Bucağı 

15. 
16. 
17. 
]L 
19. 
20. 
21. 
22., 

1. 
2. 
3. 
4. 
5., 
6. 
7., 

1, 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 
9. 

1Q, 
M. 
12, 
13. 

Kızılcakuıyu 
Mbydanköy 
O'rıfcalkıooalklaırj 
Sarıcalar 
Tömelk 
Yazıbelen 

Merkez; 
Merkez 
Merkez. 
Merkez 
Merkez 
Merkez ' 

Yukarı Pınarbaşı , Merkez 
Zimdidıi] 

A d ı 

Dertbenfc BM.; 
Çüffclifközıü B. 
De©iş 
iDerlbeıntt'telk'kö 
'Mülayimi! 
ISaraypınar! • 
Yaıssıöremı 

A d ı 

Ardıçâıı 
Dağidere 
Değütnenköy 
Giineylkiöiy 
Küçülkmuihlsıiıne 
(Sarayköy 
SeMıaıtt'inı 

Sızma; 
ISuluitaşi 
TaJtJklöıy) 
Tepe B. 
Ul'umıılhısine 
Yükselen B. 

Merkez 

Derbent Bucağına Bağlı Köyler 

İlçesi 

Merkez 
Merkezi 
Merkez 
Merkez] 
Merkez 
Merkez 
Merikez 

Sille Bucağına Bağlı Köyler 

İlçesi 

Merkezi 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Mierkez 
Merikez; 
Merkez 
Mierkez 
Merk'ez] 
Mierkez] 
Mıerikez 
Mierkez 

Aşağı Pınarbaşı 
Aşağı Pınarbaşı 
Aşağı Pınarbaşı 
Aşağı Pınarbaşı 
Aşağı Pınaribaşı 
Aşağı Pınarbaşı 
Aşağı Pınarbaşı 
Aşağı Pınaribaşı 

Bucağı 

Derbent 
Derbent 
Derbent 
Derfben't 

• Derbent 
Derbent 
Derbent 

Bucağı 

SİM© 
Şilde 
Sille 
SliM© 
SİM© ' 
Sili© 
SİM© 

SliM© 
Sille 
Sille 
SliM© 
Sille 
SliM© 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 616) 
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(6) SAYILI LİSTE 

Meram İlçesine Aynen Bağlanan Bucak, Kasiaıba ve Köyler 

A d ı İlçesi Bucağı 

L Erter 
2. Kaşınham 

A d ı 

1, Obruk BM. 
2.; Akörenkışla 
3. Aksaklı 
4.; Başgötüren 
5. (Büyük Burnafc 
6. İpekler 
7. Karadona 
8. Katrancı 
9. Kızören 

10. KöSealij 
îl.ı ıSürüç 
12. Yağlibayat 
13. Yavşankuyu 

A d ı 

1. Yarma BM. 
2. Akbaş 
3. Balkırtdlü 
4, Başağı! 
5< Divanlar 
6. Göçü 
7< Hayıroğlu 
8, İsmi B, 
9< Karakaya 

10, Ov&Ikavağı 
11'. Sakyatan 
12. Şatır 

Merkez 
Merkez 

Obruk Bucağına Bağlı Köyler 

İlçesi 

Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez . 

Yarma Bucağına Bağlı Köyler 

İlçesi 

Merkez 
Merkez 
Merkep 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkep 
Merkez. 
Merkez; 
Merkez 
Merkep 

Merkez 
Merkez 

Bucağı 

Obruk 
Obruk 
Obruk 
Obruk 
Obruk 
Obruk 
Obruk 
Obruk 
Obruk 
Obruk 
Obruk 
Obruk 
Obruk 

Bucağı 

Yarma 
Yarma 
Yarma 
Yarma 
Yarma 
Yarma 
Yarma 
Yarma 
Yarma 
Yarma 
Yarma 
Yarma 

'Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 616) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİNE BAĞLI LİSTELER 

İçişleri Komisyonu metninin 1 inci maddesine ekli (3) ve (5) sayılı üsteler aynen kabul edilmiştir. 

•">• m>-*<^—<••• 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (Ş.' Sayısı.: 616) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 602 
26 . 10 . 1963 Tarihli ve 357 Sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 
Ek 6 ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile 
Plan ve Bütçe; Millî Savunma Komisyonları Raporları (1 /858) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 18 . 5 . 1987 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K.Gn.Md. 18/101-2079/03124 

T'ÜRiKJİiYEt BÜYÜK MİLLET: MEOJSI BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma [Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza şaraı Bakanlar Kuratumea 4.4.1987 tarihinde ka-
rarlaştırıîanı «26.10.1963 Tarihli ve 357 Sayılı Askerî Hâkimler Kanununun Ek 6 ncı Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kamum Tasarısı» !ve gerekçesi eki oîarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

OHNEfL GHREİKÇE 

Türkiye Cuimihuriiıyatıi Anayasasının Yüksek Malhkemeflerîe ilgili 146-158 inci maddelerimde yüksek yargı 
organları olarak, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıitay, Askerî Yüksek İdare Mahkemeisi 
ve uyuşmazlık Mahkemesi sayıtaışltır.: Anayasa ve ilgiıti yasa hükümlerine göre bu mahkemeler arasında 
eşiltlik esas olup, birislinin diğerine nazaran üstünlüğü yoktur. 

Niîtekiim :' 

1. 2949 sayılı Anayasa Malhklemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 3 ve 4 üncü 
maddelerinde bu mahkeme üyelerinin; Yargıtay, Danıştay, Askerî Yarigıltay, Askierî Yüksek îdare Mahke-
mesli başkan ve üyeler i araisından seç/ileceği yazıl ildir .ı 

2< 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluşu ve İnleyişi Hakkımda Kanunun 2 nci maddesi; Ceza 
Bölümüne Askerî Yargıtay'dan, Hukuk Bölümüne Askerî Yüksek idare Mahkemesinden üye seçileceği hük
münü taşımaktadır. 

3. 1602 sayılı Kanunun 80 inci maddesine göre; Askerî Yüksek İdare Malhkemelsinln hâkim sınıfından 
olan Başkan, Başisavcı ve üyeleri; aylık, ek göısiterge, ödenek, yüksiellme, yaş hadlerli, emeklilik ve d'i'ğer özlük 
hakları yönümden, Askerî Yarigıltay Başkanı, Başsavcı, Daftre başkanları ve üyelerine uygulanan hükümlere ta
bidir. 

4. 241 ve 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde; Anayasa Mahkemesi, Yargıltajy, Danıştay, As
kerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi başkanları ile Başsavcılarının maaş ve ek göisitergeleri aynı, 
şekilde düzenlenmiişitir. Halen tuğgeneral olan Atekerî Yüksek idare Mahkemesi Başkainı, tümgeneral rütbe
sini taşuyan Askerî Yargıtay Başkanı gilbi, allbay rii'tfbeii Askerî Yülkisek tdare Mahkemesi Bşısavcısı da tuğ
general rültibelü Aslkerî Yargıtay Başsavcısı gibi, aynı maaş ve ek göslterge üzerinden özlük halklarını almak
tadır. 
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5, 357 sayılı Aislkerî Hâkimler Kanununun Askerî Yarigıltiayla ilgili Bk-5 inci ve Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesiyle ilgii Bk-Ö ncı maddelerinde, her iki maMcöme üyeleri bakımından aynı esaslara yer veriıl-
mlşjtıkv 

6, Diğer yandan 926 s'aiyılı Tür*k SilaMı Kuvvetleri Personel Kanunumda prensip olarak yardımcı sınıf 
general - amirali erön tümgeneral - tümamiral rütlbelerine tertfillerine engel biır hlüküm de bulunmamaktadır. 

Evvelce, Askerî Yülkisdk İdare Mankeımesinln kurulduğu tarihiten itiibaren 1972->1981 yıllan arasında, Aske
rî Yargıtay ve Asikerî Yüktsdk Uda re Mahkemesi arasında, fark gözelfcidlmemiış ve bu mahkemelerin general -
amirali kadro ve rütibelerinin; 

Balkanları : Tümgeneral - Tüıma/miral 
ÜlkÜnoiı Ibaşlkaintart : Tuğgeneral - Juğannii'al 
Başsavcıları : Tuğgeneral - Tuğamiral 
Olarak uygulanmış bulunması, Anayasa ve ilgili kanun l>arı>n yukarıda sayılan maddelerinde benimsenen ve 

yüiidsdk yargı organlarının «eşitliği» esasına dayanan yerlinde bjir uıyigulama olmuştur. 
Hal bu iken vıe halen 357 sayılı Aislkerî Hâkimler Kanununun Eik-5 imci maddesinde Aîsikerî Yargıtay Baş

kanının kanunî kadrosu, «tümgenerali - tümamfiral», Başsavcısının da, «Ituğgeneral - tuğalmiral» olarak mu
hafaza ediilimiş i'k'en, yülklsek yarığı organlarının «eşitliği» esasından ve bu esasa dayalı önceki uygulamadan uzafk-
laşıJlması ve 357 sayılı Kanunun Bk-6 ncı maddeslinde Askerî Yü'ksdk İdare Mahkemesi Başkanının kadrosu
nun «tuğgeneral - tuğamiral», Başsavcısının da «albay» rültibeleriyle dondurulmuş bulunması, aynı seviyedeki 
iki yüksek yargı organı atlasında eşitsizlik yaratan bir düzenleme olmuştur. 

Sonuç iltilbariyle tasarı ite, yüksek yargı organten bakımından Anayasa ve ilgili kanunlarda öngörülen 
«eşiltlilk» esasının gerektirdiği düzenleme yapılmaklta ve Askerî Yargıtay ile Askerî Yüksek İdare Mahkemesi 
Baişlldan ve Başsavcılarının kanunî kadrolarında esjiıtffilk. sağlanımafctaldiır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

'Madde 1. — Bu madlde ile, genel gerekçede açıklanan nedenlerle Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkan 
ve Başsavcıisunın kanunî kadroları değiştirilmekte ve teşteiliait yapısı ile bJizmdt gerekleri de dikkate almanak As
kerî Yülkisdk İdare Malhıkemesi Balkanının rütbesinin, «tuğgeneral - tuğamiral veya tümgeneral - tümamiral, 
Başsavcısının rütbesinin de, «albay veya tuğgeneral - tuğalmiral» olması öngörülmektedir. Bu maddede, baş/ta 
Anayasa olmak üzere diğer yasalar karşısında eşiltlüğin salğHiammaSı ve hizmette etkinlik ve verimliliğin ariinl-
masi' amıaçllanmışjtır. 

Madde 2. — Madkle yürütme ile ilgilidir. 
Madde 3. — Yürürlük (maddesidir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Pjan ve Bütçe Komisyonu 16 . 6 . 1987 
Esas No. : 1/858 
Karar No. : 78 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanıp, Bakanlar Kurulunca 18.5.1987 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça Millî Savunma Komisyonuna havale edilen «26.10.1963 Tarihli 
ve 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun Ek 6 ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı» anı
lan Komisyonun 10.6.1987 tarihinde yaptığı toplantıda görüşülmüş, tasarı bir kadro kanunu tasarısı olarak 
değerlendirildiğinden, Komisyonumuzun görüşü alındıktan sonra incelenmesinin uygun ve yerinde olacağı ka
rarına varılmıştır,, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 602) 
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İçtüzüğün 35 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince Komisyonumuza havale edilen tasarı, Komisyonu
muzun 15.6.1987 tarihinde yaptığı 112 nci birleşimde incelenip görüşüldü. 

Yapılan incelemeler sonucunda, Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin kurulduğu tarihten 1981 yılına kadar, 
Askerî Yargıtay ile arasında fark gözetilmediği halde, 1981 yılında 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununda 
yapılan değişiklikle, anılan Kanunun Bk 5 inci maddesinde Askerî Yargıtay Başkanının kadrosu tümgeneral -
tümamiral, Başsavcısının da tuğgeneral - tuğamiral olarak muhafaza edildiği, Bk 6 ncı maddesinde ise, Askerî 
Yüksek İdare Mahkemesi Başkanının kadrosunun tuğgeneral - tuğamiral, Başsavcısının da albay rütbeleriyle 
dondurulduğu görülmüştür. 

Tasarının, iki yüksek yargı organı arasında eşitsizlik yaratan bu durumu ortadan kaldırmaya yönelik ol
duğu anlaşılmaktadır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda yardımcı 
sınıf general - amirallerin tümgeneral - tümamiral rütbelerine terfilerine engel bir hüküm bulunmadığı, ayrı
ca bu düzenlemenin bütçeye ek bir yük getirmeyeceği görüşüyle kabulünde bir sakınca olmadığı sonucuna 
varılmıştır. 

Bu görüşten hareketle, tasarının 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun Bk 6 ncı Maddesinin Birinci ve 
ikinci Fıkralarını Değiştiren Çerçeve Birinci maddesi ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü mad
deleri aynen kabul edilmiştir. 

Millî Savunma Komisyonuna havale edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkanvekili 
Fahrettin Kurt 

Trabzon 

A. Akgün Albayrak 
Adana. 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

İlhan Aşkın 
Bursa 

Ünal Ahkaya 
Çorum 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

/. Fevzi Yaman 
„ İsparta 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Ayhan Fırat 
Malatya 

-

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Hakkı Artukarslan 
Bingöl 

M. Memduh Gökçen 
Bursa 

Metin Yaman 
Erzincan 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

(İmzada bulunamadı) 

Tülay Öney 
İstanbul 

(İmzada bulunamadı) 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Sümer O rai 
Manisa 

İsa Vardal 
Zonguldak 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Hazım Kutay 
Ankara 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

İlhan Araş 
Erzurum 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

M. Turan (Bayezit 
Kahramanmaraş 

(İmzada bulunamadı) 

Saffet Sert 
Konya 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 
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Milli Savunma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. : 1/858 
Karar No. : 7 

17 . 6 , 1987 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

26.10.1963 Tarihli ve 357 Sayılı Askerî Hâkimler Kanununun Ek 6 ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ilgili Millî Savunma, Maliye ve Gümrük bakanlıkları temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonu
muzun 10 ve 17.6.1987 tarihli toplantılarında görüşüldü. 

26.10.1963 tarihli ve 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 27.3.1979 tarihli ve 2219 sayıh Kanunla değiş
tirilen Ek 5 inci maddesinde Askerî Yargıtay Başkanının rütbesinin tümgeneral veya tümamiral, Başsavcısı ile 
II. Başkanının rütbesinin tuğgeneral veya tuğamiral olacağı öngörülmüş olmasına rağmen aynı Kanunun 
27.3.1979 tarihli 2219 sayılı ve 25.12.1981 tarihli 2568 sayılı kanunlarla değiştirilen Ek 6 ncı maddesinde ise 
Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanının rütbesinin ise tuğgeneral - tuğamiral olacağı hükmolunmuştur. 
Kısaca 1963 yılından 1981 yılıha kadar iki yargı organı arasında fark gözetilmediği halde 1981 yılından bu 
yana Askerî Yüksek İdare Mahkemesi aleyhine eşitlik bozulmuştur. 

Tasarı, gerekçesinde arz ve izah olunduğu üzere iki yargı organı arasındaki mevcut eşitsizliği bertaraf et
mek gayesiyle hazırlanmıştır. 

Tasarının tümü, üzerinde yapılan görüşmelerden sonra uygun ve yerinde bulunarak maddelerin müzakere
sine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Tasarının bir kadro kanunu olması hasebiyle İçtüzüğün 35 inci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince bu hu
susta Plan - Bütçe Komisyonunun görüşü istenmesine karar verilmiş ve ikinci toplantıda da, Plan - Bütçe Ko
misyonunun : «... tasarının bütçeye ek bir yük getirmeyeceği...» ne mütedair görüşü Komisyonumuzca da be
nimsenmiştir. 

Tasarının 1, 2 ve 3 üncü maddeleri uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 
İşbu raporumuz Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ömer Ferruh İlter 

tsitaribuü 

Üye 
Halil Nüzhet Gorai 

Aydın 

Üye 
Ali Topçuoğlu 

Kahramanmaraş 

Üye 

Sözcü 
Özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Üye 
Mustafa Kani Bürke 

DernİizlIi 

Üye 
Emin Fahrettin Özdilek 

Konya 

Üye 

Üye 
Hüseyin Şen 

Artvin 

Üye 
Burhan Cahit Gündüz 

İzmir 

Üye 
Turgut Hali t Kunt er 

Rize 

Muhlis Arıkan Mehmet Abdürrezak Ceylan 
Samsun Siirt 
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HÜKÜMETİN TBKttJF ETTİĞİ METİN 

26.10.1963 Tarihli ve 357 Sayılı Askeri Hâkimler 
Kanununun Ek 6 ncı Maddesinin Değiştirilmesine 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 357 sayılı Kanunun değişik Ek 
6 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanının rüt
besi tuğgeneral - tuğamiral veya tümgeneral - tüm
amiraldir. Başsavcının rütbesi de albay,veya tuğgene
ral - tuğamiraldir.» 

«Birinci fıkradaki general - amiral rütbeleri 926 
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda 
gösterilen kadro oranları dışında tutulur.» 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
ETTİĞİ METİN 

KABUL 

MADDE 2. 
lüğe girer. 

MADDE 3. 
Kurulu yürütür. 

Bu Kanun yayımı tarihinde yürür-

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

28.10.1963 Tarihli ve 357 Sayılı Askeri Hâkimler 
Kanununun Ek 6 ncı Maddesinin Değiştirilmesine 

Dair Kanun Tasarısı 

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

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

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

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Balkanı 
H. C. Güzel 

Devlet Balkanı 
M. T. Titiz 

Ada'liet Balkanı 
M. O. Sungurlu 

Dışlişlarfı Balkanı 
V. Halef oğlu 

Devtet Baık. - Başbakan Yrd. 
/. K. Erdem 

Devffet Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Devlet Bakam 
A. Karaevli 

MiıMî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

'Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Balkanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakam V. 
A. Tenekeci 

îçişiliera Balkanı 
Y. Akbulut 

Milî Eğittim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. Emiroğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakam V. 
S. N. Türel 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakamı 
M. Kalemli 

Taran Orman ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sosyali Güvendik Baklanı 
H. H. Doğan M. M. Taşçıoğlu 

Uilaştıırrna Bakanı 
V, Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
H. C. Aral 

Emarji ve TaJbiî Kaynaklar Bakanı 
S. N. Türel 

Kültür ve Tunüzm Bakanı 
A* M. Yılmaz 
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Dönem : 17 Yasama Yılı : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 594 
2872 Sayılı Çevre Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/864) 

T. C. 
Başbakanlık 26.5.1987 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 18 j 101-2068103977 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 14.5.1987 tarihinde kararlaştırılan «2872 sayılı Çevre Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

2872 sayılı Çevre Kanunu bir çerçeve Kanun vasfını taşıdığından Kanunun ilgili hükümlerinin yapılan uy
gulamalar dikkate alındığında söz konusu Kanunun işlerliğini kolaylaştıracak değişikliklere ihtiyaç duyulmakta
dır. 

Bu sebeple ve Kanunun amacına uygun hedeflerine ulaşılabilmesi için öngörülen değişikliklerin uygulanma-
ya aktarılmasının gecikmeksizin yapılması gerekmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — e) Kirleten öder prensibi göz önüne alınarak ve kanun sistematiğine uygun bir düzenleme 
için fıkranın bu şekliyle düzenlenmesi gerekmektedir. 

f) Kirletenin, kusursuz sorumluluktan kurtulma imkânlarını objektif ve genel kurallara bağlamak amacıy
la, sorumluluktan kurtulma için yönetmeliklerde belirlenmiş standartları sağlayacak her türlü tedbiri alma 
esasının getirilmesi yararlı görülmüştür. 

Ancak, sorumluluğa esas teşkil edecek arıtma dereceleri her örnekte farklı olabilir. Bu sebeple Türkiye'nin 
teknolojik şartları için inilebilecek kirlenme seviyesi esas alınarak, kirletenlerin bu seviyenin üzerinde yaratacak
ları kirlilik seviyesi için ücret ile ilgili bir kurula da yer verilmesi gerekmektedir. Böylece çevre fonuna yeni bir 
kaynak sağlanarak çevrenin korunması yönündeki çalışmaların dalha büyük oranda desteklenmesi söz konusu 
olacaktır. 

Madde 2. — Çevre kirliliğine yol açan işletmeleri faaliyet kolları itibariyle derecelendirmek ve bu işletme
lerin yönetmeliklerde belirlenen standart ve kriterlere uygun şartları yerine getirmelerine kadar verilen süre 
içinde sebep oldukları krilenmelerden dolayı işletmelerden alınacak ücretler esas olacak çalışmalar yapmak ve 
Bakanlar Kuruluna sunmak üzere ilgili Bakanlık yetkililerinden meydana gelen Ibir iMerkez Çevre Kurulunun 
kurulması gerekmektedir. 
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Madde 3. — Merkez Çevre Kurulunca yapılan derecelendirme çalışmalarına esas alarak bölgelerindeki 
işletmeleri kapasite, arıtma tesislerinin durumu, bu işletmelerin çevreye verdikleri zarar, işletmelerin ciroları 
ve bu işletmelerin faaliyet gösterdikleri bölgenin özelliklerini dikkate alarak işletmelerce ödenecek aylık üc
retleri belirtmek üzere illerde valinin başkanlığında ve Merkez Çevre Kurulundaki Bakanlık ve kuruluşların 
taşra teşkilatındaki temsilcilerinden meydana gelen il Çevre Kurulu kurulması gerekmektedir. 

'Madde 4, — 2872 sayılı Çevre Kanunu kurum, kuruluş ve işjletlmeler içim işletime ve kullanım iznii esa
sımı getirmişitir.r 

iBu sebeple izin başlvurusuna bağlı olarak yapılacak değerlendirmelere ilişiklin harcamaların başvuru sahibi 
tarafından karşılanması gerekmektedir. 

iMaidde 5. — 28712 sayılı Çevre Kanunu ile tesis edilen Çevre Kirliliğini Önleme Fonumun gerçekçi ve 
kolay işleyebilir bir şekilde dlüzenfenmıesi malinde söz konusu fon amacına uygun olarak yapılacak çalışma
lar için önemli bir kaynak olacaktır. 

Bu sebeple Çevre Kirliliğlini önleme Fontunum gelirlerinin yenliden düizenıtenmiösli ıgerdkmektedir. 

Madde 6. — Çevre Kirliliğini önlemede ve çevreyi iyileştirmede gerekli atam çeşMi araç ve gereçlerin 
yapımı ile saklanması için değişlik îeslils- ve işletmeler gerekmektedir., 

ISÖz konusu araç ve gereçlerin bir bölümünün satmalıma yoluyla sağlanması, bir bölümünün ise mevcut 
tekmcfljojildem yararlanarak M'kemizde itriaM imkânı vardır. Bu 'Sebeple Çevre Kirililiğlmi önleme Fonu aracılı-
ğııyla kurulacak tesis ve işletmeler vasıtasıyla isltenem Vasıflara ve ülkemiz şartfclarıma uygun, kullanılabilir 
ucuz ve kaliteli araç ve gerecin yapımı ve sajğl'anmiaısı mümkün olabilecektir., 

Madde 7. — 2872 sayılı Çevre Kanunumun sistematiği açısından kirletenin kusursuz sorumluluğunu 
düzenleyen esasların bu maddede yer alması gerekmektedir. 

Madde 8. — 2872 sayılı Çevre Kanununun öngördüğü yöneltmeli ilklerin uygulanabilir olarak hazırlanabil-
mösli için yeteri kadar bir süre gerdkimektedir. 

'Bu sebeple bu madde ile bu süre bir yıl olarak öngörülmektedir.. 

Madde 9. — 3(288 sayılı Kanunla yapılan 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunundaki değişiklik ile getirilen 
ve faaliyette bulunan sanayi kuruluşları ile işyerlerinin su ürünlerine zarar vermeyecek (tedbirleri almalarına 
ve arııtma tetsMerinin kurulup işletimesine dair geçici li inci madde hükmüne (göne verilen süre 28 Mayıs 1987 
tarihinde sona ermektedir* 

Her ne kadar söz konusu geçici madde hükümlerine glöre bu sürenin Balkanlar Kurulu Kararı ile altı ay 
uzatılması mümkünse de, Çevre Kanununa göre hazırlanmakta olan Su Kaliitesiniin Konıtrökı Yönetmeliği hü
kümleri ile getirilen düzenlemenin kapsamı göz önüne alınarak 3218J8 sayılı Kanunun geçlici 1 inci maddesi
nin uygulamımairnaisı öngörülmekledir, 

iBöyleHJilkle halen faaliyette bulunan sanayi kuruluşları ve işyerlerinin bülyülk malî külfetlere girmeksizin 
belirlenen sltandarit ve kriterlere uygun tedbir almaları ile arifema tesisleri kurup işletmeleri mümkün olabi
lecektir, 

Ek Madde. — Eik madde ile Bakanlar Kurulunun 2872 sayılı Çevre Kamununum 20, 21 ve 22 nci mad
delerinde beliKtülien ceza mlilktöanlarımı on katına kadar artırmı'ası ile ilgili ydtkisi muhafaza edilmiştir. 

Geçici Madde 1. — 2872 sayılı Çevre Kanununun 18 inci maddesi (b) fıkrası hükmü gereğince alınacak 
kaitılmaı payının kaltıHnra payları miktöarianmda yapılan değlilşMkler dikkate alınarak 19816 yılına ilişkin ka
tılma payının on Ira üzerinden alınması .gerekmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 594) 



_ 3 -

tçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 15 . 6 . 1987 
Esas No. : 1/864 
Karar No. : 15 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuza havale edilen «2872 Sayılı Çevre Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı» Devlet Bakanı M. Vehbi Pinçerler'in de katılmasıyla Komisyonumuzda incelenip, görüşüldü. 

Tasarıyla; 2872 Sayılı Çevre Kanununa işlerlik kazandırmak istenmiştir. 

Genelde olumlu bulunan tasarının maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının çerçeve 1 inci maddesiyle değiştirilen 2872 saydı Çevre Kanununun 3 üncü maddesinin (e) ve (i) 
bentleri Komisyonumuzca yeniden düzenlenmiş; yönetmeliklerde henüz belirlenmemiş standartlar yerine ge
rekli tedbirleri alma esası getirilmiştir. Böylece kirletenin kusursuz sorumluluktan kurtulmalan objektif ve 
genel kurallara bağlanmıştır. 

Tasarının çerçeve 2 nci maddesiyle Çevre Kanununa mükerrer 4 üncü madde eklenmiştir. İlgili Bakanlık 
yetkililerinden oluşan Merkez Çevre Kurulunun kurulmasına ilişkin olan bu madde genel bir redaksiyona tabi 
tutularak yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının çerçeve 3 üncü maddesiyle Çevre Kanununa mükerrer bir 5 inci madde eklenmiştir. Komisyo
numuz bu maddeyi kanun tekniği açısından yeniden düzenlemiştir. 

Tasarının çerçeve 4 üncü maddesiyle Çevre Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasına bir hüküm ek
lenmiştir. Komisyonumuz, izin (başvurusu için yapılan harcamaların, başvuru sahibi tarafından zaten karşı
lanması gerektiğini göz önünde tutarak bu maddenin tasarıdan çıkarılmasını kararlaştırmıştır. 

Komisyonumuz tasarıdan çıkarmış olduğu çerçeve 4 üncü madde yerine gelmek üzere yeni Mir 4 üncü mad
de ilavesini öngörmüştür. Bu maddeyle 2872 sayılı Çevre Kanununun 9 uncu maddesi değiştirilmektedir. Bu 
yeni düzenlemeyle ülkemizin doğal güzelliklerinin ileriki nesillere intikali ve bu güzelliklerin meydana gelebile
cek kirlenmeler sonucunda yok olmalarını önlemek amacıyla Bakanlar Kurulunca özel çevre koruma alanları
nın tespiti ve ilanı ile bu alanların belirlenecek Bakanlık tarafından hazırlanacak plan ve programlar çerçeve
sinde korunması hükme bağlanmaktadır. 

Tasarının çerçeve 5 inci maddesiyle değiştirilen Çevre Kanununun 18 indi maddesi Komisyonumuzca yeni
den düzenlenmiş; Çevre Kanununun 18 inci maddesinin (ı) bendinde belirtilen ücretlerin tahsilinde Valilikler ile 
Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına, yetki ve görev verilerek, bu ücretlerin süratle tahsiline imkân sağlanmış 
ve tahsil eJdilecek bu ücretlerden % 30'unun 11 özel İdareleri ile Büyükşehir Belediyelerine aktarılması da hük
me bağlanmıştır. 

Tasarının çerçeve 6 ncı maddesi redaksiyona tabi tutulmuş, 7 inci maddesi ise kanun tekniği açısından 
yeniden düzenlenmiş ve yapılan bu değişikliklerle bu maddeler kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 8 inci maddesi 2872 sayılı Çevre Kanununun öngördüğü yönetmeliklerin süratle hazır
lanmasını sağlamak amacıyla tasarıdaki yönetmeliklerin hazırlanmasına ilişkin süre bir yıldan beş aya indirilmiş 
ve madde yapılan bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 9 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 594) 
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Tasarının çerçeve 10 uncu maddesiyle ilave edilen «Ek Madde» Anayasamızda öngörülen «ceza ve ceza 
yerine geçen güvenlik tedbirlerinin Kanunla konulacağı» ilkesini göz önünde tutan Komisyonumuz; ceza mik
tarlarının tespitinin ve artırılması yetkisinin Bakanlar Kuruluna verilmesini sakıncalı bulduğundan anılan «Ek 
Madlde»yi tasarı metninden çıkarmıştır. 

Tasarının geçici 1 inci maddesi kanun tekniği açısından düzenlenmiş ve yapılan bu değişiklikle geçici mad
de kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 10 uncu maddesi tasarı metninden çıkarıldığından tasarının yürürlük ve yürütmeye iliş
kin 11 ve 12 inci maddeleri 10 ve 11 inci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Osman Doğan 

Şanlıurfa 

Kâtip 
Mehmet Umur Akarca 

Muğla 

Üye 
Ahmet Ata Aksu 

Gaziantep 

Başkanvefcili 
Atilla Sın 

Muş 

Üye 
Saffet Sakarya 

Çankırı 

Üye 
Namık Kemal Şentürk 

istanbul 

Üye 
Nihat Akpak 

Sakarya 

Sözcü 
Zîya Ercan 

Konya 

Üye 
Muzaffer Arıcı 

Denizli 

Üye 
Burhan Cahit Gündüz 

İzmir 
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HÜKÜMETİN TEKIİF ETTİĞİ METİN 

2872 Sayılı Çevre Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2872 sayılı Çevre Kanununun 3 üncü maddesinin (e) ve (f) fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«e) Kirlenmenin önlenmesi, sınıflandırılması ve mücadele için yapılan harcamaların kirleten tarafından 
karşılanması esastır. Kirletenin kirlenmeyi durdurmak, gidermek veya azaltmak için gerekli önlemleri alması 
veya bu önlemlerin yetkili makamlarca doğrudan alınması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan 
gerekli harcamalar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre kir
letenden tahsil edilir. 

Ancak kirletenler, kirlenmenin önlenmesi ve sınırlanması için yapılan giderleri ödeme yükümlülüğünden 
söz konusu kirlenmeyi önlemek için yönetmeliklerle öngörülmüş standartları sağlayacak gerekli her türlü ted
biri aldıklarını ispat etmek kaydıyla kurtulabilirler.» 

«f) •Yönetmeliklerde belirlenen her türlü önlemi almakla birlikte, inilebilecek en düşük kirlenme sevi
yesi esas alınarak, bu seviyenin üstünde yaratılacak kirlilik için Yönetmeliklerde belirlenen geçiş süreleri 
içinde meydana gelebilecek kirlenmeler için bu Kanunun 18 inci maddesinin (ı) fıkrasında belirlenen ücret
ler ayrıca alınır.» 

MADDE 2. — 2872 sayılı Çevre Kanununa aşağıdaki mükerrer 4 üncü madde eklenmiştir. 

«Merkez Çevre Kurulu 

MÜKERRER Madde 4. — Yönetmeliklerde belirlenen geçiş süreleri içinde çevre kirliliğine yolaçan işlet
meleri faaliyet kolları itibariyle derecelendirmek ve Bakanlar Kurulu Kararına sunmak üzere Merkez Çevre 
Kurulu kurulmuştur. 

Bu kurul, Çevre Genel Müdürünün başkanlığında İçişleri, Maliye ve Gümrük, Bayındırlık ve İskân, Sağ
lık ve Sosyal Yardım, Ulaştırma, Tarım, Orman ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ve 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu yetkililerinden oluşur. 

Çevre kirliliğine yolaçan işletmelerin faaliyet kolları itibariyle derecelendirilmesi kararında Türkiye Tica
ret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birli ğinden üç üye de kurula katılır. 

Kurul üç ayda bir toplanır ve gerektiğinde Çevre Genel Müdürlüğünce toplantıya çağrılabilir.» 
Kurulun sekreterya görevlerini Çevre Genel Müdürlüğü yürütür. 
11 çevre kurullarınca belirlenen ve çevre kirliliğine yolaçtığı tespit edilen işletmelerin ödeyecekleri ücret

leri, Merkez Çevre Kurulu görüşüp onaylar. Merkez Çevre Kurulu illerden gelen hatalı ve noksan tespit
leri ilgili ll'e geri gönderebileceği gibi resen ve nihaî olarak yeniden tayin ve tespit etmeye de yetkilidir.» 

MADDE 3. — 2872 sayılı Çevre Kanununa aşağıdaki mükerrer 5 inci madde eklenmiştir. 

«// Çevre Kurulu 

MÜKERRER MADDE 5. — Valinin başkanlığında, Merkez Çevre Kuruluna dahil bakanlık ve kuruluşlardan 
taşra teşkilatı olanların ildeki temsilcilerinden oluşur. İldeki Belediye ve Sanayi Odası Başkanı da kurulun 
üyesidir. Sanayi Odasının olmadığı illerde Ticaret ve Sanayi Odası, o da yoksa Ticaret Odası Başkanı Ku
rula katılır. Kurulun sekreterya görevleri il sağlık müdürlüklerince yürütülür. 

Kurul ayda bir toplanır ve gerektiğinde başkan tarafından toplantıya çağrılabilir. 
İl Çevre Kurulu, Merkez Çevre Kurulunca çevre kirliliğine yolaçan ve faaliyet kolları itibariyle derece-

lendirilten işletmelerin, ödeyecekleri aylık ücretleri belirler. 
Kurul ücretleri belirlerken, işletmelerin kapasitesi, arıtma tesislerinin bulunup bulunmadığı, çevreye ver

diği zararın ölçüsü, ciroları ve tesisin bulunduğu bölge gibi hususları dikkate almak zorundadır.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 594) 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

2872 Sayılı Çevre Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kamun Tasarısı 

ıMADDE 1. — 2872 sayılı Çevre Kanununun 3 üncü maddesinin (e) ve (f) bendleri aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«e) Kirlenmenin önlenmesi, sınıflandırılması ve mücadele için yapılan harcamaların kirleten tarafın
dan karşılanması esastır. Kirletenin kirlenmeyi durdurmak, gidermek veya azaltmak icra gerekli önlemleri al
ması veya bu önlemlerin yetkili makamlarca doğrudan alınması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca ya
pılan gerekli harcamalar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre 
kirletenden tahsil edilir. < 

Ancak kirletenler, kirlenmenin önlenmesi ve sınırlanması için yapılan giderleri ödeme yükümlülüğünden 
söz kbnusu kirlenmeyi önlemek için gerekli her türlü tedbiri aldıklarını ispat ötmek kaydıyla kurtulabilirler.» 

«If) İnilebilecek en düşük kirlenme seviyesi esas alınarak, bu seviyenin üstünde meydana gelebilecek 
kirlenmeler için bu kanunun 18 inci maddesinin (ı) bendinde .belirlenen ücretler ayrıca alınır.» 

MADDE 2. — 2872 sayılı Çevre Kanununa aşağıdaki mükerrer 4 üncü madde eklenmiştir. 

«Merkez Çevre Kurulu • 

MÜKERRER MADDE 4. — Çevre kirliliğine yol açan işletmeleri Bu Kanunun 18 inci maddesinin (ı) 
bendine göre faaliyet kolları itibariyle groplandırmak ve Bakanlar Kurulu Kararma sunmak üzere Merkez 
Çevre Kurulu kurulmuştur. - «= 

Bu kurul, Çevre Genel Müdürünün başkanlığında İçişleri, Maliye ve Gümrük, Bayındırlık ve İskân, Sağ
lık ve Sosyal Yardım, Ulaştırma, Tarım Orman ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ve Atom 
Enerjisi Kurumu yetkililerinden oluşur. 

Çevre kirliliğine yol açan işletmelerin faaliyet kolları itibariyle gruplandırılması kararında Türkiye Ticaret, 
Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinden üç, Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden bir üye 
de kurula katılır. 

Kurul üç ayda bir toplanır ve gerektiğinde her zaman Başkan tarafından toplantıya çağrılabilir. 
Kurulun sekreterya görevlerim Çevre Genel Müdürlüğü yürütür.» 

MADDE 3. — 2872 sayılı Çevre Kanununa aşağıdaki mükerrer 5 inci madde eklenmiştir. 

«// Çevre Kurulu 

MÜKERRER MADDE 5. — Valinin başkanlığında, Merkez Çevre Kurulu'na dahil Bakanlık ve kuru
luşlardan taşra teşkilatı olanların ildeki temsilcilerinden oluşur. İldeki Belediye Başkanı, Sanayi Odası, Ticaret 
Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Ziraat Odası bulunan illerde bu odaların Başkanları da kurula katılırlar. Ku
rulun sekreterya görevleri il sağlık müdürlüklerince yürütülür. 

Kurul ayda bir toplanır ve gerektiğinde başkan tarafından toplantıya çağrılabilir. 
İl Çevre Kurulu, Merkez Çevre Kurulu'nca çevre kirliliğine yol açan ve faaliyet kolları itibariyle grup-

landırılan işletmelerin derecelerini belirler. 
Kurul dereceleri belirlerken, işletmelerin kapasitesini, arıtma tesislerinin bulunup bulunmadığını, çevreye 

verdiği zararın ölçüsünü, cirolarını ve tesisin bulunduğu yerin ekolojik, ekonomik, teknik, teknolojik ve ben
zeri özelliklerini dikkate alır.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 594) 
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{Hükümetitf Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 4. — 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki hüküm eklen
miştir. 

«îzin başvurusu için yapılan harcamalar başvuru sahibi tarafından karşılanır.» 

MADDE 5. — 2872 sayılı Çevre Kanununun 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Fonun gelirleri 

Madde 18. — a) Motorlu taşıt araçlarının fennî muayeneleri sırasında ayrıca fennî muayene ücretinin 
onda ikisi oranında alınacak bedellerden, 

b) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre gem; siciline tescil edülen ve 18 (dahil) gros tonun üzerinde ola a 
her türlü deniz aracından gros ton başına her yıl alınacak yüz liradan, 

c) Hava taşıt araçlarından yurt içi taşımaları için ayrıca alınacak yolcu başına bilet ibedelMn bın<je bjds 
sinden ve taşınan yük için ton başına yılda alınacak beş yüz liradan, 

d) Çevre Genel Müdürlüğünün bütçesine bu amaçla her yıl konan'ödeneklerden, 
e) Fon*dan verilecek kredilerin faizleri i e banka faizlerinden, 
f) Bağış ve yardımlardan, 
g) (Bu Kanunla alınması hükme bağlanan masraf karşılıkları 'ile ücret, tazminat ve diğer gelirlerden, 
h) Fona ait tesis ve işletmelerce üretilen araç ve gerecin satışından elde edilen gelirlerden, 

ı) Merfkez çevre kurulunca, çevre kirliliğine yol açtığı belirlenen [işletmelerden aşağıdaki tarifeye göre 
alınacak ücretlerden, 

Çevre 
'kirliliğine yolaçan 

işletmeler 

1 tindi Grup 
2 nci Grup 
3 üncü Grup 
4 üncü Grup 
5 inci Grup 

Alınacak aylık ücret tutarı 
I inci Derece 

TL, 

;600 000 — 
400 000,— 
200 000,— 
100 000,— 
50 000,— 

II nci Derece 

400 000,— 
200 000,— 
100 000,— 
50 000 — 
25 000— 

III üncü Derece 

200 000— 
100 000,— 
50 000— 
25 000 — 
12 500 — 

Baikamar Kurulu bu tarifede yeralan aylık ücret tutarlarını her grup ve/veya her derece itibariyle aya 
ayrı veya* topluca 10 katına kadar artırmaya veya Kanunda yazılı miktarlara kadar indirmeye yetkilidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 594) s 
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(jtçişleri Komi'sytonunun Kablul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Çevre Korunması 

Madde 9. — Kırsal ve kentsel alanda arazi kullanım kararına uygun olarak tespit edilen koruma alanları 
ve bu alanlarda uygulanacak koruma ve kullanım esasları yönetmelikle 'belirlenir. 

Tespit edilen bu esaslar çerçevesinde aşırı ve yanlış kullanım nedeniyle ülkenin temel ekolojik sistemlerinin 
dengesinin bozulması, hayvan ve bitki türlerinin nesillerimin tehlikeye düşürülmesi, doğal zenginliklerin bütün
lüklerinin tahribi yasaktır. 

Bakanlar Kurulu, ülke ve dünya ölçeğinde ekolojik önemi olan çevre kirlenmeleri ve bozulmalarına du
yarlı alanları, tabiî güzelliklerin ilerki nesillere ulaşmasını emniyet altına almak üzere gerekli düzenlemelerin 
yapılabilmesi amacıyla, «Özel Çevre Koruma Bölgesi» olarak tespit ve ilan etmeye, bu alanlarda uygulanacak 
koruma ve kullanma esasları ile plan ve projelerin hangi Bakanlıkça hazırlanıp yürütüleceğini belirlemeye yetki-
lidlhv 

Yukardaki fıkraya göre uygulamanın gerçekleştirilebilmesi amacıyla, ilgili Bakanlıkça 27.9.1984 gün ve 
3046 sayılı Kanunun 17 noi maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi hükümlerine göre geçici teşkilat kurula
bilir. Bu bölgelere ilişkin plan ve projelerin hazırlanmasında, 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı Kanunun 9 uricu 
maddesi hükümleri uygulanmaz.» 

MADDE 5. — 2872 sayılı Çevre Kanununun değişik 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Fonun Gelirleri 

Madde 18. — Çevre Kirliliğini önleme Fonunun gelirleri; 
a) Motorlu taşıt araçlarının fennî muayeneleri sırasında ayrıca fennî muayene ücretlinin beşte biri ora

nında alınacak bedellerden, 
b) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre gemi siciline tescil edilen ve 18 ı(dahil) gros tonun üzerinde 

olan her türlü deniz aracından gros ton başına her yıl alınacak yüz liradan, 
c) Hava taşıt araçlarından yurt içi [taşımaları için ayrıca alınacak yolcu başına bilet bedelinin, binde 

beşinden ve taşınan yük liçin ton başına yılda alınacak beş yüz liradan, 
d) Çevre Genel Müdürlüğünün bütçesine bu amaçla her yıl konan ödeneklerden, 
e) Fon'dan verilecek kredilerin faizleri ile banka faizlerinden, 
f) Bağış ve yardımlardan, 
g) Bu Kanunla alınması hükme bağlanan ücret, tazminat ve diğer gelirlerden, 
h) Fon'a ait tesis ve1 işletmelerce üretilen araç ve gerecin satışından elde edilen gelirlerden, 
ı) Merkez çevre kurulunca, çevre kirliliğine yol açtığı belirlenen işletmelerden, aşağıdaki tarifeye göre 

alınacak ücretlerden, 

Çevre kirliliğine Alınacak aylık ücret tutarı 
Yol açan işletmeler I. Derece II. Derece III. Derece 

600 000 TL. 400 000 TL. 200 000 TL. 
400 000 TL. 200 000 TL. 100 000 TL. 
200 000 TL. 100 000 TL. 50 000 TL. 
100 000 TL. 50 000 TL. 25 000 TL. 
50 000 TL. 25 000 TL. 12 500 TL. 

j) Bu Kanuna göre verilecek para cezalarından, 
Oluşur. 

Bakanlar Kurulu bu tarifede yer alan aylık ücret tutarlarını her grup ve/veya her derece itibariyle ayrı 
ayrı veya topluca 10 katına kadar artırmaya veya Kanunda, yazılı miktarlara kadar indirmeye', ayrıca, bu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 594) 

1.; Grup 
2, Grup 
3.; Grup 
4. Grup 
5. Grup. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

j) Bu Kanuna göre verilecek para cezalarından oluşur. 
Balkan'lar Kumlu bu maddenin (ı) bendi dışındaki maktu ve nispî hadleri ayrı ayrı topluca sıfır (0)'a ka

dar 'indirmeye veya % 50'sine kadar artırmaya yetkilidir. -
Fonun gelirleri bir Devlet bankasında açılacak hesapta; toplanır. 
Bu maddenin (a), ı(b), (c) ve (ı) bentleri gereğince toplanan paraların ve ödenecek ücretlerin, ilgililerce 

en geç ertesi ayın 1'5'ine kadar Fonun Devlet bankasındaki hesabına yatırılması zorunludur. Tahsil edilen 
gelirleri ve ödenecek ücretleri zamanında yatırmayanlar hakkında Fon Jdaresi, 6183 sayılı Kanun hükümlerinin 
uygulanarak gelirlerinin tahsil edilmesi için Fon mükellefinin bağlı olduğu vergi dairesinden talepte bulunur. 
Vergi dairesinde mükellefiyeti olmayanların Fona ödemeleri gereken meblağın hangi dairece tahsil edilece
ğine Maliye ve Gümrük Bakanlığı karar verir. 

Vergi dairesi, tahsil ettiği Fona ait meblağı Maliye ve Gümrük Bakanlığının belirleyeceği esaslara göre 
Fonun Devlet bankasındaki hesabına aktarır.» 

MADDE 6. — 2872 sayılı Çevre Kanununun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«h) Çevre kirliliğini önleyici ve çevreyi iyileştirici faaliyetlerde kullanılacak olan her türlü araç gereç 
alımı, bu araçların balkımı, onarımı ile bu tür araç gerecin yapımı için kurulacak tesis ve işletmeler,» 

MADDE 7. — 2872 sayılı Çevre Kanununun 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 28. — Çevreyi kirletenler ve çevreye zarar verenler sebep oldukları kirlenme ve bozulmadan do

ğan zararlardan dolayı kusur şartı aranmaksızın sorumludurlar. 
Kirletenin, meydana gelen zararlardan ötürü genel hükümlere göre de tazminat sorumluluğu saklıdır.» 

MADDE 8. — 2872 sayılı Çevre Kanununun 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yönetmelikler ' 

Madde 31. — Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak çıkarılacak yönetmelikler, ilgili bakanlıkların 
görüşü alınarak Çevre Genel Müdürlüğünce hazırlanır. Kanunun yürürlüğe girmesinden başlayarak en geç bir 
yıl içinde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulur.» 

MADDE 9. — 2872 sayılı Çevre Kanununun 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Uygulanmayacak Hükümler 

Madde 32. — Bu Kanuna göre yürürlüğe konulacak yönetmeliklerin yayımından itibaren deniz kirliliğinin 
önlenmesi hususunda 618 sayılı Limanlar Kanununun 4 ve 11 inci maddeleri gereği yürürlükte bulunan ceza 
hükümleri ile 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 3288 sayılı Kanunla değişik geçici 1 inci maddesi hükümleri 
uygulanmaz». 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 594) 
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dîçişleri Kümisıyomiinun Katbul Ettiği Metin) 

maddenin (ı) bendi dışındaki maktu ve nispî hadleri ayrı ayrı veya topluca sıfır (0)'a kadar indirmeye veya 
;% 50Csdne kadar artırmaya yetkilidir. 

Fonun gelirleri bir Devlet bankasında açılacak hesapta toplanır., 
Bu maddenin (a), ı(b), <c) 'bentleri gereğince toplman paraların İlgililerce en göç ertesi ayın onbeşine ka

dar Fonun Devlet Bankasındaki hesabına yatırılması zorunludur. Tahsil edilen gelirleri ve ödenecek üc
retleri zamanında yatırmayanlar hakkında Fon idaresi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun hükümlerinin uygulanarak gelirlerinin tahsil edilmesi için Fon mükellefinin bağlı olduğu vergi 
dairesinden talepte bulunur^ Vergi dairesinde mükellefiyeti olmayanların fona ödemeleri gereken meblağın 
hangi dairece tahsil edileceğine Maliye ve Gümrük Bakanlığı karar verir. 

Vergi Dairesi, tahsil ettiği Fona ait meblağı Maliye ve Gümrük Bakanlığının belirleyeceği esaslara göre 
Fon'un Devlet Bankasındaki hesabına aktarır. 

Bu maddenin (ı) bendi gereğince alınacak ücretler büyükşehir belediye hudutları içinde büyükşehir bele
diyeleri tarafından makbuz karşılığı tahsil edilerek mahallin en büyük mal memurluğuna yatırılır. Diğer yer
lerde bu ücretleri almaya mahallin en büyük mülkî amiri yetkilidir. Bu ücretler, 6183 sayılı Amme Alacakları
nın Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre mal memurluğunca tahsil edilir. 

Mahallin en büyük mülkî amiri veya Büyükşehir Belediye başkanlıklarınca tahsil edilen ücretlerin 
1%30'u tahsil ile ilgili işlemler ve bölgenin çevre kirliliğini önleme projelerinde kullanılmak üzere tahsilatın 
yapıldığı yer il özel idaresi veya tahsil eden büyükşehir belediyesine, !% 70 ise ücretlerin toplandığı ayı takip 
eden ayın onbeşine kadar Çevre Kirliliğini Önleme Fonuna aktarılır, 

Zamanında bu işlemi yerine getirmeyen ilgili kuruluşlar fon için toplanan meblağı |% 10 fazlasıyla öder
ler. Gecikmeye sebep olanlar hakkında kanunî işlem yapıirr.» 

MAÖDE 6. — 2872 sayılı Çevre Kanununun 19 uncu maddesinin jbeşinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«h) Çevre kirliliğini önleyici ve çevreyi iyileştirici faaliyetlerde kullanılacak olan her türlü araç gereç 
alımı, bu araçların bakımı, onarımı ile bu tür araç gerecin yapımı için kurulacak tesis ve işletmeler,» 

MADDE 7. — 2872 sayılı Çevre Kanununun 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Kirletenin Sorumluluğu 

Madde 28. — Çevreyi kirletenler ve çevreye zarar verenler sebep oldukları kirlenme ve bozulmadan do
ğan zararlardan dolayı kusur şartı aranmaksızın sorumludurlar. 

Kirletenin, meydana gelen zararlardan ötürü genel hükümlere göre de tazminat sorumluluğu saklı
dır.^ . 

MADDE 8. — 2872 sayılı Çevre Kanununun 31 inci maddesi aşağıdaki ışekilde değiştirilmiştir. 

«Yönetmelikler 

Madde 31. — Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak çıkarılacak yönetmelikler, ilgili Bakanlıkların 
görüşü alınarak Çevre Gendi Müdürlüğünce hazırlanır. Kanunun yürürlüğe 'girmesinden başlayarak en geç 
beş ay içinde Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe konulur.»! 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇtOÎ MADDE 1. — Bu Kanunun 5 inci maddesiyle değiştirilen 2872 Sayılı Çevre Kanununun 18 
inci maddesinin (b) bendi gereğince Fona ödenmesi gereken meblağ, 1986 yılı için on lira üzerinden alınır. 
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MADDE 10. — 9.8.1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa 4.6.1986 tarih ve 3301 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesi ile eklenen «Ek Madde» aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ek Madde — 4.6.1986 tarihli ve 3301 sayılı Kanunun 2, 3 ve 4 üncü maddeleri ile değiştirilen 9.8.1983 
tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20, 21 ve 22 nci maddelerinde belirtilen ceza miktarlarım on katına ka
dar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir». 

GEÇİCİ MADDE 1. — 2872 sayılı Çevre Kanununun 18 inci maddesinin bu Kanunla değiştirilen (b) fık
rası hükmü gereğince fona ödenmesi gereken meblağ, 1986 yılı için on lira üzerinden alınır. 

Yürürlük 

MADDE 11. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 12. — Bu Kanun hükümlerini 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı - Başbakan Yrd. V. 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Devlet Bakanı 
A. Karaevli 

Millî Savunma Balkan V. 
/. S. Giray 

Bakanlar Kurulu ̂  

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı V. 
A. Tenekeci 

İçişleri Bakanı 
Y. Akbulut 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Sağ. ve Sos. Yar. Balkan V. 
A. Karaevli 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Balkan V. 
M. V. Dinçerler 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor 'Bak. 
M. Emir oğlu 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Kültür ve Turizm Bakanı 
A. M. Yılmaz 

14 . 5 . 1987 

Devlet Bakanı 
H. C. Güzel 

Devlet Saikanı 
M. T, Titiz 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 

Dışişleri Bakan V. 
H. C. Güzel 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
/. S. Giray 

Tarım Orman ve Köyişleri Bak. 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
S. N. Türel 
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MAÛDfi 10. —• Tasarının İl inci maddesi 10 uncu madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 11. — Tasarının 12 nci maddesi 11 inci madde olarak 'Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

i I • • » 
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