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yeterince yararlanabilmesi için ne 
gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Adnan 
Kahveci'nin yazılı cevabı (7/45) 373:378 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

îzmir Milletvekili Türkân Akyol, 
kanser hastalığı, zakkum ve bu konuda 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile 
TRT'nin sorumluluğu, 

Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim, 
bazı tüketim mallarıyla hastane ücretleri
ne yapılan zamlar, 

Konularında gündem dışı birer,, ko
nuşma yaptılar. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Bü
lent Akarcalı da bu konuşmalara cevap 
verdi. 

Konya Milletvekili Ziya Ercan, tu
rizmi teşvik amacıyla getirilen kumar ma
kineleri konusunda Hükümetin aldığı 
tedbirlere ilişkin gündem dışı bir konuş
ma yaptı. 

775 Sayılı Gecekondu Kanununun 
Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hak
kında 3.5.1985 Tarih ve 247 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile Bu Ka

nun Hükmünde Kararnamenin İki Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
16.8.1985 Tarih ve 250 Sayılı Kanun 
(Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı (1/115, 
1/117, 2/2) (S. Sayısı: 18) ile, 

4.10.1983 Tarih ve 2908 Sayılı Der
nekler Kanununun 18 inci Maddesinin 
Dördüncü Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun (Teklifinin (2/18) (S. Sayısı : 
14); 

Yapılan görüşmelerden sonra, kabul 
edildikleri ve kanunlaştıkları açıklandı. 

Cumhurbaşkanınca bir daha görüşül
mek üzere geri gönderilen; 2872 Sayılı 
Çevre Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 20.6.1987 Tarih 
ve 3401 Sayılı Kanunun (1/2) (S. Sayısı : 
15) tümü üzerindeki görüşmeler tamam
lanarak, maddelerine geçilmesi kabul 
edildi. 

3 Mart 1988 Perşembe günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 
18.55'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

E. Yıldırım Avcı 
Kâtip Üye 
Kastamonu 

Nurhan Tekimi 

Kâtip Üye 
İstanbul 

Mustafa Sarıgül 
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n. — GELEN KÂĞITLAR 

3 . 3 , 1988 Perşembe 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Al-

tıner'in, işçilerin kıdem tazminatlarından 
vergi kesileceği iddiasına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/50) (Başkanlığa geliş tarihi : 
2.3.1988) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 

Atalay'ın, tutuklu ve hükümlülerin, ya
kınlarının ikamet ettiği bölge veya iller
den uzakta bulunan ceza ve tutukevle
rine gönderildikleri iddiasına ilişkin Ada
let Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/73) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.3.1988) 

2. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, Devletin ekonomik 
gücünün basına karşı baskı unsuru ola-

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. 

Sayın üyelerin salonda bulundukları -
nı yüksek sesle belirtmelerini üioa ede
rdim. 

(Eskıişehiır M'iıHetvekili Mustafa Balcı-
iar'a kadar yoklatma yapıldı) 

rak kullanıldığı iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/74) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 2.3.1988) 

3. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, Millî İstihbarat Teş
kilatına 281 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile sözleşmeli personel alınma
sına ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/75) (Başkanlığa geliş tarihi : 
2.3.1988) 

4. — Burdur Milletvekili Fethi Çe-
likbaş'ın, Hükümetimiz ile Birleşmiş Mil
letler Kalkınma Programı tarafları arasın
da imzalanan teknik yardım çerçevesinde 
bugüne kadar ele alınan projelere iliş
kin Dışişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/76) (Başkanlığa geliş tarihi : 
2.3.1988) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, 
görüşmelere başlıyoruz. 

Üç sayın milletvekili arkadaşımızın 
gündem dışı söz isteği vardır; kendileri
ne sırasıyla söz vereceğim. 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanveküi E. Yıldırım Avcı 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlii (Bursa), Nurhan Tekinel (Kastamonu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 30 uncu Birleşimini açıyorum. 

in . — YOKLAMA 
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İV- — BAŞKANLIĞIN GEJ> 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMA
LAR 

1. — İzmir Milletvekili Ahmet Er
sinin, işçi sorunları ve keyfî işçi çıkar
malarına ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — İlk konuşmayı, işçi so
rumları ve keyfî listen çıkarmalarla ilg;M 
olanak, İzmir Milletvekili Sayın Ahmet 
Ersin istemiştir. 

Buyurun Sayın Ersin. 
Sayın Ersin, ısöz süreniz 5 dakikadır. 
AHMET ERSİN (İzmir) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime 
basılarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Son sekiz yıldan beri ülkemizde her 
türlü uyarıya karşı ısrarla sürdürülmekte 
alan çarpık ve tümüyle sömürüye dayak 
ekonomik modelin, yalnızca, sayıları bir 
avuç olan büyük sermaye çevrelerinin işi
ne yaradığı, yansız düşünebilen herkes ta
rafından kabul edilmektedir. Bu mutlu 
azınlık, bir eli yağda, bir eli baldayken, 
neredeyse kuş sütüyle beslenirken; öte 
yandan, emeğiyle geçinen çok g&m'ş halk 
kesimi, zor koşullarda yaşam mücadelesi 
vermektedir. 

Halkın 1950'den beri değişmeyen bu 
kaderi, 12 Eylül sonrasında demokrasi ra
fa kaldırılarak getirilen baskı düzenliyle, 
işçi sendikalarının ve diğer demokratik 
kitle örgütlerinin kapatılması, sendikal 
halkların ortadan kaldırılmasıyla, işçi sı
nıfının zaten karanlık olan yaşamları, zin
dana çevrilmiştir. İşçiler, ne özgürce sen
dikalarını seçebilmeikte ve ne de toplu
sözleşme yapabilmektedirler. Eli kolu bağ
lı halde işverenlerin insafına terk edilmiş
lerdir. 

İşte, o dönemlin uzantısı olan bugün
kü 'iktidar, kendi halkına zulmetmeyi ve 
acımasızlığı genel politikası haline getir -

KURULA SUNUŞLARI 

mistir. Acı ve gözyaşından başka bir şey 
vermeyen bu iktidar, «ortadirek» diye yo
la çıkmış; ancak, kısa sürede, ortadireğin 
işini bitirip onun yerine, daha fazla sö
mürüden ıbaşka bir şey düşünmeyen ve 
doymak da bilmeyen yeni bir egemen sı
nıf yaratmıştır. İşte, günümüzdeki iktida
rın ürünü olan bu egemen sınıf, ülke po
litikasında birinci derecede söz sahibidir, 
İktidar tümüyle onların buyruklarını ye
rine getirmekte, onlar istedi diye her gün 
zam yapılnnaktadır. Bıaskı ve zulüm on
ların isteğidir. Halkın ancak vitrinlerde 
seyredebildiği ilüks lithalat onlar için, gün
lük kararnamelerle 300 liralık tebliğe 
3 000 lira vergi iadesi onlar için. Onlar 
üzülmesin diye, bozukdüzen devam etsin 
diye, yeni yeni baskı yolları bulunur. 
Yolsuzlukları, soygunları gün ışığına çık
masın diye, tuzaklarla dolu yeni yasallar 
onlar için. Her şey, her şey onlar için; 
onlar daha fazla sömürsün, daha mutlu 
olsunlar diye. 

Değerli milletvekilleri, enflasyon art
tıkça, paranın değerini koruımak için fa
izlere zam yapılıyor; ama aynı enflasyo
nun etkisinde olan işçi ücretleri ilse elden 
geldiğince düşük tutuluyor. Peki; ama, 
para daha mı değerlidir ki enflasyona 
karşı korunuyor da insan emeği göz ar
dı ediliyor? Bk zam yütturmaeası ile 
emeğiyle geçinenler neden aldatılıyor, 
alay ediliyor? 

Değerli miMVekiileri, Neron'u bilıir-
siniz; hani şu insanlara acı vermekten haz 
duyan ve kendi 'halkına zulmeden Romalı 
Neron'u. İşte onun tarih sayfalarında kal
dığını sanıyorduk. Oysa, ,12 Eylülden bu 
yana yaşadığımız olaylar ve tanıdığımız 
kişilikler, 20 ne i yüzyıl Türkiyesinde de 
yaşayan Neronların var olduğunu gös
terdi bize.. (SHP sıralarından alkışlar) 



T. B. M. M. B : 30 3 . 3 . 19&8 0 : 1 

MEHMET MÜKERREM TAİŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, ne bi-
çi'im laflar bunlar? 

AHMET ERSİN (Devamla) — Es
kisi, kendi beslediği aslanılarını doyurmak 
için kölelerini önlerine atar ve sonra da 
omların acı içinde çırpınışlarımı zevkle 
seyrederdi. Şimdikiler ıise, geniş haılk yı
ğınlarını, emeğiyle geçinenleri, kendi ya
rattıkları bir avuç egemen sınıfa yem 
ediyorlar; eskisi kadar acımasız, zalim ve 
eskisi kadar ruhsuz çağdaş Neron'lar. 
Buruların döneminde, kapalı kapılar ar
dında iş bitirenler, devlet Hazinesini so
yanlar baş ıtacı edilmişlerdir. Namuslu ol
mak bir erdem değil, budalalık olarak 
tescil edilip ve bunların döneminde ilk 
kez namussuzlar, namuslulara egemen 
olup, onları yönetmiştir. Bunlar, zulümde, 
Bizans tekfurlarını da, Cizvit papazlarını 
da geçtiler; ama ne yaparlarsa yapsınlar... 

BAŞKAN — Sayın Ersin, konuşma
nız, işten çıkarılanlar hakkındaydı; ta
rih dersi hakkında değil. 

MUSTAFA KIZILOĞLU (Afyon) — 
Hangi parlamentoda konuşuyor? 

AHMET ERSİN (Devamla) — ... 
ama, ne yaparlarsa yapsınlar, istedikleri 
kadar ezsinler, doyuncaya, çatlayıncaya 
kadar sömürsiinler -otuzsekiz yıldan be
ri, eze eze hitiremedüer, sömüre sömüre 
tüketemediler- gün gelir, bu insanlarım 
akıttıkları gözyaşı ve alın terinde boğu
lurlar, 

Değerli milletvekilleri, işsizliğin ve 
yoksulluğun lko'1 gezdiği bir ülkede, üste
lik bir de her yıl 100 İşçiden 33'ü su
dan sebeplerle işten atılıyorsa, emeğiyle 
geçinenler sefalete itiliyorsa, o ülkede sos
yal barışın sağlanması mümkün değildir. 

Kendi halkına zulmeden, onların acı
sına, çilesine kayıtsız kalan iktidarların 
sonu hüsrandır, işçilerin sömürülmesine 

seyirci kalarak, «açız» diyen halkı cop
latarak, açlığı, sefaleti ortadan kaldıra
mazsınız. Emeğiyle geçinenlerin durumu 
perişandır; bir an önce demokratik hak
larınla kavuşturulmalıdır; serbest toplu 
pazarlık yolları açılmalıdır; keyfî işten 
çıkarmalar artık son bulmalıdır. Aksi 
halde, bu bozukdüzen sürdükçe, sömürü, 
zulüm devam ettikçe, ülkede sosyal barı
şın sağlanması mümkün değikiıir. Ülke, 
dönüşü olmayan bir yola girmektedir. 
Yoksulluk ve sefaletin diz boyu olduğu 
ülke, sosyal patlamaların eşiğindedir. 

İktidarın, bu çarpıklıklara son vererek, 
yanlışı görmesini ve bir an önce aklını 
başına toplamasını diliyorum ve bu iyi 
dileklerle hepinize saygılar sunuyorum. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Ersin. 

2. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demirin, altın sertifikası uygulamasına 
ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet 
Bakanı Adnan Kahveci'nin cevabı. 

BAŞKAN — ikinci sırada, 'altın ser
tifikası uygulaması hakkımda, Antalya 
Milletvekili Sayın İbrahim Demir söz is
temiştir. 

Buyurun Sayın Demir. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; bu al
tın sertifikası meselesi, bir süre önce ba
sınımızda geniş şekilde yer aldı. 

Devlet Bakanı Sayın Adnan Kahveci' 
nin açıklamalarına göre, halkın elindeki 
hurda altınlar, hurda altın fiyatı üzerin
den toplanacak, bunlar milletlerarası stan
dartlara uygun külçelere dönüştürülecelk, 
yine milletlerarası bir bankaya depo edi
lip, karşılığında çıkarılacak sertifikalar 
halka dağıtılacak; böylece atıl bir kapasite 
ekonominin emrine sokulmuş olacak ve 
Türkiye, dışarıdan kredi almada ve dış 
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borçlarını ödemede birtakım kolaylıklara, 
birtakım yemi imkânlara kavuşmuş ola
cak.. 

Şimdi, bu meseleyi ANAP'ın sığ ve 
sathî maıntıığı ile değerlendirenler, bu fik
rin orijinal, doğru ve cazip olduğunu sa
nabilirler; ancak, meseleye bilimsel; şekil
de yaklaşıldığında, durumun biç de öyle 
olmadığı, aksine bu düşünce tarzın in, 
fevkalade mahzurlu, balkımız açısından 
da tehlikeli bir durum yarattığı ortaya çı
kar. 

Her şeyden önce ifade etmeliyiz ki, 
burada söz konusu olan altınlar atıl bir 
kapasite oluşturımamaktadiır; çünkü, bu 
altınlar, halkın elindeki haliyle çok önem
li bir fonksiyonu ifa etmektedirler. 

Sayın milletvekilleri, bizim ülkemizde 
işsizlik ve sağlık sigaraları gibi, sosyal 
sigorta uygulaması henüz yaygın değildir. 
Yine bizim ülkemizde, yangın, kaza ve 
hırsızlık gibi, özel risklere karşı başvuru
lan özel sigorta uygulamaları da yaygın 
değildir; fakat, dünyanın bin türlü hali 
vardır. Herhangi bir vatandaş ya da bir 
aile, her an 'bu risklerden birisi ile karşı 
karşıya kalabilir. Yani, işçimiz işsiz kal
dığında veya fair vatandaşımızın sağlığı
nın bozulup, tedaviye ihtiyacı olduğunda, 
yangın, kaza veya hırsızlık gibi bir olay
la karşılaştığında, Batı ülkelerindeki gibi, 
sigorta imkânları yoktur. Dolayısıyla, bu 
ihtiyacı karşılamak üzere, yastığının al
tında, kulağının ucunda veya boynunda 
üç beş parça 'altını tşımak ve bunu bir 
'teminat olanak görmek alışkanlığındadır. 

Sayın milletvekilleri, bu sebeple, bu
gün Hükümetin d uzatmak ve faiz ye-
mlyle vatandaşı aldatıp dinden almak is
tediği bu altınlar, zor günlerin teminatı
dır. Bunların, bir teminat fonksiyonu 
vardır. Bu altınlar, kadınlarımızın iffet 
ve namusunun, toplum düzenimizin bir 
ölçüde teminatıdır. 

Çok iyi hatırlanacaktır, yine bu man-
îıküa, toplumumuz 1980'li yılların başında 
çok tehlikeli bir dönem yaşamış ve çok 
acı tecrübeler ediınmisjbiir; bu olayı bura
da hatırlatmakta fayda vardır. Yine buna 
benzer bir orijinal fikrin uygulaması ola
rak, bu memlekette bir banker faciası ya
şanmıştır. Halkımız faiz yemıiyle aldatıl
mış, mevduat sertifikalarıyla, bankaların, 
bankerlerin tuzağına düşürülmüş, «Iste-
diğinl'z zaman alabileceksiniz» diye elle
rinden paraları alınıp, yenine teminat ola
rak, değeri olmayan sertifikalar dağıtıl
mıştır. Dağıtılmış da sonunda ne olmuş
tur? Bu paralar, talep edildiği zaman va
tandaşa geri iade edilememiş, vatandaşın 
elinde kala kala, mevduat sertifikaları, 
bonolar, çekler kalmıştır ve evini, altınını 
satıp bankere yatıran vatandaşlar, peri
şan olmuştur. 

Sayın Özal Amerika'da fazla kilola
rını atmaya çalışırken, Türkiye'de yedik
lerini orada hazmetmeye çalışırken ve 
Amsrika'da ANAP'ı kurmaya çalışırken... 
(ANAP sıralarından sıralara vurmalar, 
gürültüler) 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Ne biçim konuşuyor
sun? 

BAŞKAN — İbrahim Bey, lütfen 
mevzuun dışına çıkmayalım. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Biraz seviye lazım. 

İBRAHİM DEMİR (DevamUa) — 
Gürültü niye sayın milletvekilleri? 
(ANAP sıralarından «Ayıp, ayıp» sesleri, 
gürültüler) 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Sana yakışır mı ko
nuştuğun? 

BAŞKAN — Arkadaşlar, susalım 
lütfen. (ANAP sıralarından gürültüler) 
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MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Mahalle kahvesi mi bu
rası? Meclis 'burası, Meclis. 

BAŞKAN — Hatibim, sözünü kesme
yelim efendim. 

Lütfen devam ediniz Sayın Demir. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Terbiye 

öğren de gel. 
ÎBRAHİM DEMİR (Devamla) — 

Sayın milletvekilleri, ANAP Genel Baş
kanı, bugün Başbakan Sayın Özal'ın o 
günlerde Amerika'da ne yaptığını biz çok 
iyi hatırlıyoruz. Zayıflamanın, Sayın 
Özal'ın birkaç kilo vermesinin bu mem
lekete nelere mal olduğunu da biliyo
ruz. (DYP sıralarından alkışlar) 

ALÎ TOPÇUOĞLU (Kahramanma
raş) — Nelere mal oldu? 

ÎBRAHÎM DEMİR (Devamla) — 
Ancak, o... (ANAP sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — İbrahim Bey, konuşma
nıza devam edin lütfen. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 
... o devrin hesabı henüz açık ve o hesap 
bir gün kapatılacak; bunu da böyle bi
lesiniz. (ANAP sıralarından gürültüler, 
DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — İbrahim Bey, karşılıklı 
konuşmayalım lütfen. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 
Sayın milletvekilleri, Türkiye'de banker 
faciasının kurbanı olan insanlar, Türki
ye'de banker bürolarının önünde bekle
şirlerken, bunların çoğu dul kadınlar, 
emekli memurlar, işçilerdi. 

Tekrarlıyorum : Vicdanı sızlaması 
gerekenler, Amerika'da fazla kilolarını 
eritmekle meşguldüler. 

Şimdi, benim asıl söylemek istediğim 
bu değil; asıl söylemek istediğim, bu uy
gulamanın sonucunda, elindeki teminat 
fonksiyonu, namusunun, iffetinin ve zor 

günlerinin karşılığı olan altınları alınan 
dul kadınlar, sokağa düşmüşlerdir. 1980 
yılı başlarında Türkiye'deki vesikalı ka
dın sayısı 3 500 civarında iken, bu ban
ker faciasının da etkisiyle ve özal eko
nomisinin olumsuz etkileriyle, kısa sü
rede 500 bine çıkmıştır. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanma
raş) — Defterini sen mi tuttun? 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 
Şimdi tuzak başka bir şekilde kurulmak 
isteniyor. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanma
raş) — Defterini mi tuttun? Anket mi 
yaptın? Memuru sen miydin? 

BAŞKAN — Sayın Demir, lütfen to
parlayınız, süreniz dolmuştur; lütfen bi
tirimiz. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 
Şimdi, tuzak daha çok köylümüze yöne
lik olarak kuruluyor... 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — 
Kürsünün adabına uy. 

YALÇIN KOÇAK (Sakarya) — Ban
ker parasıyla parti kurdunuz. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, indir 
•aşağı. 

BAŞKAN — Sayın Demir, lütfen bi
tiriniz, süreniz dolmuştur. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 
... çünkü, zaten şehirli kesimdeki vatan
daşın dindeki altınlar, bu banker tuza-
ğıyla alınmıştır; köylümüzün elindeki 
altınlara yönelik bir tuzak söz konusu
dur. Bu tuzak mutlaka bozulacaktır, bu
nu böyle bilesiniz .Çünkü, köylümüz bu
gün Özal ekonomisi yüzünden altınları
nı satarak «altın devrini»! yaşamaktadır; 
çünkü köylümüz bu altınlarını satarak 
bugün tarım girdilerini alabilmektedir, 
bu altınlarını gıdım gıdım harcayarak iş 
makinelerini tamir ettirebilmektedir. Eğer 
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bu altını, faiz tuzağıyla onun elinden, 
reklamlarla onun elinden almaya muvaf
fak olursanız, Türk tarımında üretim 
gücü daha da düşecektir. Türk tarımının 
üretim gücünün düşmesi ise, Türk eko
nomisinin çok şey kaybetmesi demek
tir. 

BAŞKAN — Sayın Demir, süreniz 
doldu, lütfen bitiriniz. 

ÎBRAHÎM DEMİR (Devamla) — 
Şimdi, Sayın Adnan Kahveci eksantrik 
fikirleriyle maruf bir kişidir. Bu zatı 
muhterem, bir zamanlar, dilencileri dev
let memuru yapmaya kalkışmıştı. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — İbrahim Bey... 
İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 

Dilenci enayi mi ki bordro mahkûmu 
olsun? Dilencileri bordro mahkûmu ya
pamadı; ama bizim namuslu memurla
rımızı işportacı yaptı, dilenmeye başladı 
ve bu memlekette rüşveti yaygın hale... 

BAŞKAN — İbrahim Bey, bir daha 
ikaz etmeye beni mecbur bırakmayınız 
lütfen. Lütfen yardımcı olunuz İbrahim 
Bey Bitirimiz lütfen, 10 dakika dolmak 
üzere. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 
Sayın Başkan, müsaade ederseniz bitiri
yorum. (ANAP sıralarından gürültüler) 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI 
OĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, saçma
lıyor bu. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 
Sayın Kahveci'nin gazetelerde yer alan 
beyanatına göre, bu uygulama dünyada 
ilk defadır. Bu uygulama, dünyada ilk 
defa değildir sayın milletvekilleri. Bu fi
kir, altın paranın yerine kaim olmak üze
re kâğıt paranın çıkarılması fikridir ve 
bu fikir bu devirde değil, bundan yüzler
ce yıl önce ortaya atılmış, böylece bil-
let de banque ya da banknot dediğimiz 

kâğıt paralar ortaya çıkmıştır. Şimdi, Sa
yın Kahveci burada bir nevi, banknotu 
yeniden icat ediyor. Herhalde yakın bir 
gelecekte tekerleği de yeniden icat etti
ğini bu kürsüden ifade edecektir, 

Saygılar sunarım. (DYP ve SHP sı
ralarından alkışlar, ANAP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Hükümet adına cevap 
vermek üzere, Sayın Devlet Bakanı Kah
veci, buyurun. 

DEVLET BAKANI ADNAN KAH
VECİ (İstanbul) — Muhterem milletve
killeri, Sayın Demir'in yaptığı konuşma
dan sonra şunu anladım ki, sadece Tür
kiye'nin değil, Osmanlı İmparatorluğu
nun da mahvına sebep olan düşünce, 
maalesef, hâlâ bu Meclisin içinde yaşı
yor. (ANAP sıralarından alkışlar) Tür
kiye, bugün Avrupa'nın karşısında hâlâ 
arzu ettiği seviyeye çıkmamışsa, işte böy
le kendini çok zeki zannedenler sayesin
dedir. (DYP ve SHP sıralarından gürül
tüler) 

Osmanlıyı, düyunu umumiye belasına 
düşüren, kapitülasyonlara düşüren zih
niyet, maalesef, böyle zihniyetlerdir. Os
manlı, vakti zamanında, bütün yatırım
larına kendi vatandaşlarının tasarrufla
rını mobilize edemediği için, gidip Av-
jupa'dan borçlanmıştı. Osmanlı, kendi 
vatandaşlarının tasarruflarını mobilize 
edemediği için, kendi donanmasını, ken
di ordusunu yeterince güçlendirememişti. 
Osmanlı, kendi tasarruflarını mobilize 
edebilseydi, Avrupa'nın gelişmişlik sevi
yesini yakalayabilirdi. Osmanlının başına 
gelen hepimizin malumudur. 

Ondan sonra, gelelim Türkiye Cum
huriyetine : Türkiye Cumhuriyetinde 
1980lerin ortalarına gelene kadar, her 
zaman şu iddia edildi : «Efendim, yük-
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sek faiz zararlıdır, yüksek faiz ekonomi
yi batırır.» 

SÜMER ORAL (Manisa) — Herhal
de. 

DEVLET BAKANI ADNAN KAH
VECİ (Devamla) — Pekiyi, ben şunu so
rayım sayın milletvekilleri : Susuz tarla
dan ürün almak mümkün müdür? Niye 
baraj kurarsınız? Tarlayı sulamak için 
barai kurarsınız. Sadece dere kenarında 
tarım yapılmaz. Baraj kurmanız lazım, 
daha geniş tarlaları sulamak için. İşte, 
tasarruf seferberliğinin önemi burada
dır. Tasarruf seferberliği, baraj kurmak 
demektir; tasarruf seferberliği, eskiden 
sadece dere kenarındaki suladığınız tar
laların daha büyük bir kısmını sulamak 
demektir. Avrupalı bunu iki asırdır ya
pıyor; Avrupalı, iki asırdır tasarrufunu 
banka sistemine, sermaye piyasasına çe
kiyor. 

ADİL AYDIN (Antalya) — Bırak sen 
Avrupa'yı, Türkiye'den bahset. 

DEVLET BAKANI ADNAN KAH-
VECt (Devamla) — Siz bu ülkede ban
ka sisteminin, tasarruf sisteminin güçlen
mesini engellerseniz, tabiî, vatandaşınız 
gider altına para yatırır. Yıllarca bu ül
kede vatandaşa güven verilmemiştir. Yıl
larca bu ülkede vatandaş altın almaya 
itilmiştir. Yıllarca, bu ülkede vatandaş, 
parasını bankaya, hisse senedine, tahvile 
yatıracağına, altına, gayrimenkul spekü
lasyonuna götürüp vermiştir. 

Ne yaptığınızı da anlatayım... 

ALİ ŞAHİN (Kahramanmaraş) — 
Şimdi, dolara, marka yatırıyor; yabancı 
paralara yatırıyor. 

BAŞKAN — Efendim, hatibin sözü
nü kesmeyin lütfen. 

DEVLET BAKANI ADNAN KAH-
VECt (Devamla) — Ne yaptığınızı an
latayım. Vatandaşa güven vermemenin 

günahı nedir biliyor musunuz? Vatanda
şa güven vermemenin günahı, vatandaş 
altın aldığı zaman, siz vatandaşı, serve
tini İsviçre'ye kaçırmaya mecbur bırakı
yorsunuz demektir... 

1. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — İs
viçre'de parası, villaları olanlar kimler? 

DEVLET BAKANI ADNAN KAH
VECİ (Devamla) — Lütfen dinleyin bey
efendiler... (SHP sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKA N— Efendim, dinleyelim lüt
fen, hatibin sözünü kesmeyelim. 

DEVLET BAKANI ADNAN KAH
VECİ (Devamla) — Lütfen dinleyin, 
biraz ekonomi öğrenin, lütfen dinleyin. 
(SHP sıralarından gürültüler) 

Ekonominin temel kurallarından biri
ni müsaadenizle anlatayım size. Vatan
daş altın aldığı zaiman ne yapıyor, biliyor 
musunuz? Para'sını, götürüp kuyumcuya, 
sarrafa veriyor. Sarraf para ile ne yapı
yor? Gidip kaçaikçıdan döviz alıyor; ka
çakçı gi'dip o dövizle dışarıdan altın alı
yor... Yani, memleketin değerli dövizi, 
memleketin değer verdiğimiz dövizi is
viçre 'bankasına gidiyor; İsviçre bankasın
dan altın alınıp Türkiye'ye geliyor. Tür
kiye'de alınan her bir gram altın, res
men, İsviçre'ye .kaçırıllmış döviz demektir; 
bunu bilmiyorsanız lütfen öğrenin. Alınan 
her gram altın, her ton altın Türkiye'nin 
kanının İsviçre'ye akması demektir. 

Onun için, diğer aikılılı ülkeler, vatan
daşların altına para yatırmasını engelle
mek için, önlemek için faizleri asırlardır 
serbest bırakmışlardır. Birkaç tane sa
nayici, birkaç tane ucuz para kullanma
ya alışmış insanın canı yanıyor diye tar
lanın susuz kalmasına müsaade edeme
yiz. / 

İRFAN DEMİİRALP (Samsun) — 
Siz niye faizleri serbest bırakmıyorsu
nuz? 

— 331 — 



T. B. M. M. B : 30 3 . 3 . 1988 0 : 1 

DEVLET BAKANI ADNAN KAH
VECİ (Devaimla) — Faıizler şu anda ger
çekçidir, onun için, dikkat edin, son gün
lerde altın tepetaklalk gidiyor; gazeteleri 
de okumuyorsanız ben ne yapayım? Altın 
tepetakla gidiyor ve altına giden her az 
kuruş, memleketin daha az kanaması de
mektir. Geçmişte bunu öğrenmediği için 
Osmanlı İmparatorfluğun'dakdler, Osman
lı imparatorluğu yabancıya muhtaç kaldı, 
tasarruflarını artıralmaldı. 

Bugün, Türkiye'nin kanamasına se-
Ibep olan işte bu zihniyettir. Yıllardır Tür
kiye'nin kaynakları dışarıya akmıştır. Be
nim çiftçim niye parasını bankaya yatır-
mamış, benim çiıfitçiımin bankaya, hisse 
senedi piyasasına nedien güveni olmamış? 
Çünkü, bu sistemi kurdurmamışsınız. 
Çiftçinin bankaya para yatıracağı güveni 
oluşturacak bir sistemi kundlurlmamış'sınız. 
Bu zihniyet kurdurmamış ve İsviçre ban
kalarına hizmet ekmişsiniz; bu zihniyet İs
viçre bankalarına hizmet etmiştir. Va
tandaşı altın almaya zorlayan zihniyet, 
Türkiye'deki kaynakların İsviçre' banka
larına ak'malsına sebep olmuştur. (SHP 
sıralarından gürültüler) 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Kemal 
Horzuim akşam seni İsviçre'den araya-
caJkt 

DEVLET BAKANI ADNAN KAH
VECİ (Devamla) — Sayın milletvekilli 
«altın, Türk kadınının na)mu!s ve iffetinin 
ifadesidir» dedi. Yani, altını olmayan ka
dınlarımız iffetsiz mi oluyorlar, lütfen 
açıklar mısınız? (DYP ve SHP sıraların
dan gürültüler) Kadınlarımıza, burada, 
kürsüde dil uzatmak cesaretini göstermiş
tir. Eğer, sayın milletvekilli sayıları isti
yorsa, Sayın İçişleri Balkanımızla gidip 
konuşsun. 

Benîm en üzüldüğüm şey, Türkiye'de 
hâlâ bu zihniyetin, cesaretle, görüşlerini, 

, 'doğru imiş gibi, kalkıp söylemesidir. Os
manlı İmparatorluğunu batıran bir zihni
yetin, 21 inci Asra şurada birkaç sene 
kalmışken, hâlâ kalkıp bu kürsüden, «en 
doğruyu ben biliyorum» demesini anla-
mıyoruim. 

Bugün, Türkiye hariç, dünyanın hiç
bir ülkesinde - özellikle gelişmiş ülke
lerde - altına talep yoktur; çünkü o ülke
lerde hisse senedi piyasası ve banka faiz
leri altının çok üstünde getiri getirir. 

Altın alan vatandaşı ayıplamıyorum; 
çünkü altın alan vatandaş, asırlardır ta
sarruf sisteminden dolayı haksızlığa uğ
ramıştır; biz bu haksızlığı düzeltiyoruz 
ve düzelttiğimiz için bağırmalar oluyor. 
Efendim, «birkaç kişi sıkıntıya düşecek-
miş» diyor... Memleket sıkıntıya düşece
ğine birkaç kişii sıkıntıya düşsün beyler. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'nin 
gerçeklerini daha objektif bir gözle de-
ğerlend'irlmemiz lazım. Bir ülkenin kal-
kınlmasının en önemli aracı tasarrufları
dır. Nasıl, susuz tarla ürün vermezse, ta-
sarrufsuz bir ülke de hızlı kalkınamaz. 

Avrupa'nın, Amerika'nın ve Japonya' 
nm kalkınmasının gerisirideki en önemli 
araç, ülkeler indeki tasarruflardır. Ahıe-
rikan vatanldaşı, Alman vatandaşı, Japon 
vatahdaşı tasarruflarını altına yatırsaydı, 
bugünkü kalkınma seviyelerine erişemez
lerdi. Bu bakımdan, biz, muhalefetiyle 
iktidarıyla, vatandaşımızı altından caydır
mak mecburiyetindeyiz. 

Gazetelerde okuduğunuz bir şey bu
rada yanlış intikal ettirildi ve maalesef 
gazetelerde ifade edilen şeylerle burafda 
anlatılan şeyler aynı değildir. Şu anda 
önemli gördüğümüz husuis, vatandaşın ta
sarruftarını ekonomiye kanalize etmek 
suretiyle, hem vatandaşa daha fazla ge
lir sağlamak hem de ülkeye daha fazla 
imkân açmaktır. Aynı tasarrufların, o 
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altına sahip vataödaş için daha fazla ge
lir üretörnesıind istiyoruz ve yine işitiyoruz 
ki, Türkiye'nin geleceğini İsviçre'deki al
tın borsacıları belMemesin; Türkiye'nin 
geleceğini Türk tasarruf kurumlan, kamu 
ve özel bankaları, sermaye piyasası be
lirlesin. 

Hepinize teşekkür ederim. (ANAP şi
falarından alkışlar) 

ÎBRAHSÜM DEMİR (Antalya) — Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — ibrahim Bey, lütfen otu
runuz. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sa
yın Başkan, sataşma vardır söz istiyorum. 
(ANAP ve DYP sıralarından gürültü
ler) 

'BAŞKAN — Lütfen oturunuz. 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sa

taşma sebebiyle söz işitiyorum. Sayın Ba
kan benim sözlerimi tahrif ekmiştir. İçtü
züğün 70 indi maddesine göre söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen oturunuz; biz ica
bında zaibıtları getirtir bakarız İbrahim 
(Bey. (ANAP ve DYP sıralarından gürül
tüler) 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sa
yın Başkan... (DYP sıralarından «sataşima 
var» sesleri, gürültüler) 

(BAŞKAN — Onun zamanını takdir 
Başkanlığa aittir. Lütfen... (ANAP ve 
DYP sıralarından gürültüler) 

İBRAHİM DEMİR (Aritalya) — Sa
yın Başkan, benim sözlerimi 'tahrif ede
rek, açık şekilde değiştirerek... (DYP sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Hangi konuşma, hangi 
kbnu'da? Hangisi; açıklama uzun sürdü, 
hangi konuda? 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Ben 
kürsüde, kadınlarımızın iffetini savun
dum, kadının namusunu savundum. (DYP 

sıralarından «Türk kadınının namusunu» 
sesleri) Dolayısıyla, Sayın Başkan, kadın
larımızın iffetine dil uzatıldı. Benim söz
lerim çarpıtılarak... (DYP sıralarından gü
rültüler) 

(BAŞKAN — Getirtelim bakarız; 
(DYP sıralarından gürültüler) alma söy-
lediiklerinizin hepsi zabıtlara geçmiştir şim
di. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Ha
yır efendim, kafi değil, müsaaJde ederse
niz kürsüden söylemek istiyorum. (DYP 
sıraılarındlan gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen buyurunuz; ben 
zabıtları getirtip tetkik edeceğim. (DYP 
sıralarından gürültüler) 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Sayın 
Başkan Osmanlıya dil uzatıldı. (DYP sı-
ralarınidan gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Köse, sizi niçin 
liıtgilend'iriyor? 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Sayın 
Başkan, Osmanlıya tecavüz edilmiştir, Os
manlıya dil uzatı'lmıştır. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Köse, çok rica 
ederim... 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Osmanlı 
tarihine tecavüz edilmiştir; tarihe tecavüz 
etaiştir, tarihe sataşma vardır. 

BAŞKAN — Sayın Köse, çok rica 
ederim... Kelimelerinizin manalarını lüt
fen tartacak kadar... (DYP sıralarından 
gürüiüler) 

İSMAİL KÖSE .(Erzurum) — Tarihe 
sataşma vardır. (DYP sıralarından gürül
tüler) 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sa
yın Başkan, lütfen... 

BAŞKAN — İbrahim Bey, lütfen ye
rinize buyurun. 

3. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kıırt'un, Libya'da çalışan işçilerimizin so
runlarına ilişkin gündem dışı konuşması. 
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BAŞKAN — Son olarak Lîbyalda 
çalışanların alacakları hakkında Kocaeli 
Mffietövefcili Sayın Alaettin K<urt söz is
temişlerdir. 

Buıyıurun Sayın Kurt. 
ALAETTİN KURT (Kocaeli) — Sa

yın Başkan, muhterem miuervekilieri; ko
nuşmama başlamadan önce, Sayın Ba-, 
kanın biraz önce bu kürsüden 449 millet
vekilimin temsil ettiği 55 milyona hitap 
öderken konuştuğu cümlelerden hicap 
duyduğumu ifade etmek istiyorum. (DYP 
sıralarından «Bravo» sekleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kurt, söz alma se
bebiniz, Libya'da çalışan işçiler idi. Lüt
fen... Rica ediyorum... Eğer icap ederse 
îbraıbiim beye söz vereceğim; tetkflk edi
yorum. Birinin adına birisi konuşmasın. 

AIİAIEITTİN KURT (Devamla) — Bir 
mileitvekilıi olarak infialimi iki cümleyle 
dile getirmeme müsaade edin Sayın Baş
kan. 

Türk tarihine dil uzatılmıştır. Sayın 
Bakan Amerika'da çok kaldığı için, sanı
yorum Türk tarihini yeterince bilemiyor
lar. (DYP sıralarından «BraVo» sesleri, 
alkışlar) Koçi Beyin Risalesi elimde, ken
disine tavsiye ediyorum, alisin baksınlar. 
Bugünkü Anavatan Partisi iktidarının uy
gulamalarıyla l'60O lü yıllardaki Osmanlı 
uygulamalarının ne kadar başafeaş oldu
ğunu göreceklerdir. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

(BAŞKAN — Sayın Kurt, lütfen, ko
nuşmanıza konuyla İlgili devam edin. 

ALAETTİN KURT (Devamla) — Sa
yın Balkanın ifade ettiği gibi, bu çatı al
tında Osmanlıyı yıkan zlihniydt yaşıyor, 
vardır; ama bu sağ tarafta değil, sol ta
raftadır. (DYP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar, ANAP sıralarından «Doğru; 
solda salda» seslerii) 

'BAŞKAN — Sayın Kurt, Libyattaki 
işçiler hakkında konuşun lütfen. 

ALAETTİN KURT (Devamla) — 
140O lü yılardaki Osmanlının zihniye
tini temsil ediyoruz; ama, Sayın Bakan, 
1600 lü yıllardaki Haseki Sultanların, ağa 
çırağı tayin edenlerin zihniyetini temsil 
ediyor. (ANAP sıralarından gürültüler) 
Çok şeyler söylemek isterdim; ama za
manım buna müsait değil. Sayın Bakan, 
Amerika'daki vakti kadar, Türk tarihine 
de lütfen vakit ayırsınlar. 

BAŞKAN — Sayın Kurt, bakınız iki 
dalkûkanız konuyla alakası olmayan şey
lerle geçti. 

ALAETTİN KURT (Devamla) — Ko
nuya geliyorum Sayın Başkan, özür dile
rim, 

BAŞKAN — Lütfen... 

ALAETTİN KURT (Devamla) — İn
fialimizi bağışlayın. Sayın Bakan, hassas 
olduğum Türk tarihi konusundaki infiali
mi bağışlayın. 

Sayın Başkan, muhterem mlilletvekille-
ri; bazı işçi alacaMarıyla ilgili söz almış 
bulunuyorum. Öncelikle, Yüce Meclise 
saygılarımı arz ediyorum. (ANAP sırala
rından «Geç kaldın» seslieıu) Türk tarihi
ne olan saygıma bağışlayın. 

Sayın milletvakMeri, sözlerimin başın
da ifade etmeliyim ki, bazılarının, bazı 
arkadaşlarımızı itham ettiği gibi, ne ko
nuşmuş dlimak için, ne seçmenlerime se
lam olsun diye ve ne de sırf muhalefet 
olsun dîye huzurunuza çıkmış bulunuyo
rum. Bunları neden söylüyorsunuz der
seniz, şunu öncelikle belirtmek zorunda
yım ki, XVIII inci Yasama Döneminin 
başlangısından bugüne kadar geçen zaman 
içinde, dikkaJtimi çeken ve doğrusunu söy
lemek gerekirse, anlamakta zorluk çekti
ğim olaylar oldu. Nedir bunlar? Konuş
mam işçilerle ilgili olduğundan, örneği 
İde oradan vermek işitiyorum, örneğin, ne 
zaman muhalefete mensup arkadaşlarımız 
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bu yüce kürsüye gelip, Anayasalınızın dev
letin temel amaç ve görevlerini tanımla
yan 5 inci maddesini, çalışıma hakkını dü
zenleyen 49 uncu maddesini, grev ve lo
kavt hakkına ilişkin 54 üncü maddesini, 
ücrette adalet sağlanmasına ilişkin 55 inci 
maddesini hatırlatarak işçi sorunlarını dile 
getirseler, iktidarın gazabına uğradılar. 

Sayın milletvekilleri, hu iktidarı suç
lamak niyetiyle bunları söylemliyoruım, 
mülmkün olduğu kadar objektif bir gözle 
izlenitaterimi ifade ediyorum. «İşçiler enf
lasyonun ağır yülkü altında eziliyor» de
nildi; hemen ardından, iktidar, «Ücretli
ler© enflasyonun üzerinde zata verdik» 
dedi. Doğru mu? Tabiî ki doğru değil. 

Bir başka sayın bakan çıktı, 1987 enf
lasyonunu öteye eğdi, beriye burdu; sa
ğır sultanın bile yüzde 59.2 olarak duydu
ğu enflasyonu, yüzde 35'lere kadar indir
di, 

Muhalefet, «Gelir dağılımında denge
sizlik var; Ortadireğin diğer dilıimleri gibi, 
işçi de hakkı olan payı alamıyor» dedi. 
İktidar çıktı, tabiî bunu da kafbul etmedi. 

«İşsizlik var» dendi, «Sendikal haklar» 
dendi, «Asgarî ücret yetersiz» dendi; he
pinizin bildiği gibi, bugün yaşlanan gerçek
ler ve ıstıraplar, iktidar tarafından gül
lük, gülistanlıık gösterildi. 

Muhterem milletvekilleri, samimî ola
rak ifade etmek istiyorum ki, iktidar, mu
halefetin eleştirilerimi öncelikle maksatlı 
bulmaktadır. Bu nedenle, eleşitJirilerdeki, 
iktidarın ve ülkenin yararına olacak ger
çeklerden istifade edememektedir. 

Bir kere, şahsım ve Doğru Yol Par
tisi için İktidarın bilmesi gereken bir hu
susu yeri gelmişken ıbir defa daha bel'irt-
mek istiyorum. Biz, işçisiyle, memuruyla, 
esnafıyla, köylüsüyle, emeklisiyle, ha;ita 
işvereniyle sosyal adalet ilkeleri içerisinde, 
ülkenin mutlu ve müreffeh bir hayata ka

vuşmasını istiyoruz. Biz, bu ülkenin kal
kınmasını istiyoruz. Bunu kim yaparsa 
yapsın; 'bunu keşke siz yapsaydınız; iste
meyen namerttir. 

Doğruları yapmak iktidarın görevi ol
duğu kadar, yanlışları söylemek de mu
halefetin görevi değil midir? Muhalefet, 
demokrasilerde vardır ve demokrasinin de 
teminatıdır. İktidar, her rejimde vardır; 
iktidarın yanında muhalefet, sadece de
mokrasilerde vardır. Muhalefetin her söy
lediği doğru oimayalbüir; ancak, muhale
fetin getirdiği her önerinin yanlış olduğu 
peşin hükmünde görünen bir iktidarı an
lamak mümkün değildir. Bu devlet hepi
mizin, bu ülke hepimizin, bu insanlar bi
zim insanimiz; ıbu devlete, bu ülkeye, bu 
insanlara hizmet edenler başımızın tacı
dır.-Yalnız, şunujda ifade etmek zorunda
yım kti, iktidarda kalmak hırsı gözlerimi
zi bürürse, kalpleriniz insafa mühürlenir
se, aklınız ve izanınız şerre yönelirse, hiz
met yerine zulüm getirirsiniz. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Başbaka
nımız, hükümet programında, «Yurt dışın-
defci işçilerimizin ekonomik ve sosyal 
pröbîemierinin çözümünü, her çeşit hak 
ve menfaatlarının korunmasını önemli gö
rev telakki ederiz» diyor; ancak, Sayın 
Başbakanımızın kulakları çınlasın, ben 
demiyorum; ama Devlet Bakanı Sayın 
Adnan Kahveci ve nihayet dün Bayındır
lık ve îskân Bakanı Sayın Safa Giray, 
«Bu işler lafla olmaz» diyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Kurt, lütfen to
parlayınız. 

ALAETTtN KURT (Devamla) — To
parlıyorum Sayın Başkan. 

Benim yine de, Sayın Başbakanımızın 
bu açıklaması ışığında kürsüye çıkma im
kânı bulamadığını bundan önce konuş
malarında beyan eden Sayın Sanayi ve 
Ticaret Bakanına sorularım vardır; an-
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oaik, kendisıinden bu sorulardan önce bir 
ricam olacak. Den buraya ka^dar, Meclisi
mizdeki gözlemlerimin bir kısmını ifade 
ettilm. Kürsüye gddikfeinde, benlim göz
lemlerime takılı «kalıp, soracağımı esas so
ruya, geçen defa bir sayın üyenin sorusu
na cevap vermeyi unuttuğu gibi, cevap ver
meyi lütfen unutmasınlar. 

Sayın Balkana sorum şu : Libya'da bil
fiil çalışan, firmalarının iflası nedeniyle 
atacaklarını alamayan ve daha önce listesi 
Bakanlığınıza sunulan alacaklıların, 86/3 
sayılı Ekonomik İşler Yüksek Koordinas
yon Kurulu kararınca, 85/102)10 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararıyla teşkil edilen 
fondan Ödenecdk olan bu paralar, 1 500 
kişi civarındaki bu işçilere ödenecek mi? 
Eğer Ödenekse, üç yıldan beri neden öden
medi? Ne zaman Ödemeyi düşünüyorsu
nuz? 

Sayın (milletvekilleri, İşçilerle ilgili ola
rak Hükümetin cevaplamasını istediğim 
birkaç sorum daha var; Hükümetlin ilgili 
(bakanına soruyorum: İstanbul - Göbze 
sınırında kurulu ve son olarak Ziraat Ban
kasının malı olan TÖE {Türk Otomotiv 
Endüstrisi A.Ş.) den, İş Kanununun 13 ve 
14 üncü maddesine göre, 5 Kasım 1987 
tarihlinde, 11 yıl 5 ay çalıştıktan sonra, 
taaminatlı olarak işten çıkarılan Ali Ba-
yar ve arkadaşlarının; 

1. Tazminatlarının tamamı ödendi 
mi? 

2. Eğer ödertdliyse ne zaman ödendi? 
3. Bu tazminatların tamamı ödenme-

dîyse, ne zaman ödenecek? 
Çağ atlayan Türkiye'de, eğer bu soru

lar özü itibariyle çağ dışı kalıyorsa, sanı
rım suç benim değildir. 

Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. 
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Kurt. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sa
yın Başkan, sataşma sebebiyle söz isti
yorum. 

BAŞKAN — İbrahim Bey... 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sa

taşma var efendim. 
BAŞKAN- Güzel!.. 
ÎBRAHİM DEMİR (Antalya) — Gü

zel olur mu sataşma Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Tetkik ettikten sonra, 
bu birleşlilm içerisinde saat 19.00'a kadar 
size söz verebilirim. 

İBRAHIM DEMİR (Antalya) — Pe
ki efendim; bekliyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGE
LER 

J. — tzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadolu'un, Plan ve Bütçe Komisyonun
dan çekildiğine ilişkin önergesi (4/21) 

BAŞKAN — Komisyondan istifa 
önergesi vardır; okutup, bilgilerinize su
nacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Plan ve Bütçe Komisyonundaki üye
lik görevimden çekiliyorum. Gerekli iş
lemin yapılmasını saygıyla arz ederim. 

3 Mart 1988 
Kemal Anadol 

İzmir 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur. 

Gündemin, «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler» kısmına geçiyoruz. 
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V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 2872 Sayılı Çevre Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında 20.6.1987 Tarih ve 3401 Sayılı Ka
nun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi 
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tez
keresi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/2) (S. Sayısı : 15) (!) 

BAŞKAN — 2872 Sayılı Çevre Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında 20.6.1987 Tarih ve 3401 
Sayılı Kanunun ve Anayasanın 89 uncu 
Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca 
Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gön
derme Tezkeresi ve İçişleri Komisyonu 
Raporunun müzakeresine kaldığımız yer
den devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldı
lar. 

Dünkü birleşimde, kanunun tümü 
üzerindeki görüşmeler tamamlanmış, 
maddelere geçilmesi kabul edilmişti. 

Şimdi 1 inci maddeyi okutuyorum : 
2872 Sayılı Çevre Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

MADDE 1. — 2872 Sayılı Çevre Ka
nununun 3 üncü maddesinin (e) ve (f) 
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

e) Kirlenmenin önlenmesi, sınıflan
dırılması ve mücadele için yapılan harca
maların kirleten tarafından karşılanması 
esastır. Kirletenin kirlenmeyi durdurmak, 
gidermek veya azaltmak için gerekli ön
lemleri almaması veya bu önlemlerin yet
kili makamlarca doğrudan alınması ne
deniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca 

(1) 15 S. Sayılı Basmayazı 2.3.1988 
Tarihli ve 29 uncu Birleşim Tutanağına 
eklidir. 

yapılan gerekli harcamalar 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun Hükümlerine göre kirleten
den tahsil edilir. 

Ancak kirletenler, kirlenmenin önlen
mesi ve sınırlanması için kamu kurum 
ve kuruluşlarınca yapılan harcamaları 
ödeme yükümlülüğünden sözkonusu kir
lenmeyi önlemek için gerekli her türlü 
tedbiri aldıklarını kesin ispat etmek kay
dıyla kurtulabilirler. 

f) İnilebilecek en düşük kirlenme se
viyesi esas alınarak, bu seviyenin üstün
de meydanıa gelebilecek kirlenmeler için 
bu Kanunun 18 inci maddesinin (ı) ben
dinde belirlenen ücretler kirletenden ay
rıca alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Madde üzerinde bir önerge vardır, 
okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Genel Kurulda halen görüşülmekte 
olan «2872 sayılı Çevre Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkındaki 
Kanunun 1 inci maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve talep ederiz. 

Talat Zengin 
Malatya 

Yılmaz Hocaoğlu 
Adana 

Ünal Yaşar 
Gaziantep 

Burhan Cahit Gündüz 
tzmir 

Abdulkadir Aksu 
Diyarbakır 
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Mehmet Akdemir 
Gaziantep 

Eyüp Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

Mehmet Ali Doğuşlu 
Bingöl 

Necmettin Şeyhoğlu 
Çankırı 

Lufcfullah Kayalar 
Yozgat 

Rıza Şimşek 
Erzurum 

Halil Özsoy 
Kayseri 

Mustafa Ertuğrul Ünlü 
Bursa 

Madde 1. — 2872 sayılı Çevre Kanu
nunun 3 üncü maddesinin (e) ve (f) bent
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«e) Kirlenmenin önlenmesi, sınırlan
dırılması ve mücadele için yapılan har
camaların kirleten tarafından karşılanma
sı esastır. Kirletenin, kirlenmeyi durdur
mak, gidermek ve azaltmak için gerekli 
önlemleri almaması veya bu önlemlerin 
yetkili makamlarca doğrudan alınması 
nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca 
yapılan gerekli harcamalar 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun hükümlerine göre kirleten
den tahsil edilir. 

Ancak kirletenler, kirlenmenin önlen
mesi ve sınırlanması için yapılan gider
leri ödeme yükümlülüğünden söz konu
su kirlenmeyi önlemek için gerekli her 
türlü tedbiri aldıklarını ispat etmek kay
dıyla kurtulabilirler. 

f) İnilebilecek en düşük kirlenme 
seviyesi esas alınarak, bu seviyenin üs
tünde meydana gelebilecek kirlenmeler 
için bu Kanunun 18 inci maddesinin (ı) 

bendinde belirtilen ücretler ayrıca alı
nır. 

Gerekçe: Maddenin (e) bendinde, 
amaç kirletenin kirlenmeyi önlemesi veya 
mümkün olan en aza indirmesi olduğun
dan, maddenin ifadesi kirletenin «kirlen
meyi önlemesi ve sınıflandırması» değil 
«kirlenmeyi önlemesi ve sınırlandırması» 
olmalıdır. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ka
tılıyor mu efendim?.. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI 
GALlP DEMİREL (Malatya) — Katılı
yoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?.. 
DEVLET BAKANI VEYSEL ATA-

SOY (Zonguldak) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve 

Hükümet katılıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi kabul edilen önergey
le birlikte oylarınıza sunuyorum : 1 inci 
maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 2872 sayılı Çevre Ka

nununun 222 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 30 uncu maddesiyle yürür
lükten kaldırılan 4 üncü maddesi aşağı
daki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Merkez Çevre Kurulu 

Madde 4. — Çevre kirliliğine yol açan 
işletmeleri bu Kanunun 18 inci maddesi
nin (ı) bendine göre faaliyet kolları itiba
riyle gruplandırmak ve Bakanlar Kurulu 
Kararına sunmak üzere Merkez Çevre 
Kurulu kurulmuştur. 

Bu kurul, Çevre Genel Müdürünün 
başkanlığında İçişleri, Maliye ve Güm
rük, Bayındırlık ve İskân, Sağlık ve Sos
yal Yardım, Ulaştırma, Tarım Orman ve 
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Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Türkiye 
Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 
ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu yetki
lilerinden oluşur. 

Çevre kirliliğine yol açan işletmelerin 
faaliyet kolları itibariyle gruplandırıknası 
kararında Türkiye Ticaret, Sanayi, De
niz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları 
Birliğinden üç, Türkiye Ziraat Odaları 
Birliğinden bir üye de kurula katılır. 

Kurul üç ayda bir toplanır ve gerek
tiğinde her zaman Başkan tarafından top
lantıya çağrılabilir. 

Kurulun sekreterya görevlerini Çevre 
Genel Müdürlüğü yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen arkadaşımız?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... 2 nci 
madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 2872 sayılı Çevre Ka

nununun 222 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 30 uncu maddesiyle yü
rürlükten kaldırılan 5 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

11 Çevre Kurulu 
Madde 5. — İl Çevre Kurulu valinin 

başkanlığında, Merkez Çevre Kuruluna 
dahil Bakanlık ve kuruluşlardan taşra teş
kilatı olanların ildeki temsilcilerinden olu
şur. tideki Belediye Başkanı, Sanayi Oda
sı, Ticaret Odası, Ticaret ve Sanayi Oda
sı, Ziraat Odası bulunan illerde bu oda
ların başkanları da kurula katılırlar. Ku
rulun sekreterya görevleri il sağlık mü
dürlüklerince yürütülür. 

Kurul ayda bir toplanır ve gerektiğin
de başkan tarafından toplantıya çağrıla
bilir. 

11 Çevre Kurulu, Merkez Çevre Ku
rulunca çevre kirliliğine yol açan ve faa-
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liyet kolları itibariyle gruplandırılan işlet
melerin derecelerini belirler. 

Kurul dereceleri belirlerken, işletmele
rin kapasitesini, arıtma tesislerinin bulu
nup bulunmadığını, çevreye verdiği za
rarın ölçüsünü, cirolarını ve tesisin bu
lunduğu yerin ekolojik, ekonomik, teknik, 
teknolojik ve benzeri özelliklerini dikka
te alır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen arkadaşımız?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 2872 sayılı Çevre Ka

nununun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Çevre Korunması 
Madde 9. — Kırsal ve kentsel alanda 

arazi kullanım kararına uygun olarak tes
pit edilen koruma alanları ve bu alanlar
da uygulanacak koruma ve kullanım esas
ları yönetmelikle belirlenir. 

Tespit edilen bu esaslar çerçevesinde 
aşırı ve yanlış kullanım nedeniyle ülke
nin temel ekolojik sistemlerinin dengesi
nin bozulması, hayvan ve bitki türlerinin 
nesillerinin tehlikeye düşürülmesi, doğal 
zenginliklerin bütünlüklerinin tahribi ya
saktır. 

Bakanlar Kurulu, ülke ve dünya ölçe
ğinde ekolojik önemi olan çevre kirlen
meleri ve bozulmalarına duyarlı alanları, 
tabiî güzelliklerin ileriki nesillere ulaşma
sını emniyet altına almak üzere gerekli 
düzenlemelerin yapılabilmesi amacıyla, 
«Özel Çevre Koruma Bölgesi» olarak tes
pit ve ilan etmeye, bu alanlarda uygula
nacak koruma ve kullanma esasları ile 
plan ve projelerin hangi Bakanlıkça ha
zırlanıp yürütüleceğini belirlemeye yetki
lidir. 
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Yukarıdaki fıkraya göre uygulamanın 
gerçekleştirilebilmesi amacıyla, ilgili Ba
kanlıkça 27.9.1984 gün ve 3046 sayılı Ka
nunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrası
nın (g) bendi hükümlerine göre geçici teş
kilat kurulabilir. Bu bölgelere ilişkin plan 
ve projelerin hazırlanmasında, 3.5.1985 
tarihli ve 3194 sayılı Kanunun 9 uncu 
maddesi hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen arkadaşımız?.. Yok. 

Bu madde hakkında verilen bir öner
ge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 2872 sayılı Çevre 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında 3401 sayılı Kanunun 4 
üncü maddesiyle değiştirilmek istenen 
2872 sayılı Çevre Kanununun 9 uncu 
maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde deği^Mlmesıini öneririz. 

Saygılarımızla. 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Rıza Sirmen 
Kocaeli 

İstemihan Talay 
İçel 

M. Turan Bayazıt 
İzmir 

Madde metni: Tespit edilen bu esas
lar çerçevesinde aşırı ve yanlış kullanım, 
her türlü çöp ve atıkların yurt dışından 
getirilmesi nedeniyle ülkenin temel eko
lojik sistemlerinin dengesinin bozulması, 
hayvan ve bitki türlerinin nesillerinin teh
likeye düşürülmesi, doğal zenginliklerin 
bütünlüklerinin tahribi yasaktır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, öner
geye katılıyor musunuz? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI 
GALİP DEMİREL (Malatya) — Katılı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI VEYSEL ATA-
SOY (Zonguldak) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Önergeyi kabul edenler... Et
meyenler... Önerge ka'bul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi, önerge istikametin
deki değişik şekliyle oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... 4 
üncü madde, Önerge istikametindeki deği
şik şekliyle kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeden sonra, yeni bir 5 
inci madde eklenmesine dair önerge var
dır, bu önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Genel Kurulda halen görüşülmekte 
olan «2872 Sayılı Çevre Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkındaki 
Kanunun 4 üncü maddesinden sonra aşa
ğıdaki 5 inci maddenin eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Yılmaz Hocaoğlu 
Adana 

Talât Zengin 
Malatya 

Ünal Yaşar 
Gaziantep 

Mehmet Akdemir 
Gaziantep 

Burhan Cahit Gündüz 
tzmir 

Necmettin Şeyhoğlu 
Çankırı 

Eyüp Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 
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M. Ali Doğuşlu 
Bingöl 

Halil Özsoy 
Kayseri 

Abdulkadir Aksu 
Diyarbakır 
Rıza Şimşek 

Erzurum 
Lutfullah Kayalar 

Yozgat 
Ertuğrul Ünlü 

Bursa 

Madde 5. — 2872 sayılı Çevre Kanu
nunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Denetim : 
Madde 12. — Atık ve artık ve yakıt

ların arıtılması, uzaklaştırılması, zararsız 
hale getirilmesi ve ithali ile ilgili denetim
ler Çevre Genel Müdürlüğünce yapılır. 
Denetimlerin nasıl yapılacağı, denetleme 
elemanlarının nitelikleri, yönetmelikle be
lirlenir. 

Kuruluş ve işletmeler faaliyetlerinin 
denetlenmesi için kullandıkları yakıtın ve 
çıkardıkları atık ve artıkların özellik ve 
miktarına ilişkin bilgileri sürekli ve dü
zenli olarak belirlemek, bu hususu belge
lemekle ve bunları Çevre Genel Müdürü
ne bildirmekle yükümlüdürler. 

Gerekçe: Çevreyle ilgili mevzuatın 
çok dağınık: olması, çevre kirlenmesine 
neden olan faaliyetlerin de çeşitli birim
lerce denetlenmesi sonucunu doğurmak
tadır. Böylesine bir durumun çeşitli sa
kıncaları bulunmaktadır. Bazen, bir faa
liyetin denetlenmesinde birden fazla ku
ruluş yetkili olmakta, 'bazen de tam ter
sine hiçbir yetkili bulunmamaktadır. 2872 
sayılı Çevre Kanunu denetimde yetkili 
organları belirtmemiş, bu konunun yö
netmelikle düzenleneceği öngörülmüştür. 
Bu durum ise hulkuk tekniği yönünden 

bazı sakıncalar (ihtiva etmektedir. Ka
nunlarla verilmiş yetkiler, yönetmeliklerle 
değiştirilemeyeceğinden, sorunun kanun 
koyucu yönünden ele alınmasında yarar 
vardır. Özellikle, son günlerde basını
mızda da önemle üzerinde durulan «ithal 
çöp» olayında da olduğu gibi, demetim-
deki boşluklar kolaylıkla gözlenmekte
dir. Bu nedenle 2872 sayılı Çevre Ka
nununun 12 nci maddösine, atık, artık
ları kelimeleri yanında yakıtları da da
hil edip, bütün bunların arıtılması, uzak
laştırılması, zararsız bale getirilmesi ve 
ithalinde, diğer kanunlarla yetkilendiril
miş kurum ve kuruluşların yanında, çevre 
kirliliği yönünden etkili bir denetimin 
yapılacağı kuruluş olarak ayrıca Çevre 
Genel Müdürlüğü de denetimler (için gö-
revlendiriknleliddr. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
okunan önergeyle değiştirilmek istenen 
madde, Başkanlıkça Komisyona havale 
edilen ve Kolmıisyonda görüşülen tasa
rıda bulunmamaktadır ve yeni bir madde 
teklifi mabiyetliındedir. Esasen, bu öner
geyi işleme koymak mümkün değildir; 
ancak, yerleşjen uygulamalara göre, Ko
misyon bu önergeye yetersayıdaki üye
siyle katılırsa, üzerinde - yeni bir mad
de gibi - görüşme açacağım. Şayet, Ko
misyonun yetersayıda üyesi yoksa, o za
man önergeyi [işleme koymayacağım. 

Bu şartlar altında, Komisyonun, sa
londa yetersayıda üyesiinin bulunup bu
lunmadığını büdİTlmesi gerekiyor. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKA
NI GALİP DEMIREL (Malatya) — 
Efendim, salonda yetersayıda üyemiz 
vardır; arkadaşlar lütfen ayağa kalksın
lar, 

BAŞKAN — En az 8 arkadaşımızı 
lütfen görelim. 
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(8 Komisyon üyesi ayağa 'kalktı) 
Tamamı efendim, 8 üye mevcuttur. 
Bu önergeyi yeni bir madde olarak 

görüşmeye açıyorum. 
Madde üzerindie söz isteyen var mı 

efendim?...! Yok-

önergeyi oylarınızla sunuyorum: 
önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... 
önerge kabul edilmiştir. 

»OKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, Kömlisyon önergeyi kabul 
etti mü, önergeye katıldı men? 

BAŞKAN — Sorduk, «Evet» dediler 
vö komisyon üyesi olan 8 arkadaşını 
gösterdiler. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Ama, nereden beli, sadecje gösterdiler. 

BAŞKAN — Saydık efendim, uygu
lamaya göre saydik. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Hayır, iben teknik bir yanlıştık yapılma
sından endişe ettiğim için söylüyorum. 

BAŞKAN — Biz de onun için dik
katle saydık. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Saydınız da, arkadaşların fikri ne, o bel
li değiL 

BAŞKAN — Kabul öttüklerine dair 
ellerimi kaldırdılar Saym Toptan. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Kabul manasına aldınız?... 

BAŞKAN — Evet. 

Önerge kabul edilmiş ve 5 inci mad
de olarak metinde yerini almıştır. 

Şimdi 5 inci maddeyi 6 ncı madde 
olarak okutuyorum: 

MADDE 6. — 2872 sayılı Çevre Ka
nununun değişik 18 inci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Fonun Gelirleri 

'Madde 18. — Çevre Kirliğini Önleme 
Fonunun gelirleri; 

a) Motorlu taşıt araçlarının fennî 
muayeneleri sırasında ayrıca fennî mua
yene ücretinin beşte biri oranında alına
cak bedellerden, 

b) Türk Ticaret Kanunu hükümle
rine göre gemi siciline tescil edilen ve 18 
(dahü) gros tonun üzerinde olan her türlü 
deniz aracından gros ton başına her yıl alı
nacak yüz liradan, 

c) Hava taşıt araçlarından yurt içi 
taşımaları için ayrıca alınacak yolcu ba
şına bİet bedelinin binde beşinden ve 
taşınan yük için ton başına yılda alına
cak beşyüz liradan, 

d) Çevre1 Genel Müdürlüğünün büt
çesine bu amaçla her yıl konan ödenek
lerden, 

e) Fon'dan verilecek kredilerin faiz
leri ile banka faizlerinden, 

f) Bağış ve yardımlardan, 
g) Bu Kanunla alınması hükme bağ

lanan ücret, tazminat ve diğer gelirler
den, 

h) Fon'a ait tesis ve işletmelerce üre-
llilen araç ve gerecin satışından elde edi
len gelirlerden, 

ı) Merkez çevre kurulunca, çevre" 
kirliliğine yol açtığı belirlenen işletmeler
den, aşağıdaki tarifeye göre alınacak üc
retlerden, 
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Çevre kirliliğine Alınacak aylık ücret tutarı 
Yol açan işletmeler I. Derece II. Derece III. Derece 

1. Grup 600 000 TL. 400 000 TL. 200 000 TL. 
2. Grup 400 000 TL. 200 000 TL, 100 000 TL. 
3. Grup 200 000 TL. 100 000 TL. 50 000 TL. 
4. Grup 100 000 TL. 50 000 TL. 25 000 TL. 
5. Grup 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 top
luca 10 katına kadar artırmaya veya Ka
nunda yazalı miktarlara kadar indirmeye, 
ayrıca bu maddenin (ı) bendi dışındaki 
maktu ve nispî hadleri ayrı ayrı veya top
luca sıfır (0)'a kadar indirmeye veya 
|% 50'siine kadar artırmaya yetkilidir. 

[Fonun gelirleri bir Devlet bankasında 
açılacak hesapta toplanır. 

Bu maddenin (a), (b), (ç) bientleri ge
reğince toplanan paraların ilgililerce en 
geç ertesi aynı onbeşine kadar Fonun 
Devlet Bankasındaki hesabına yatırılma
sı zorunludur. Tahsil edilen gelirleri ve 
ödenecek ücretleri zamanında yatırma
yanlar hakkında Fon idaresi, 6183 sayılı 
Ammıe Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun hükümlerinin uygulanarak 
gelirlerimin tahsil edilmesi için Fon mü
kellefinin bağlı olduğu vergi dairesinden 
talepte bulunur. Vergi dairesinde mükel-
lefiyetli olmayanların fona ödjemeleri ge
reken meblağın hangi dairece tahsil eedi-
leceğine Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
karar verir. 

Vergi Dairesi, tahsil ettiği Fona ait 
meblağı Maliye vö Gümrük Bakanlığı
nın belirleyeceği esaslara göre Fon'un 
Devlet Bankasındaki hesabına aktarır. 

Bu maddemin (ı) bendi gereğince alı
nacak ücretler büyülkşehir belediye hu
dutları içinde büyükşehir (belediyeleri ta
rafından makbuz karşılığı itahsil edilerek 
mahallin en büyük mal memurluğuna 
yatırılır. Diğer yerlerde bu ücretleri al
maya mahallin en büyük mülkî amiri 
yetkilidir. Bu ücretler, 6183 sayüı Am
me Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın
da Kanun hükümlerine göre mal memur -
luğunca tahsil edilir. 

Mahallin en büyük mülkî amiri ve
ya Büyükşehir Belediye başkanlıklarınca 
tahsil edilen ücretlerin j % 30'u tahsil ile 
ilgili işlemljer ve bölgenin çevre kirliliği
ni önleme projelerinde kullanılmak üze
re tahsilatın yapıldığı yeri özel idiaresi ve
ya tahsil eden büyükşehir belediyesine, 
% 70'i ise ücretlerin toplandığı ayı ta
kip eden ayın onbeşine kadar Çevre Kir
liliğini Önleme Fonuna aktarılır. 

Zamanında bu işlemi yerine getirme
yen ilgili kuruluşlar fon için toplanan 
meblağı )% 10 fazlasıyla öderler. Gecik
meye sebep olanlar hakkında kanunî iş
ler yapılır. 

Fon İdaresi ile bu idarenin emrinde 
kurulan Fon; kurumlar vergisinden, ya
pılacak bağış ve yardımlar nedenliyle ve
raset ve intikal vergisinden, yapacakla
rı her türlü muameleler dolayısıyla dam
ga vergisinden, açtıkları krediler dolayı
sıyla lehte tahakkuk edecek faizler ban
ka ve sigorta muameleleri vergisinden 
muaftır. 
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BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde 
söz isteyen arkadaşımız?... Söz isleyen 
arkadaşımız yok. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balı
kesir) — Soru var Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balı

kesir) — Sayın Başkanım, (ı) fıkrasında, 
«Merkez çevre kurulunca, çevre kirlili
ğine yol açtığı belirlenen (işlenmelerden, 
aşağıdaki tarifeye göre alınacak ücret
lerden» denilmektedir. Yani, bu işletme
lerden bir «ücret» alınması, bunların 
çevre kirliliği yaratmasına âdeta hak 
bahşeder bir anlam taşımaktadır. Bun
lar, medenî hukukumuzda, umumiyetle 
«fona iştirak edenler» veya benzer lisim-
1er altında anılır ve kanunun anladığı 
manada çevre kirliliğine sebebiyet ve
renlerin fona iştiraki temin edilmiş olur; 
ama, ücret olmaz; çünkü, ücret alırsa
nız, çevre kirliliği yapmaya hak kazan
dırırsınız. Halbuki, Çevre Kirliliği Fo
nuna iştirak payı olarak alırsanız, o tak
dirde bu nevi, tabiata karşı, doğaya kar
şı veya sosyal yapıya karşı yapılan hak
sızlıktan doğacak zararı, bu fona bizza-
rur iştirak payı olarak alabilirsiniz. Bu
nu Hükümet ve Komisyon nazarı dik
kate alırlar mı veya bunu bu manada 
anlıyorlar mı? 

BAŞKAN — Teşekkür edierim Sayın 
Çorapçıoğlu. 

Sayın Komisyon, Sayın Çorapçıoğlu' 
nun sualini dinlediniz; lütfen cevaplan
dırın. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI 
GALİP DEMİREL (Malatya) — Efen
dim, büz buradaki ücreti, kirletene hak 
bahşetmek maksadıyla almıyoruz, kirle
tenden, kıirle&ne karşılığında alacağımız 
bu ücreti, fonun geliri olarak düşünüyo
ruz. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
Ceza yamL. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI 
GALİP DEMÎREL (Malatya) — Ceza 
tabiî, ceza; gelir olarak düşünüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Çorapçıoğlu'nun 
söylediği; bir katılma payı oluyor... 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI 
GALİP DEMÎREL (Malatya) — Hayır 
efendim, fcatıllma 'payı değil, ceza geliri 
olarak düşünüyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hükü
met. 

DEVLET BAKANI VEYSEL ATA-
SOY (Zonguldak) — Sayın Başkan, da
ha önceki kanun metninde, burada vergi 
kriteri getirilmişti, «vergisGnden şu oran
da alınır» diye; yani bu, fona bir nevi iş
tiraktir; doğrudur; ancak, bunun 'adalet
siz bir uygulamaya yoll açması nedeniyle 
böyle bir tasnif getiriıkmiştiır. Buna benzer 
tasnif Umumî Hıfzıssıhha Kanununda da 
vardır; yani, işyerleri, insan sağlığı laçısım-
dan veya çevreyle olan münasebetleıri açı
sından sınıflara ayrılmıştı. Yani burada, 
çevre kirliliğine yol açan sanayi işletme
lerinin gruplandırılması ve bu fona işti
raklerinin, kiriıiıliğe yol açtıkları nispette 
alınabilmesi için, daha adil bir tablo ol
ması İçin böyle olmuştur. Aksine, vergi 
kriteri ile, önceki metinde olduğu gibi, 
çok çalışan çok kazanan; ama buna rağ
men çok vergi veren, buna rağmen çok az 
çevre kirliliği yapan kurum daha fazla 
ücret ödemiş olacaktı. Böylece, bu adalet
siz uygulama kaildırılmış, çevre kirliliği
nle yol açma açısından beş grup haline ge
tirilmiştir. Yoksa, teşvik etme diye bir 
şey yok; aksine, çevreyi daha çok kirle
tenden daha fazla fona katılma sağlan-
mıaıktadıır. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balı

kesir) — Sayın Başkan, müsaade buyu-
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rurlarsa, Sayın Bakana bir hususu tekra-
ren arz etmek, bir hususu hatırlatmak is
tiyorum heyeti umumiyesi hakkında bir 
yanlış anlama olmasın diye. Bendeniz, 
bunlarını alınmasıma karşı deiğilim, aksine 
«alınsın» diyorum; ancak, «ücret» tabiri 
kullanılmasın. 

DEVLET BAKANI VEYSEL ATA-
SOY (Zonguldak) —• Sayın Başkan, öner
ge verilirse dikkate, alınır. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Baılı-
kesıir) — Karşı tarafa, ücrete mukabil 
bir hak bahşeder. Halbuki burada, zarar 
veren müesseseler, o zararın giderilmesi 
için, içtimaî bünye, devlet olarak, çevre 
koruma olarak, ne olursa olsun, verdiği 
zarara katlansın; iştirak etmesi lazım. 
Ben Sayın Hükümet ve Komisyonumu
zun, bu ibareyi «iştirak payı» olarak 
mümkünse kullanmalarını istirham ediyo
rum1; yoksa bambaşka bir anlam ifade 
ediyor. 

BAŞKAN — Bunum «İştirak payı» 
olarak zapta geçmesıinıi istiyorsunuz. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balı
kesir) — Evet. 

BAŞKAN — «İştirak payı» olanak 
zapta geçmiştir. 

Teşekkür ederim Sayın Çorapçıoğlu. 
DEVLET BAKANI VEYSEL ATA-

SOY (Zonguldak) — İştirak payı olabi
lir tabiî. 

BAŞKAN — Mesele anlaşıldı Sayın 
Komisyon. 

İştirak payı olarak zapta geçmiştir. 

DEVLET BAKANI VEYSEL ATA-
SOY (Zonguldak) — Sayım Başkan, bir 
önerge lazım, kim düzeltecek madde 
metnl'ni? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI 
GALİP DEMİREL (Malatya) — Sayın 
Başkan, bir önerge verilirse katılırız. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balı
kesir) —önerge vereyim mi? 

BAŞKAN — Sayın Çorapçıoğlu, dü
zeltilmesi için bir önerge hazırlarsanız 
işleme koyarız. 

Bir başka önerge var, okuituyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Genel Kurulda halen görüşülmekte 

olan «2872 sayılı Çevre Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkındaki 
Kanunun 6 ncı maddesine bağlı 18 inci 
maddenin (a) bendinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Talât Zengin 
Malatya 

Yılmaz Hocaoğlu 
Adana 

Mehmet Akdemir 
Gaziantep 

Ünal Yaşar 
Gaziantep 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 

Abdulkadir Aksu 
Diyarbakır 

Necmettin Şeyhoğlu 
Çankırı 

Eyüp Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

İhsan Nuri Topkaya 
Ordu 

M. Ali Doğuşlu 
Bingöl 

Halil Özsoy 
Kayseri 

Lutfullah Kayalar 
Yozgat 

Rıza Şimşek 
Erzurum 

M. Ertuğrul Ünlü 
Bursa 
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a) Motorlu taşıt araçlarının her fen
nî muayenesi sırasında fennî muayene üc
retinin beşte biri oranında, bir defaya 
mahsus olmak üzere motorlu taşıt alım 
vergisi tutarının dörtte biri oranında ay
rıca tahsil edilen bedellerden, 

Gerekçe: 2872 sayılı Çevre Kanunu 
ile tesis edilen Çevre Kirliliğini önleme 
Fonunun gerçekçi ve kolay işleyebilir bir 
şekilde düzenlenmesi halinde amacına 
uygun olarak yapılacak çalışmalar için 
önemli bir kaynak oluşturacaktır. 

Bu sebeple fonun gelirlerinin teklif 
edilen şekliyle değiştirilmesi ve yeniden 
düzenlenmesi gerekmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon öner
geyi kabul ediyor mu efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI 
GALİP DEMİREL (Malatya) — Katılı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI VEYSEL ATA-
SOY (Zonguldak) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
önergeye katılmışlardır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 
edilmiştir. 

Sayın Çorapçıoğlu ve arkadaşlarının 
önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

(S. Sayısı : 15). 

Müzakere edilmekte olan kanunun 6 
ncı maddesi ile düzenlenen fonun gelirle
ri başlıklı 18 inci maddenin (ı) bendinde 
geçen (ücretlerden) ibaresinin iştirak pay
larından olarak değiştirilmesini ve bu 

maddede geçen ücret tabirlerinin bu şe
kilde düzeltilmesini arz ederiz. 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Vefa Tanır 
Konya 

Ali Eser 
Samsun 

İsmail Köse 
Erzurum 

Fuat Kılcı 
İzmir 

BAŞKAN — Sayın Komisyon öner
geye katılıyor mu efendim?.. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI 
GALİP DEMİREL (Malatya) — Katılı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI VEYSEL ATA-

SOY (Zonguldak) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye Sayın Komis

yon ve Sayın Hükümet katılmışlardır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul 
edilmiştir. 

Maddeyi, kabul edilen iki önerge ile 
beraber oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilen öner
gelerle beraber madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — 2872 sayılı Çevre Ka

nununun 19 uncu maddesinin beşinci fık
rasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

h) Çevre kirliliğini önleyici ve çevre
yi iyileştirici faaliyetlerde kullanılacak 
olan her türlü araç gereç alımı, bu araç
ların bakımı, onarımı ile bu tür araç ge
recin yapımı için kurulacak tesis ve işlet
meler, 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen arkadaşımız?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... 7 nci 
madde kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — 2872 sayılı Çevre Ka

nununun 28 inci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Kirletenin Sorumluluğu 
Madde 28. — Çevreyi kirletenler ve 

çevreye zarar verenler sebep oldukları 
kirlenme ve bozulmadan doğan zararlar
dan dolayı kusur şartı aranmaksızın so
rumludurlar. 

Kirletenin, meydana gelen zararlardan 
ötürü genel hükümlere göre de tazminat 
sorumluluğu saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — 2872 sayılı Çevre Ka

nununun 31 inci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Yönetmelikler 
Madde 31. — Bu Kanunun uygulan

masıyla ilgili olarak çıkarılacak yönetme
likler, ügili Bakanlıkların görüşü alınarak 
Çevre Genel Müdürlüğünce hazırlanır. 
Kanunun yürürlüğe girmesinden başlaya
rak en geç beş ay içinde Resmî Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe konulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 10. — 2872 sayılı Çevre Ka

nununun 32 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Uygulanmayacak Hükümler 
Madde 32. — Bu Kanuna göre yürür

lüğe konulacak yönetmeliklerin yayımın
dan itibaren deniz kirliliğinin önlenmesi 
hususunda 618 sayılı Limanlar Kanunu
nun 4 ve 11 inci maddeleri gereği yürür
lükte bulunan ceza hükümleri ile 1380 sa
yılı Su Ürünleri Kanununun 3288 sayılı 
Kanunla değişik geçici 1 inci maddesi hü
kümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen arkadaşımız?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

10 uncu maddeden sonra bir madde 
eklenmesini isteyen bir önerge vardır, 
okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Genel Kurulda halen görüşülmekte 
olan «2872 sayılı Çevre Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkındaki 
Kanuna 10 uncu maddeden sonra aşağı
daki maddenin eklenmesini arz ve talep 
ederiz. 

Yılmaz Hocaoğlu 
Adana 

Talât Zengin 
Malatya 

Burhan Cahit Gündüz 
izmir 

Mehmet Akdemir 
Gaziantep 

Abdulkadir Aksu 
Diyarbakır 

Necmettin Şeyhoğlu 
Çankırı 

Lutfullah Kayalar 
Yozgat 

M. Ertuğrul Ünlü 
Bursa 

— 347 — 



T. B. M. M. B: 30 3 . 3 . 1988 O : 1 

Eyüp Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

M. Ali Doğuşlu 
Bingöl 

Halil Özsoy 
Kayseri 

Rıza Şimşek 
Erzurum 

Madde 11. — 2872 sayılı Çevre Ka
nununa aşağıdaki Geçici 2 nci madde ek
lenmiştir. 

Geçici Madde 2. — Bu Kanunun 12 
ve 13 üncü maddelerinde belirtilen ilgili 
yönetmenlikler yürürlüğe konuluncaya 
kadar, her türlü yakıt, atık, artık ve kim
yasal maddenin ithali Çevre Genel Mü
dürlüğünün bağlı olduğu Devlet Bakanı
nın onayına tabidir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye ka
tılıyor mu efendim?.. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI 
GALİP DEMİREL (Malatya) — Katılı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI VEYSEL ATA-

SOY (Zonguldak) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmiştir. 

Geçici madde l'i okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun 

6 ncı maddesiyle değiştirilen 2872 sayılı 
Çevre Kanununun 18 inci maddesinin (b) 
bendi gereğince Fona ödenmesi gereken 
meblağ, 1986 yılı için on lira üzerinden 
alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Geçici madde 
kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi 12 nci madde olarak 
okutuyorum : 

Yürürlük 
MADDE 12. — Bu Kanun yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

11 inci maddeyi 13 üncü madde ola
rak okutuyorum: 

Yürütme 
MADDE 13. — Bu Kanun hükümle

rini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümü açık oylamaya tabidir. 

Açık oylamanın, oy kupalarının sıra
lar arasında dolaştırılması suretiyle yapıl
masını oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yanında basılı oy pusulası bulunma
yan sayın milletvekilleri, beyaz bir kâğı
da, adını, soyadını, seçim çevresini ve 
oyunun rengini yazıp imzalamak suretiy
le oylarını kullanabilirler. 

Oy kupaları sıralar arasında dolaştı
rılsın. 

(Oyların toplanmasına başlandı). 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, An

talya Milletvekilli Sayın Demir'in, sataş -
mıadıan mütevellit bir söz istemi vardı. 
Tutantaıkılan tetkik ettiım. Cümle aynen 
şöyledir : «Altın, Türik kadınının namus 
ve iffetinin ifadesidir» dedi. Yani, altını 
olmayan 'kadınlarımız iffetsiz mi oluyor? 
Lütfen açıklar mısınız? Kadınlarımıza bu
rada, kürsüde dil uzatmak cesaretini gös
termiştir.» 
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Buyurun efendim, açıklayınız. (DYP 
smalaondaitt alkışlar) 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Te
şekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Demir, lütfen, ce
vap hakiki doğurmayacak şekilde, Mecli
simize yaraşır bir şekilde cevaplandırma
nızı rica edeeeğiim. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — Sa
yın Başkan, ben bu kürsüde bulunduğum 
her anı, cevap hakkı yaratmayacak bir 
şekilde ve Meclis adabıma azamî gayreti 
göstererek değerlendirmisimdir. (ANAP 
sıralarından «Göstermiyorsun» sesleri) 
Şimdi de öyle olacağından emin olabilir
siniz; ama, ANAP sıralarında oturan ar
kadaşlarımın homurtuları pek... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Demir; devam buyurun. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — Sa
yın Başkan, sayım milletvekilleri; benim, 
altın sertifikası hakkında konuşurken sarf 
ettiğim bazı sözler, İleri sürdüğüm fikir
ler, Sayın Adnan Kahveci'nin cevabı içe
risinde tahrif edilmiştir. Bana, ileni sür
düğüm görüşten farklı birtakım görüşler 
atfedilmiştir. Bu şekilde, şahsıma sataşıl
dığı gibi, Sayın Kahveci hızını allamamış, 
Osmanlı İmparatorluğuna da dil uzatma 
cüretini göstermiştir. Ayrıca, belki 'bir 
Kahveciye yakışsa bile, bir miietvikiiime 
ve bir bakana kesinlikle yakıştıramadığı
mız bu zihniyetin (mensupları, «kendini 
zeki sananlar», «iktisat bilmiyorsunuz» 
gibi deyimler kullanmıştır. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Doğru, 
doğru. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, şimdi, önce şunu ifa
de edeyim : Osmanlı, bu memlekette, hat
ta yalnız bu memlekette değil, onu da 
taşan üç kıtada 700 yıl gibi uzun bir sü
re, şanla, şerefle hüküm sürmüştür. O 

devrin zaferleri, başarıları, hepimizin gu
rurudur. Tabiî, devletleır de insanlar gibi 
doğarlar, büyürler, belki bir gün yerini 
başka devletlere bırakırlar; ancak, Os
manlı çok uzun yaşamış, çok iyi yaşamış, 
çok başarılı olmuştur. 

Sayın Kahveci zihniyetindekier, Tür
kiye Cumhuriyetini 1983 yılından 'başla
tıyorlar. Tabiî, ondan öncesini de Os
manlı sayıyorlar. Bu, bizim için şereftir; 
ancak, Osmanlının 700 yıl yaşamasına 
karşılık, kendileri Türkiye Cumhuriyetiınıi 
beş yılda nereye getirdiler; bunu iyi ha-
tıHasalar, iyi görseler, iyi bilseler, yerinde 
olur. Beş yılda Türkiye'yi borca batır-
dıılar, beş yılda toplum hayatımızı, devlet 
hayatımızı allak bullak ettiler; paramızın 
değerini beş misli düşürüp puldan ıda kö
tü eylediler; bir de buraya gelip, «Siz İk
tisat bilmiyorsunuz, biz biliyoruz, öğre
nin» gibi laflar ediyorlar. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Doğru, 
doğru!. 

ÎBRAHtM DEMİR (Devamla) — O 
halde, yürekleri yetiyorsa, buyursunlar 
gelsinler televizyonda, buyursunlar gelsin
ler açık bir platformda iktisat konusunda 
açık oturum yapaüm. Yürekleri yetiyor
sa gelsinler. Ben kehdilerdni davet ediyo
rum. (DYP sıralarından 'alkışlar) Sayın 
Kahveci'nin iktisadı nerede öğrendiğini 
bilmiyorum. 

ADİL AYDIN (Antalya) — Ama ön
ce Türkiye'ye gelmesi lazım; ondan son
ra açık oturum yapılmalı. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — Sa
yın millet vekilleri, Osmanlı şu veya bu 
şekilde yaşamış ve şu veya bu şekilde so
na ernıliştiır; fakat, Osmanlının yıkıiiış'ında 
-Sayın Kahveci'nin dediği gibi- sadece dış 
borçlar ve tasarruf yetersizliği değil, onun 
dışında bazı faktörler de rol oynamıştır. 
Mesela, Osmanlının yıkılışında en büyük 
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etkiyi Hürrem Sultanlar, Kösem Sultan
lar yapmıştır, bunllıar rol oynamıştır ve 
bugün bir başka sultan, Türkiye Cumhuri
yeti ide oynıamıaktadır, Türiciye Cumhuri
yetinim litibarı ile oynamaktadır. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) — 
Ne alakası var? Ne ilgisi var? 

t. ÖNDER KIRLI (Ralfesk) — Şim
di de Hürrem Suılüan var. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Demokraside sultanlar olmaz. 

BAŞKAN — Sayım Demir, süremiz 
dolmak üzeredir, lütfen toparlayınız efen
dim. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, ben konuşmamda, «bu 
altınlar, yani vatandaşın yastığının altın
daki, kadınlarımızın kulağının ucundaki, 
boynundaki altınlar iffet ve namusunun 
teminatıdır» demiştim. Sayın Kahveci bu 
sözü, demagojik bir yaklaşımla evirdi çe
virdi, «Burada Türk kadının iffetine dil 
uzatıldı» dedi. Takdirinize!.. Eğer bu, 
Türk kadınının iffetini savunmak değil de 
dü uzatmaksa, bu olsa olsa ANAP man
tığı ile çıkarılabilen bir sonuçtur. 

ALI TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) 
— Bırak şimdi ANAP'lı lafını, karıştır
ma. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — Bu 
çarpık ve yamuk ANAP mantığı ile, bi
zim buradaki sözlerimizi açık iken, ben 
kadınlarımızın iffet ve namusunu savunu
yorum, onlar, iffet ve namusuna dil uza
tıyor sökünde demagoji yapıyorlar. Her 
konuda bunu yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Demir... 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Nasıl ce
vap hakkı bu Sayın Başkan. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — Bu 
bakımdan, Sayın Başkan, sayın (milletve
killeri... 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Ne terbi
yesiz adam bu yahu. 

GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — 
Sayın Başkan, arkadaşı bir doktora gön
derin. 

BAŞKAN — Sayın Demir, lütfen... 
Kâfi derecede açıkladınız, lütfen bitiriniz. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — Bu 
hususun bu şekilde düzeltilip zabıtlara 
geçmesini temenni ediyorum. 

Saygılar sunarım. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan ar
kadaşımız var mı efendim? («Var, var» 
sesleri) Lütfen oylarınızı kullanımız. 

2 nci sıradaki, Çalışanların Tasarruf
larının Teşvikine Dair Kanun Tasarısı 
üzerindeki görüşmelerimize başlıyoruz, 

2. — Çalışanların Tasarruflarının Teş
vikine Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal İşler; Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/389) (S. Sayısı: 17) (1) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
buradalar. 

Komisyon raporunun okunup okunma
ması hususunu oylarınıza sunacağım : Ra
porun okunmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Raporun okunması kabul 
edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde, Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sa
yın Etem Cankurtaran söz istemişlerdir, 
kendilerine söz veriyorum; buyurun Saı-
yın Cankurtaran. (SHP sıralarından al
kışlar) 

SHP GRUBU ADINA ETEM CAN
KURTARAN (İçel) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Çalışanların Tasarruf
larının Teşvikine Dair Kanun Tasarısı üze
rinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru-

(1) 17 S. Sayılı Basmayazı tutanağa 
eklidir. 

— 350 — 



T. B. M. M. B: 30 3 . 3 . 1988 0 : 1 

bunun görüşlerini açıklamak üzere huzu
runuzdayım. Bu vesileyle Yüce Kurulu
nuzu saygıyla selamlıyorum. 

Asgarî ücretin 50 bin lira olduğu, top
lu iş sözleşmesi yapılan işyerlerinde çalı
şan işçilerin aldıkları ücretlerle geçineme-
dikleri, memurlarımızın, aldıkları maaşla
rının yarısından fazlasını ulaşım giderleri
ne ve yalnız ekmeğe ayırabildikleri, sa
bahın erken saatinde dükkânını açan ve 
akşamın geç saatlerine kadar dükkânında 
çalışan; fakat sattığı malı, satmış olduğu 
fiyata ertesi gün tezgâhına koyamayan, 
bazen de siftah edemeyen esnafın içinde 
bulunduğu bu koşullaırda, böyle bir ka
nun tasarısıyla karşı karşıyayız. 

Enflasyonun durdurulamadığı günü
müzde, sendikalar, işçilerin ücretlerine ek 
zam talep etmekte; fakat, Sayın Çalışma 
Bakanının konuyla yakından ilgilenmesi 
sonucunda, işverenlerin insaflı olarak çı
kardıkları sonuç, onlara sadece 10 bin li
ralık bir ek zammı reva görmek olmuş
tur. 

Böyle çelişkiler, böyle sıkıntılar yaşa
nırken, tarihi boyunca uzlaşmayı kendisi
ne ilke edinmiş bir işçi kuruluşumuz olan 
Türkiye işçi Sendikaları Konfederasyonu 
(Türk - tş) genel grevden söz etmekte ama 
bu çalkantılar içerisinde nereden çıktığı 
belli olmaz bir biçimde, siyasî iktidar böy
le bir yasa tasarısını önümüze getirmek
tedir. 

Bu tasarıyı önümüze getiriş biçimi, si
yasî iktidarın nasıl bir mantık içerisinde 
olduğunun çok açık ifadesidir; ülkemizde, 
işçiye, memura, esnafa ve tüm dar gelir
lilere meydan okurcasına, açıkça onların 
kıt gelirlerine göz diktiğini bir defa daha 
ortaya koymaktadır. 

Hükümet, emeğiyle geçinen insanlarla 
alay etmektedir. Son sekiz yıldan bu yana 
yaşanan sıkıntılar sanki başka bir ülkede 

olmuş gibi, çalışanların tasarruf imkân
larından söz etmektedir. Bu tavır yaban
cımız değildir. Sayın Başbakan yurt dışı
na gittiğinde, Türkiye'deki ücretlerin dü-
şüklüğüyle övünerek, yabancı sermayeyi 
Türkiye'ye davet ediyordu. Aradan ne 
geçti? İşçilerimize çok büyük paralar mı 
verdik? Sözleşmelerin zamları ortada. So
nunda da çıktınız, çalışanların tasarrufu
nu teşvik etmek konusunda bir yasa ta
sarısı getirerek, onların aldıkları ücretin 
yüksek olduğunu iddia ediyorsunuz. Sayın 
milletvekilleri, bu mantık, hangi çelişki
nin ürünüdür; bunu sizin insafınıza, hava
le ediyorum. Gerçi, bunda şaşılacak bir iş 
yok; çünkü, bu tür tem-il çelişkiler, bu
günkü Hükümetin uygulamalarının ayrıl
maz bir parçası olmuştur. 

Bu tasarının çalışanlara ne getireceği
ni değerlendirmeden önce, çalışanların üc
retlerinde, gelirlerinde, 1980'den bu yana 
ne gibi değişiklikler olduğunu hatırlat
mak istiyorum; çünkü, bugünkü koşullar
da, çalışanların tasarruf yapabileceklerini 
sanmak, - iyiniyetli bir yorumla - ancak, 
yaşanan sıkıntıları bilmemekten veya mak
satlı olmaktan kaynaklanıyor olabilir. 

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 
yayımlanan verilere göre, 1975 yılı fiyat
larıyla sigortalıların prime tabi günlük ge
lirleri 1979 yılında 75 liraydı; bu, 1986 
yılında, 47 liraya düşmüştür. 

Yine, Devlet Planlama Teşkilatı tara
fından, Devlet istatistik Enstitüsü verileri 
kullanılarak yapılan başka bir çalışma
ya göre, 1983 yılında 100 olarak kabul 
edilen bir ücret, 1986 yılında 66'ya düş
müştür. Başka bir deyişle, işçinin 1983 yı
lındaki 100 lirası ,1986 yılına gelindiğin
de - 34 lira kayıpla - ancak 66 lira ola
rak cebinde kalabilmiştir. 

Devlet memurlarının durumu daha da 
acıdır; onlar - hak arama özgürlüğü de 
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olmadığı için - çok daha zor durumda
dırlar. 

Türkiye İşveren Sendikaları Konfede
rasyonu tarafından yapılan araştırmalar 
da, Türkiye'de işçiliğin nasıl ucuzlatıldı-
ğını göstermektedir. 1980 yılından önce 
bir işçinin bir saatlik fiilî çalışmasının iş
verene maliyeti - 1975 yılı fiyatlarıyla -
27,3 liraydı. 1986 yılında ise - yine 1975 yı
lı fiyatlarıyla - bu rakam 20,7 liraya düş
müştür. Bu araştırmaya göre, işgücü ma
liyeti verilerinin içine her türlü personel 
giderleri dahildir; yani, işverenlerin genel 
müdürlerinin ve danışmanlarının yüksek 
ücretleri de bunun içindedir. 

Çalışanların satın alma gücü 1980 yılı 
sonrasında hızla düşürülürken, sermaye
nin kârları kat kat artmıştır, istanbul Sa
nayi Odası tarafından yapılan araştır
malara göre, Türkiye'nin en büyük 500 
sanayi şirketinin bilanço kârları toplamı, 
1980 yılında 124 milyar lira iken, bu ra
kam 1986 yılında 1,5 trilyon liraya yük
selmiştir. Bu şirketlerde çalışan kişi ba
şına; yıllık kâr toplamı da 1980 yılında 
231 bin lira iken, 1986 yılında 2 milyon 
215 bin liraya çıkmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
1979 yılında, tarım dışı sektörlerde, üc
retlerin ve maaşların millî gelir içindeki 
payı yüzde 33'tü; buna karşılık, işveren
lerin ve servet sahiplerinin millî gelir 
içindeki payı ise, millî gelirin yüzde 43' 
lük bölümünü oluşturuyordu. 1980 yılı 
sonrasında, çalışanların millî gelirden al
dıkları payın hızla azaldığını, işverenle
rin, sermaye ve servet sahiplerinin ise 
millî gelirden aldıkları payın hızla art
tığını görüyoruz. 1987 yılında yapılan 
araştırmalara göre, işçilerin ve memur
ların millî gelir içindeki payı yüzde 17' 
ye kadar düşmüştür. Faiz, kira ve kâr 
geliri elde edenlerin millî gelir içindeki 

payları yüzde 67'ye yükselmiştir. Bu sü
reç, özellikle Anavatan Partisi iktidarı dö
neminde hızlanmış, hâlâ da devam etmek
tedir. 

24 Ocak 1980 kararları ve özellikle 
12 Eylül 1980 askerî müdahalesini izle
yen dönem, çalışanların iyice ezildiği, ge
lirlerinin, satın alma gücünün azaltıldığı, 
en temel hak ve özgürlüklerinin kısıtlan
dığı yıllar olmuş. Bu nedenle de, yapılan 
hesaplamalara göre, 1979'dan 1986 yılına 
kadar, çalışanlardan; yani emeğiyle geçi
nen insanlardan bu yolla elde edilen yak
laşık 11 trilyonluk bir kaynak, sermaye
ye transfer edilmiştir. 

Anavatan Partisi iktidarı Türkiye'yi, 
önemli iki alanda dünya listelerinin ilk 
sıralarına yükseltmiştir. Bunlardan birisi, 
millî gelir dağılımındaki adaletsizlik, bir 
diğeri de, uluslararası tefeci piyasası da 
dahil olmak üzere, ülkenin boğazına ka
dar borçlandırılmış olmasıdır. 

Anavatan Partisi iktidarının iş bilirli
ği, iş bitiriciliği bu noktalarda gerçekten 
göze batmaktadır. Bu ekonomik uygula
malarla bir yandan ülke ekonomisinin 
işini bitirirken, bir yatıdan da, tüm çalı
şanların ve dar gelirlilerin işini bitirme 
noktasına gelmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu 
kanun tasarısı, başta Anayasaya, daha 
sonra da, çalışma yaşamını düzenlerken 
benimsemek zorunda olduğumuz ILO il
kelerine de aykırıdır. Bu yasa tasarısı, 
Anayasanın 10 uncu maddesine, Anaya
sanın 18 inci maddesine aykırıdır. Anaya
sanın 10 uncu maddesi; «Herkes, dil, ırk, 
renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, 
din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım 
gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. 

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sı
nıfa imtiyaz tanınamaz» diyor. 

Önce, vatandaşlar arasında, hayatla
rını kazanma yollarına göre bir ayırım 
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yapılmaktadır. Hayatlarını işçi, memur, 
sözleşmeli personel veya esnaf; yani ça
lışan olarak kazananlar zorla tasarruf et
tirilir ve bu kaynakların yönetimine el 
konulurken, sermaye ve servet sahiple
rine böyle bir zorunluluk getirilmemek
tedir. Böylece, sermaye ve servet sahibi 
sınıfa, kanun önünde bir imtiyaz tanın
maktadır. 

İkinci olarak, işyeri büyüklüklerine 
göre bir ayırım yapılmaktadır. Kanun, 
10 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerin
de uygulanacaktır. Böylece, küçük işyer
leriyle, büyük işyerleri; 10'dan az işçi ça
lıştıran yerlerle, daha fazla işçi çalıştıranı 
yerler ayrıma tabi tutulmuş olacaklardır. 

Üçüncü olarak da, işçilerin ücretleri, 
memurların aylıkları, esnaf ve sanatkârın 
geliriyle, işverenlerin kârları, büyük ser
vet ve büyük toprak sahiplerinin kira, 
faiz ve diğer tür gelirleri arasında bir ayı
rım yapılmaktadır. 

Zaten düşük olan, geçimini temin ede
meyen emekçi gelirlerine göz diken hü
kümet, bir gecede köşeyi dönenlerin, ha
yalî ihracatçıların, vergi iadesi gelirleri
ne sahip olanların, 1980'den bu yana 
güllük gülistanlık bir oramda milyarla
rına trilyonlar katanların kılma bile do
kunmamaktadır. Bu eşitsizlik, bu adalet
sizlik dünyanın kaç ülkesinde' vardır? 

Hükümet, çalışanların zaten iyice dü
şürdüğü gelirlerine el atacağına, büyük 
sermayenin yurt dışına kaçırdığı kaynak
ları kontrol altına alsın ve bunları ülke 
çıkarları doğrultusunda verimli yatırım
lara yöneltsin. Hükümet, işçinin çocuğu
nun rızkına el atacağına, lüks madde itha
latını kısıtlasın, hem de ülke dışında israf 
edilmesini önlesin. 

Bu kanun tasarısıyla, Anayasanın 19 
uncu maddesi de ihlal edilmektedir. Bu 
maddeyle, «Hiç kimsenin zorla çalıştırı-

lamayacağı» hükme bağlanmakta, angar
ya yasaklanmaktadır. Zorunlu tasarruf 
adı altında, bu kanun tasarısıyla yapıl
mak istenen ise, işçilerin, memurların, söz
leşmeli personelim, esnafın, sanatkârın ge
lirinin bir bölümünün gasp edilmesidir. 
Çalışanların ücreti ya da geliri belirli bir 
çalışma karşılığı olduğundan, bu insan
ların gelirlerinin vergi ve sosyal sigorta 
primi dışında bir yoldan gasp edilmesi, 
onların bu parayı kazanmak için geçir
dikleri sürenin, karşılığı ödenmemiş bir 
süre haline dönüşmesine yol açar. Bu ise, 
insanların zorla çalıştırılmaları demektir 
ve bu kanun tasarısı bu açıdan da Ana
yasaya aykırıdır. 

1980 12 Eylülünden bu yana, ülke
miz, insan haklarında, demokratik kurum
lar halklarında çok büyük kayıplar ya
şamıştır. Bu kayıplar içerisindeki en 
önemli kayıplardan birisi, çalışanların sen
dikal hak ve özgürlükleridir. Şu anda, 
sendikal hak ve özgürlükler kullanıla
maz haldedir. Bu haklar yalnızca kâğıt 
üzerinde var gibi görünmekte; ama fii-, 
len uygulanmamaktadır. O nedenle de, 
Türkiye'nin Uluslararası Çalışma Örgü
tünün yıllık kongrelerinde eleştirilere mu
hatap olduğu ve yaptırım uygulanması 
noktasına geldiği herkesçe bilinmektedir. 

1986 ve 1987 yıllarında (Haziran ayın
da) yapılan ILO toplantılarında verdiği 
sözleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
tutmamış, ülkemizde çağdaş sendikal hak 
ve özgürlüklerin sağlanması konusunda 
gereken girişimlerde bulunmamıştır. 

Bu kanun tasarısı ile Uluslararası Ça
lışma Örgütünün 29 No. lu Sözleşmesi ih
lal edilmektedir. Zorunlu ve mecburî is* 
tihdamı yasaklayan- bu sözleşme, 1932 yı
lında yürürlüğe girdi. Bu itibarla, Hü
kümetin, Avrupa Topluluğuna girme ça
balarıyla, işkenceye karşı sözleşmenin im-
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zalanmasında göstermiş olduğu tavırla bu 
yasa tasarısını bağdaştırma imkânı yok
tur. Hükümetin, hem uluslararası konu
larda başımızı ağrıtacak olan, hem de 
Anayasaya aykırılığı önceden belli olan 
bu yasa tasarısını neden zorladığını an
lamak gerçekten çok zordur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu 
konu Türkiye'nin gündeminde yeni de
ğildir. Geçmişi hatırlatmada yarar var: 
19601ı yıllarda en iyi duygularla işçileri 
tasarrufa yöneltmek için, onlara gelecek 
güvencesi hazırlamak için çıkarılmış olan 
tasarruf bonoları hatırlardadır. O günün 
koşullarında, işçilerin ellerindeki tasarruf 
bonolarını, götürüp, değerlerinin 1/5'ine, 
kulübelerde nasıl sattıklarını hepimiz bili
yoruz. Ytine, memurlardan alınan MEYAK 
kesintilerinin hak sahiplerine iade edil
diklerinde ne kadar komik bir değerde 
olduklarını hepiniz bilmektesiniz. 

Devlet, işçiden ve memurdan kestiği 
bu paraları yıllarca kullandı ve sonun
da, hiçbir şey ifade etmeyen bir değere 
düştükten sonra hak sahiplerine iade et
ti. Bütün bu deneyimler yaşanmışken, 
enflasyon canavarı yenilmez noktaya gel
mişken, tasarruftan bahsetmenin gülünç
lüğünü, komikliğini takdirlerinize sunu
yorum. 

Ülkemizde, elinde parası olan herkes, 
tasarruf etmenin tek çaresinin paradan 
kaçmak olduğunu, menkul ya da gayri
menkul mala yatırmak olduğunu bilmek
tedir. Bunu herkes bilirken, Sayın Hü
kümet, çalışanların bunu bilmediğini mi 
sanmaktadır? Eğer onların tasarruf et
me imkânı varsa, onlar da bu ekono
mik koşullarda tasarruflarını mala yatı
racaklardır. Eğer, Hükümet, kanunun ge
nel gerekçesinde özetlediği gibi, çalışan
ları düşünüyorsa, onların gelirlerinin de, 
onların tasarruflarının da yüksek gelir 

elde edilecek yerlere yatırılmasını neden 
önerimi yor da ona el koymak istiyor?.. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Anavatan Partisi Hükümetinin Meclise 
sunduğu Çalışanların Tasarruflarının Teş
vikine Dair Kanun Tasarısının, bu ge
nel çerçeve içerisinde alındığında, gerek -
çesinde belirtilenlerden çok başka amaç
lara hizmet edecek biçimde hazırlandığı 
ortaya çıkmaktadır. 

Tasarı gerekçesinde, işsizliği azaltma 
politikasından söz edilmektedir. ANAP 
iktidarının böyle bir derdi yoktur; çünkü 
iş ve İşçi Bulma Kurumunun istatistik
lerine göre, 1983 yılı sonunda 606 bin olan 
kuruma kayıtlı işsiz sayısı, 1987 yılı hazi
ran ayında 1 milyon 129 bine ulaşmıştır. 
Bu, Kuruma kayıtlı olanlardır; kayıtlı ol
mayanı söylemek istemiyorum. Burada
ki rakam, dört yıllık icraat sırasında iş
siz sayısını iki misline çıkaran Hüküme
tin, işsizlikle mücadele diye bir sorunu ol
madığının kanıtıdır. Nitekim, Sayın Baş
bakanın iş talep edenlere nasıl cevaplar 
verdiği basında çarşaf çarşaf yazılmak
tadır. 

Bu tasarı, bir tasarruf tasarısı değildir, 
gasp tasarısıdır. Çalışanların gelirlerini 
böylesine bir anlayışla gasp eden tasarı, 
gayet doğaknış gibi gündeme getirilebili
yor. Milyonlarca emekçinin elindekini, kü-
,tik bir azınlığın çıkarları doğrultusunda 
gasp eden bu girişime, önce Anavatan 
Partisinin sayın milletvekilleri karşı çık
malıdırlar; çünkü, onlar da yarın seçim 
bölgelerine gittiklerinde bu konuyla il
gili soru yağmuruna tutulacaklardır. Eğer 
bu yasa tasarısı gasp yasa tasarısı değil
se, geliniz, büyük sermayenin, servet sa
hiplerinin gelirlerinden doğrudan servet 
vergisi alınmasını önerelim. O zaman, her
halde, karşımıza, kutsal mülkiyet hakkı 
nutuklarıyla çıkılır. Bu nedenle, taraflı 
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olan belli bir sınıfın, belli bir sınıf üze
rindeki tahakkümünü artırmak isteyen 
bu yasa tasarısını geri çevirelim, gündem
den kaldıralım; bu tasarıya bizim gasp 
suçlamamızın nedeni budur ve açıktır. 

Ayrıca, bu yasa tasarısının maddeleri
ne geçildiğinde görülecektir ki, içeriği ger
çekten çalışanlara karşıdır. En az onbeş 
yıl tasarrufta bulunanların, tasarruflarını 
geri alma hakkı vardır, öngörülen süre, 
sigortalılıkta, emeklilik için öngörülen 
prim ödeme gün toplamının da üstünde
dir. En az altı yıl tasarrufta bulunanlar 
ise, yalnızca biriken tasarruflarını geri 
alabileceklerdir; ya altı yıldan önce?.. 
Günlerdir, arkadaşlarımız burada, işten 
atılan işçilerden bahsediyorlar; buraya 
prim ödeyen insanlar işten atılırsa ne 
olacaktır? Bunun sonuçları belli değil. 

Enflasyonun üç haneli rakamlara yak
laştığı koşullarda, çalışanların parasını al
tı yıl kullanıp, sonra da parayı aynen 
iade etmek, kapkaççı bir yöntemdir. Dev
let yönetmek ciddî bir iştir. Düşen ger
çek gelirler karşısında sıkıntıları her ge
çen gün artan çalışanların, altı yılın so
nunda iyice küçülen tasarruflarını bile 
çekip kullanacaklarını tahmin etmek son 
derece kolaydır. Düşününüz, böylesine üc
retlerin düşük olduğu bir dönemde altı 
yıl' çalışan işçi, bu kanun çıktığı takdir
de, tasarruf ettiği miktarı derhal çekip 
kullanacaktır; o nedenle de, kanun tasa
rısı yasalaşmış olsa bile, o küçücük ne
malarından da yararlanamamış olacaklar
dır. 

Bu kanunla toplanan bu fonların han
gi alanda kullanılacağı açıklıkla bolirtil-
mıiştir. Anlaşıldığı kadarıyla, tasarının 
amacı, devletin ve büyük sermayenin kay
nak açığının kapatılmasıdır. Ancak, bu
nunla da yetinilmemektedir; tasarının 9 
uncu maddesinde, toplanan kaynakların 

yüzde 15'kıin, faizsiz veya düşük faizli 
olarak Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası tarafından kullanılması hükme bağ
lanmaktadır. Bunun anlamı açıktır. Daha 
dün bu kürsüden Ziraat Bankasının için
de bulunduğu zor durum ve dağıtılan kre
diler şaşırtıcı bir biçimde dile getirildi. 
İflas eden veya etti gibi gösterilen şirket
leri kurtaran ve iktidar çevrelerine cömert
çe destek veren Ziraat Bankası, zor du
rumdadır. özel sermayeyi kurtaran Zira
at Bankasını kurtarmak için, yine işçile
rin, memurların, sözleşmeli personelin, es
nafın ve sanatkârın, diğer deyişle emeği 
ile geçinen tüm insanların gelirlerine göz 
dikilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ça
lışanlardan kesilen kaynakların işverenler-
ce ve devletçe nasıl kullandırıldığına gü
zel örnekler vardır. Sosyal Sigortalar Ku
rumu primlerinin 273 milyarı hâlâ işve
renlerin üzerindedir. Düşük faizli olduğu 
için, kredi olarak kullanılmaktadır ve 
biraz incelendiğinde, Sosyal Sigortalar Ku
rumunun devletten bugünkü alacağının, 
işverenlerle birlikte, 600 milyar lira civa
rında olduğunu herkes görebilir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu 
kanun tasarısı ile de yaratılmak istenen, 
benzer biçimde kullanılacak yeni bir kay
nak yaratmaktır. Yine, kanun tasarısın
da, tasarrufların nemalandırılmasında, hiç 
olmazsa, bu kaynakların en az cari va
deli mevduat faiz oranında bir getiri sağ
layacak biçimde değerlendirilmesi bile dü
şünülmemiştir. Faiz oranını bile uygula
madığınız bu yetim hakkına, bu emekçi 
insanın çocuğunun hakkına, ANAP ikti
darı nasıl göz dikmektedir?.. 

Bu kanun tasarısına, açıklandığı gün
den beri işçiler ve onların kuruluşları kar
şı; işverenler ve onların kuruluşları da 
karşı. Hani, Hükümet barıştan, çalışma 
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yaşamında barıştan söz ediyordu?.. Neden 
tarafların iradelerine aldırış etmeden tasa
rıyı önümüze getirdi? Hükümet bu tasan 
ile yüzde 5'iik kesintiden yüzde 3'ünü iş
verenlerin ödemesini talep etmektedir. Hat
ta, yeni sözleşme dönemine kadar da, ça
lışanların ödemesi gereken yüzde 2'lik bö
lümü de işverenlere yüklemektedir. Ger
çek böyle midir, bakmak gerekir. 

Temelde bu kanun tasarısına karşı 
olduğunu söyleyen işveren kuruluşlarından 
Türkiye İşveren Sendikalarının Genel Baş-
ıkanvekili ve Genel Sekreteri, konu ile il
gili olarak basına yapmış olduğu açıkla
malarda, kanun tasarısının yasalaşmasına 
karşı olduklarını ifade etmişlerdir; ancak, 
yasalaştığı takdirde de, işverenlerin cebin
den çıkacak olan yüzde 3'lük bölümü, ge
çici bir süre için kasalarından çıkacak yüz
de 5'liik bölümü, derhal, ürünlerinin fi
yatlarına yansıtacaklarını ifade etmişlerdir. 
Bu, yeni zamları körüklemek demektir; 
zaten, televizyonda zam haberinden başka 
bir haber duymak mümkün olmayan şu 
günlerde, yeni fiyat artışları demektir. O 
nedenle, bu paralar, doğrudan doğruya, 
çalışanların cebinden, kıt kanaat geçinen 
insanların kesesinden çıkacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ül
kemizde vergi yükünün büyük bir bölü
mü de çalışanların ve özellikle de işçile
rin, memurların ve sözleşmeli personelin 
sırtındadır. Bu kanun tasarısı yasalaştığı 
takdirde, bu durum daha da kötüleşecek-
tir. Ne zaman ekonomik bunalım çıksa,. 
bunalımdan çıkışın yükü, bunalıma düşü
renlere değil, çalışanlara yüklenmektedir. 
Devlet, kaynak ihtiyacı içindeyse, milyar
larca liralık vergi kaçağının üstüne gitme
li, vergilendirilmeyen kazançları vergilen
dirmen, çok yüksek kârla çalışan kuru
luşları vergiye bağlamalı, kaynak açığını 
böyle kapatmalıdır; yoksa, çalışanı ceza-
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landırmak, çalışanın sırtından geçinenleri 
ödüllendirmek hiç kimseye yarar sağla
maz. 

Sayın milletvekilleri, Çinlilerin bir ata
sözü var; diyorlar ki, «Barış istiyorsa
nız, adalet ekiniz.» Adaletin olmadığı 
yerden hiç kimse barış beklemesin. Ülke
mizde adaletsizliklerin ne kadar büyük bo
yutta olduğunun örnekleri var elimizde. 
Elimde bir ücret pusulası var. İsmini, sicil 
numarasını çizmiş bir yurttaşımız, başına 
da şöyle yazmış: «Ev kirası 45 bin lira, 
elektrik parası 9 bin lira, su 6 bin lira, 
ulaşım gideri 12 bin lira, toplam 72 bin 
lira.» Eline geçen para 91 451 lira. Bu 
yurttaş ne yazıyor, biliyor musunuz : «Beş 
çocuklu bir aile reisiyim, ben nasıl geçi
neceğim? Hırsızlık mı yapayım? Durum 
ortada, takdiri size bırakıyorum» diye bu
nu göndermiş. Ben de bu fişi böylece ko
yuyorum, takdiri Sayın Hükümete bırakı
yorum. Bu insanların bu kadarcık para
sından yeni kesintiler yapmak istiyoruz... 
Bu, hiçbir insafa, hiçbir adalet duygusuna 
sığmaz. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çe
lişki içerisinde olursak düzeltemeyiz bir yı
ğın şeyi. Mini bütçe yasası görüşülürken, 
uzun süreden beri fonların denetimiyle il
gili konuda yapılan tartışmalar sonunda, 
fonların yüzde 30'luk bölümü bütçenin 
içerisine alındı; ama bu kanunla yeni bir 
fon oluşturuyoruz, öyle bir fon ki, mül
kiyeti başkasının, kullanacak başkası... Bu 
paralar işçiden, memurdan, esnaftan, söz
leşmeli personelden kesilecek; ama bunun 
nerede kullanıldığını, kim tarafından kul
lanıldığını bu insanlar hiç bilmeyecekler... 
Hani biz özel teşebbüse, hani biz ferde 
önem verirdik; liberal ekonomimizin te
mel mantığı buydu!.. Neden, bu iş, çalışan 
insanlara geldiğinde devleti öne geçirip 
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gasp ediyoruz, elkoyuyoruz da, niye ger
çekten vergilendirilmeyen kazançların üze
rine gitmiyoruz? Neden, bir yılda milya
rına trilyon katacak 'kadar büyük para ka
zanmış olan insanın üstüne gitmiyoruz?.. 

Düzeltemeyiz bu ülkeyi. Geldiğimiz yer 
ortada; 40 milyar dolar dolayında dış 
borç... Trilyonları aştı, borçlanamıyoruz 
artık, satamıyoruz kâğıtları, iç borçlar bir 
yere geldi, bu da yeni bir iç borç modeli
dir; ama değeri kalmayacak ödendiğinde, 
fazlaca umursanmayabilir Hükümetin po
litikası itibariyle. Ama biz, bu sorunlar 
ortadayken, enflasyon yüzde 60 düzeyin
deyken, Mecliste, ben doğru söyledim sen 
doğru söyledin tartışması yapıyoruz ba
zen. 

Sayın milletvekilleri, bu Mecliste de
netim görevi yalnızca muhalefet partileri
nin değildir; denetim görevi Türkiye Bü
yük Millet Meclisinindir. Hele hele, önce
likle de Hükümete mensup olan siyasî 
partinin milletvekillerinindir. Eğer, Anava
tan Partisi Grubu bu tür yasa tasarıları
nı, bir gecede çıkarılan kanun hükmünde 
kararnameleri kendi gruplarında tartışıp, 
denetim görevlerini yapmıyorlarsa; bura
daki tartışmalarda da «Bizim parti, sizin 
parti» çelişkisini öne geçirerek, derhal 292' 
ye sığınıyorlarsa, işte o zardan bu ülke
nin sorunları giderek artacak demektir. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

TUFAN DOĞU (Muğla) — Elleri 
mahkûm... 

ETEM CANKURTARAN (Devamla) 
— Bunun çözümü tektir, aklıselim de bir
dir; ülke yararında birleşmek ve birlikte 
düşünmek zorundayız. Bu ülkenin yararı 
hepimizin yararıdır ve bizim burada yap
mış olduğumuz çelişkili davranışların he
sabı, her geçen gün birileri tarafından tu
tulabilir. Geçtiğimiz son yirmi yılda gör
dük ki, Parlamentonun iki kez neden da

ğıtıldığının gerekçeleri okunurken, burada 
yapılan işlemler bir bir sayıldı. 

Biz eğer, adaletsizlikleri sürdürürsek, 
haksızlıklardan yana olursak, bu uygula
maları önlemede birlik içinde olamazsak, 
demokrasimizi de yaşatanlayız, geleceği
mizi de sağlıklı kuramayız. 

BAŞKAN — Sayın Cankurtaran, lüt
fen toparlayınız. 

ETEM CANKURTARAN (Devamla) 
— Toparlıyorum efendim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; o 
nedenle bu kanun tasarısını reddedelim. 
Bu kanun tasarısı, daha doğarken ölmüş 
bir kanun tasarısıdır; bununla, geçineme-
dikleri için her gün kapınıza gelip şikâyet 
eden çalışan insanların gelirlerini düşürme 
politikasını benimsiyoruz. 

Gözümüzün önünde şöyle bir bilanço 
çıkaralım: Meclise geldiğimiz günden bu 
yana, vekili olduğumuz insanlara ne ver
dik, onlardan ne aldık? Bu bilançoyu çı
kardığımızda, göreceksiniz ki, biz, gerçek
ten emeği ile geçinen yoksul insanlara 
bir şey vermedik. 

Bu kanun tasarısını reddedeceğinize 
inanıyorum. Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grubu olarak kanun tasarısına, anlattı
ğım gerekçelerden dolayı, ret oyu verece
ğiz. Sizin de bu ret oyuna katkıda bulu
nacağınıza inanıyor, hepinize saygılar su
nuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Cankurtaran!. 

Çevre Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanuna oyunu 
kullanmayan sayın milletvekili arkada
şımız var mı? Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir, oy kupaları 
kaldırılsın. 

(Doğru Yol Pırtisi Grubu adına, Sa
yın Mahmut özüürlk; 'buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA MAHMUT 
ÖZTÜRK (Niğde) — Sayın Başkan, Yü-
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ce Meclisim sayın lüyelbriiç Sayın özal, 
29 Kasım 1987 Genel' Seçimimde kendisi
ne yüzde 36\Jan fazla oy vermeyen bu 
Türk Milletimi cezalandırmak ve gözünü 
korkutmak ıgilbıi b;ır özelik taşıyan ve 
adı «Çalışanlarım Tasarruflarımın Teşviki 
Kanunu» oton... 

ÜNAL AK1KAYA (Çorum) — Yüz
de 36, yüzde 20'den büyüktür. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — 
O yüzde 20'mim önündeki engeller sizde 
oUsaydı, yüzde 5 biıle olamazdınız. 

BAŞKAN — KarsıHıklto konuşmaya
lım sayım (hatip. 

MAHMUT ÖZTÜRJK ((Devamla) — 
... Toplumum bir nevi cezaîiamdırılmasıı 
amacını güden zoraki ıtasarruf yasasıyla 
halikın gözümü korkutarak, «(Bir dahaki 
seçimde bana böyle yaparsanız daha bü
yüğünü getiririni» der gibi, bir tedbirle 
Yüce Meclisim huzuruna gelmiştir. 

Sayın Başkam, sayın üyeler; Yüce 
Meclisim 'önüme getirilen bu zoraki tasar
ruf tedbirlim im özü yemi bir vergiı olayı -
dur. Şimdiye kadarki uygutomaliardan net 
bir netice alımmaıyan ve devletim plan, 
program ve bütçe uygulamalarınım dışım
da cereyan edem ekonomik olayların yeni 
ıbiır halkasını teşkili ödem söz konusu bu 
yeni zam paketimi dört ama başlık altımda 
mütalaa etmek mümkündür: 

Birincisi', niçin böyle bir tasarıya 
ihtiıyaç duyulduğu; 

ifikino'si, söz konusu bu tasarının hu-
kuık karşısındaki durumu; 

Üçüncüsü, bu tasarının ekonomik 
muhtevası; 

Dördüncüsü, sosyal! müh'tevasıdır. 
Sayım Başkam, ısayın üyeler; itki gün 

önce bu kutsal' çatı alımda, Türk tarı
mıma can suyu veren Türkiye Cumhu
riyeti Ziraat Bankasının, amacı dışımda 
nasıl yağmalandığı »biır bir sergilendi. 

Şimdi, söz konusu zoraki (tasarruf ya
sasıyla toplamacak bu paralar, neden bir 
başka bankada değiü de, Ziraat Banka
sında toplanmak İsteniyor? Şimdi, Ziraat 
Bankası - SHP'lıi sayın arkadaşımızın 
da bellir'ttıiıği gibi - 88 bitn İrayı tarımın 
başllıadığı şu ilkbahar ayında veremez
ken; acaba getirilecek üç beş kuruş 
zorunlu tasarruflarla bankaya biraz can-
Mık fcazandırabillir miyiz gibi, bir amaç 
güdülimek'tedr. 

Bu zoraki tasarruf tedbirlerinim bir 
diğer amacı : Türlk 'Milletimin eğitimimi 
ve sağiığımı dört yıldır görmezllikiben ge
len ANAP (iktidarına me oldu da, böyle 
birdenbire eğitim ve sağlık diye tuttur
du?.. Bu dört yıl içerisinde Ölıen veya ba
kımsız kallan veya çağ dışı bir eğit'im sis
temi içerisinde ki, televizyonda görüyo
ruz - eğitimden nasibimi almayan Türk 
genci, Türk çocukton meden birdenbire 
böyle bir yasayla getirten kesintilerle 
düşünülür olmuştur? Burada, benim şahsî 
'kanaatim odur ki, Milli Eğitim Bakamı
mın yıldızını parlatma hadisesi yatar. 

Şayet böylle değilse, dört y i önce 
Türkiye'de İMİM Eğitim yok muydu, 
o zaman miyê  onlara ödenek ayrılmı
yordu?.. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Millî Eği
tim ve sağlık gibi, Ibiır milletim hayatiye
time etJki yapan ve esasını teşkil1 ©den 
konular, daima sağlam bütçe kaynakla
rımdan karşılanmıştır. Bu, dünyanın en 
ilkel ülkesinde de böyledir, en gelişmiş 
ülkesinde de böyledir; ama ANAP ikti
darı, eğitim ve sağlığın kaderimi', fon gibi 
gayet muğlak olan kesintililerle bağlamak 
'istemektedir. 

Sayın Başkam, sayım üyeler; söz konu
su bu 'tasarı, hukuk açısından, hepimizin 
teminatı olan Anayasamıza da aykırıdır. 
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iBu 'tasarı, Anayasamızın 2,10, 18 ve 35 
inci maddelerine aykırı hükümler taşı-
mıak)tadır. Anayasaımıız, söz konusu 
ıbu maddelerle, kişiyi keyfî hareketlerden 
korumak (istemektedir. Türkiye Cumhu
riyeti Devletli, alıtmışbeş yetmiş yıl
dır ciddî ibir savaşa girmemiştir, sadece 
1930'lu yıllarda dünya genelinde oîlan 
ekonomik konjonktüre 'bağlı olarak ve 
1938'lıi 1940Uı yıllarda hemen yakınımız
da cereyan eden savaşa paralel olarak 
içeride zorunlu tedbiırlere gitmiştir; fa
kat, Aİalha şükür ki, şimdi Iböyle faiır du
rum 'yokken, ıbirdenlbijıe ıböyle /bir zorun
lu tasarruf tedbiri getirilmesinin mak
sadım anlamak son derece güçtür. Eğer 
ANAP'm yapacağı tok şey varsa, eğer 
ANAP'ın gücü yetiyorsa, devletim mil-
yaırkırını kapan ve kendiıleriıni namustu 
işadamı iılan eden o kişilerin, gitsin ya
kasına yapışsın. 

ISayın Başkan, sayın üyeler; ıbu ta
sarının bir ide ekonomik yönü var. 
ANAP itabidarı son dört yıldır hiçbir cid
dî ekonomik tedbir getirmemiştir. Sade
ce, uyguladığı slogan ekonomiısiylle, Türk 
halkını, Türk milletini günü birlik avu
tur ihale gelmiştir. Şimdi, getirilen bu 
'tedbirle, «Çocukılaırımızın içeceği biır şi
şe Pepsi'den alman vergiyi nemalandi1-
ıracağım» diyor. İBu «nema» kelimesini 
toiz anlayamadık. Nemanın kellime anla
mı ne oflursa olsun, getirilen ıbu zorakî 
yasada birçok belirsizlikler görüyoruz. 

Birincisi: Kalkınma planları ve prog
ramlan hazırlıarurken devlet ıbiır denge 
kurar, gelirini giderini iifade eder; ıben şu 
kadar vergi alacağım, şu kadar şuradan 
alacağım, şu kadar şuraya vereceğim di
ye bir denge kurar. Şimdi nema diye, 
kesilen bu paralar, plan ve programların 
dengesini ibozucu bir özelik gösifcermek-
ıtedir. 

İkinci ıbir durum, - ki, hazırlayanlar 
da dahil1, ibunu hiç kimse anlayamadı 
kanaatindeyim - şimdi ıbir kesinti yapıla
cak, bu 'bir nema kesintisi olacak. Şimdi 
bu kesinti, maaş şeklinde verilen üc
retlerde, net maaş üzerinden mi:, yoksa 
met maaş (+) gösterge üzerinden mi 
yapiacak? Yoksa, buna tazminat da da
hili mi), ilknamiyeller de dahil mi? Bu ya
sada bunlar açıkça beli değildir, belik-
ıtilmemiştir. Yine, lişçilerin aldıkları üc
retlerden ıbu kesinti, yani nema, çıplak 
ücret üzerinden mi kesilecek, toplusöz
leşmelerle eMe edilen çeşitli haklar 
buna dahil edilecek mi; kesinti yapılır
ken Ibunun ikisi birleştinilerek mi kesin
ti yapılacak, ayrı ayrı mı (kesinti yapı
lacak? Bu durum Ibeli değildir. Bu du
rum, yasa çıktığı 'günden ilfcibaren toüyük 
kargaşalığa namzet gözükmektedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinde çeşitli sosyal 
güvenlik kuruluşları vardır. Emekli San
dığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-
Kur gibi köklü kuruluşlar, ellerindeki ta
sarrufları, bir zamanlar, sağlam' gelir 
kaynağı olsun diye gayrimenkule yatı
rırlardı. Sonradan, Hükümet, gayrimen
kul1 alımları millî gelire net bir katkı 
sağlamıyor diye kuruluşları bundan vaz-
geçirrnıiştir. Bu kuruluşlar, ellerindeki bi
rikmiş büyük boyutlara ulaşan kesintileri, 
yani sosyal güvenlik fonlarını net bir şe
kilde enflasyondan koruyamazken, nema 
nasıl korunacak?., ve hiç alakası olma
yan, bu konuda tecrübesi olmayan Zi
raat Bankası... Ziraat Bankası aktaracak 
bir başka bankaya, o aktaracak bir başka 
yere... Bu şekilde bu nemalar nasıl ko
runacak, bilemiyoruz. 

Ayrıca, Türkiye'de sermaye piyasa
mız henüz tam olarak oturmamıştır. His
se senetleri, devlet tahvilleri, kâr ortak-
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lığı belgeleri: enflasyona karşı tam bir 
çözüm değildir. Eğer tam bir çözüm ol
saydı, son olarak satışa sunulan Teıletaş' 
in hisse senetleri kapış kapış giderdi. 
Türk Milleti bu hisse senetlerinden kor
kar olmuştur. Nitekim, Sayın Hükümetin 
ilk günlerde piyasaya sunup satışa çıkar
dığı cazip hisse senetleri bugün ilgi gör
memektedir. Eğer ilgi görseydi. Teletaş'ın 
hisseleri kapış kapış giderdi. Bu sebeple, 
bu nemalar 'aktarıldığı yerde erimeye 
namzettir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; şimdi, 
devlet, gerek Sosyal Sigorta primlerini, 
gerekse Bağ-Kur primlerimi zamanında 
ilgilıisbndem alamıamaktadır. Getirilen bu 
nema olayının temelimde, bordro mahkû
muna gücü yetme hadisesi yatar; ister 
maaşlı olsun, siter ücretli işçi olsun, bord
ro mahkûmuna gücü yetme hadisesi yatar. 
Eğer devlet SSK primlerini, Bağ-Kur 
primlerini -ki, burular, ilg:lıiye çok ucuz 
bir para olayım, bir gelir olayını yaratı
yor- alabiıise, biz de, bunları alır, tahsil 
eder endişesine kapılmazdık. 

Türkiye'mizde zaten enflasyon hızı 
yüzde 60-70'ler civarındadır. Şimdi bu ne
ma kesintisiyle siiz, işçinin 49 bin lira 
olan asgarî ücretine sarılacaksınız, bun
dan yüzde 2, yüzde 3 kesinti, yapacaksı
nız; özel sektör, kendisimden yapılan bu 
kesintiyi derhal fiyatlara yansıtacak; za
ten asgarî ücretle, yani bir nevi sefalet 
ücretiyle geçinen bu kişilerin aldığı mal
larım fiyatları artacak ve yüzde 60-70'ler 
civarında seyreden enflasyona bu kesin
tiler yüzde 5'liik met bir ilave getirecek
tir. İşveren temsilcileri şimdiden bu du
rumu açıkça söylüyorlar; «Bu Kanunun 
gerçekleştiği güm mal ve hizmetlerin fi
yatı yüzde 5 artar» diyorlar. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
üyesi bulunduğumuz OECD ülkelerilmde 

bir ılşçiden yüzde 20 civarında bir sigor
ta primi kesilmektedir; bizim ülkemizde 
ise bu kesinti toplam yüzde 34,5 civarın
dadır.. Getirilen bu Yasayla yüzde 2 ve
ya yüzde 3'lük bir ilave kesinti i e bu 
oran yüzde 35, yüzde 36'yı geçecektir; 
yani Afrika ülkelerinden daha kötü bir 
duruma gidecektir. Bu durum, zaten 
mevcut olan sosyal açıklığı daha da bü
yütecektir. 

'Saiyın Başkan, sayın üyeler; bu yasa 
tasarısı, genelde, en az 10 işçi çalıştıran 
yerlerdeki işçileri ilgieridirmektedir. Tür
kiye'de işçinin hangi pazarlık gücü var 
ki, bu yasayla işveren o işçi ile pazar
lık yapsın ve kesinti devam etsin?.. Şa
yet bu tasarı kanunlaşırsa, Türkiye'de ka
çak işçi çalıştırmak gittikçe yaygın hale 
gelecektir. 

Yine bu tasarı kanunlaşırsa, daha 
yeni yemi filizlenımeye başlayan Bağ - Kür 
olayından blir cayma meydana gelecektir; 
çünkü, Bağ - Kur, isteğe bağlı bir sigorta 
sistemidir. Mevcut primlere ilaveten kesi
lecek yeni bir prim, Bağ - Kur'lnyu bu 
i'şiten yavaş yavaş caydıracaktır; bu iş 
yaygın hale gelecektir. 

Bu sebeple, bu tasarının yasalaşması, 
aynı »zamanda Türkiye'de sosyal güvenlik 
kurumları için bir tehlike arz edecektir. 
Bir yasa genel için çıkarılır. Şimdi sen, 
Hakkâri - Çukurealdaki Bağ - Kur'a ta
bi bir bakkalın kesintisini alacaksın, An
kara'da toplu konut sorununu çözecek
sin... Btı tasarının hiçbir sosyal izahı, hiç
bir vicdanî izahı yoktur. 

Bu sebeple, gerek sosyal kuruluşlar 
için bir tehlike arz dden ve gerekse 'muh
tevasında nereden nasıl, ne kesinti yapı
lacağı ıbelli olmayan bu tasarının kanun
laşması, zaten kıt kanaat geçinen, günü
birlik geçinen, zam furyasından şoke ol
muş Türk toplumunun ekmeğini gittikçe 
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küçültecektir. Bu tasarı kanunlaşırsa, za
ten kıt (kanaat geçinen; yani en asgari dü
zeyde yaşamak için mücadele öden ve na
musunu, iffetini koruyan Türk insanına, 
Türkiye'deki sosyal yapıya büyük bir dar-
fbe daha indirecektir. 

'Bu yasanın çıkmasına Doğru Yol Gru
bu Olarak karşı olduğumuzu ve ret oyu 
vereceğimizi bildirir, Yüce Meclise saygı
lar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

1. — 2872 Sayılı Çevre Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkın
da 20.6.1987 Tarih ve 3401 Sayılı Kanun 
ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gere
ğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkere
si ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/2) 
(S. Sayısı: 15) (Devam) 

BAŞKAN — 2872 Sayılı Çevre Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanunun açık oylamasına 256 
sayın milletvekili (katılmış; 253 kabul, 3 
geçersiz oy kullanılmıştır. Bu suretle ka
bul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 

Bilgilerinize sunulur. 

2.. — Çalışanların Tasarruflarının Teş
vikine Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal İşler; Plan ve Bütçe komisyonları 

raporları (1/389) (S. Sayısı: 17) (Devam) 

BAŞKAN — Şimdi söz sırası, Anava
tan Partisi Grubu adına, Sayın Ünal Ak-
kaya'da; buyurun Sayın Akkaya. (ANAP 
Biralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA ÜNAL AK
KAYA (Çorum) — Sayın Başkan, kıy-
mötl'i mifeitvekilleri; Çalışanların Tasar
ruflarının Teşvikine Dair Kanun Tasarısı 
üzerinde, Anavatan Partisi Grubunun gö
rüşlerini açıklamak üzere huzurunuzda
yım. Sözlerime başlamadan önce şahsım 
ve Grubum adına hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Partimiz, 6 Kasım 1983 Seçimleri so
nucunda tefe başına iktidara geldiğinde, 
yeni bir ekonomik model oluşturmak üze
re programına koyduğu konulan ger-
çekleştirelbilmek için, ekonomik gösterge
leri tetkike başlamış ve yurt içıi tasarruf
ların gayri safî millî hâsıla içindeki pa
yının yüzde 16,4 olduğunu görmüş ve bu
nu artırma çalışmalarına başlamıştır. Ni
tekim, uygulanan faiz politikası, gelir or
taklığı senedi gibi, tasarrufları artırıcı 
tedbirler meyvelerini vermeye başlamış, 
1986 yılında tasarrufların gayri safî millî 
hâsıla içindeki payının yüzde 22,9'a, 1987 
yılında yüzde 25 civarına çıktığı tahmin 
edilmiştir. 

Gayri saıfî millî hâsılanın artmasını 
hızlandırmak, işsizliği azaltmak, ancak 
tasarrufların artırılmasıyla mümkün ola
bilir. Bu baikımdan, tasarrufları artırıcı 
uygulamalara devam edilmektedir. Eko
nominin gelişmesi için tasarrufların teş
viki kadar, ibu kaynakların verimli ve sü
ratli kullanımı da şarttır. 

Çalışanların tasarruflarının artırılma
sına özel önem gösterilmiş, nitekim, ko
nut edinmeyi kolaylaştırmak için 
11.11.1986 tarih ve 3320 sayılı Memurlar 
ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Ko
nut Edindirme Yardımı Yapılması Hak
kında Kanun çıkarılmıştır. 1 Ocak İ987 
tarihinde yürürlüğe giren bu kanunla, me
mur ve işçilerimize, aylık ücret ve sair 
gelirleri dışında, karşılıksız ve geri ödeme
siz olarak yardım yapılması sağlanmıştır. 
Ocak 1988 ayı sonu itibariyle Türkiye 
Emlak Bankasında açılan hesaplarda, 
«Konut Edindirme Yardımı» adı altında 
ibiriken tasarrufla, kişi başına 88 500 li
rayı bulmuş; 1988 yılı sonu itibariyle bu 
miktar 283 500 liraya yükselecektir. Bu 
hesaba, İbiriken paraların neması dahil, 
değildir. 
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Kıymeitli milletvekilleri, görüşülmeye 
arz edilen bu kanun 'tasarısı da, çalışan
ların tasarruflarının 'artırılması amacına 
yönelik Olup, çalışanların aylık ve ücret
lerinden 'belirli ibir oranda tasarruf ke
sintisi yapılarak, 'bankada, adlarına açı
lacak hesaplara yatırılması, devlet Veya 
işv&renilerin 'bir katkıda bulunması ve top
lanacak meblağların en iyi şekilde nema-
landıri'lmaisı öngörütaektedir. Çalışanla
ra, gelecekte istedikleri şekilde kullanabi
lecekleri İbir ilave kaynak yaratılması he-
deflenmıekte ve çalışanlar, Ibuı 'suretle olu
şacak tasarruflarını kullanırken, diğer ta
sarruf 'imkânlarını da harekete geçirmeye 
ıteşviik tedi'llmelüteid'ir. 

IBu kanun kapsamına girenleri tetkik 
ettiğimiz zaman, işçileri, memurları, Bağ -
Kur'luları görürüz. Bağ - Kur kapsamın
da tarım sigortasının da tatbik sahası 
Ibuilması sonucu, bölgeler peyderpey ka
nun kapsamına girecek; ayrıca esnaf, sa
natkâr ve ticaret (erbalbı 'dışında, kolektif, 
komandit şirket ortakları, limited şirket 
ve anonim şirket ıkuruou üyeleri ve yö
netim kurulu üyeleri kanun kapsamında; 
emekliler, gelirleri gayrimenkul icarın
dan ibaret olanlar, gelirleri faiz gilbi ge
lirlerden ibaret olanlar kanun kapsamı 
'dışında Olacaklardır. 

Kanunda, konut ©dindirme yardımıy
la paralellik kurularak, 10 ve dana fazla 
işçi çalıştıran işyerlerinde çalışan işçiler 
kapsama dahil edilm'iştir. Gen'e, grubu
muz tarafından verilen bir önerge ile ibu 
miktarın l'e kadar indirilmesi konusunda 
Bakanlar Kuruluna yetiki verilecektir ve 
ibununla ilgili düzeltme 'de yapılacaktır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; aslında 
'bu kanun 'bir kum'bara kanunu. Kumba
radaki ıbirikilmden farkı, 'biriken meblağın 
memal'andırı'îması. Bu şekilde, düşündük-
lerimıizin çok üzerinde hesaplar çıktığı

nı görmek mümkün olacaktır. Tasarruf 
kesintisi yapılan ve kanun kapsamına gi
ren herkese bir 'banka cüzdanı verilecek
tir; böylece, her ay tasarrufunun yatırı
lıp yatırılmadığını izleme imkânı veril
mektedir. 

(Birtakım hesaplamalar yapma ihti
yacını duydum ve asigarî ücretle çalışan 
bir işçinin ücretine iki yılda bir yüzde 
50 zam yapıldığını, ayrıca tasarrufuna 
yüzde 50 nema temin edildiğini, ha işçi-
m'îzlin veya memurumuzun hiç tasarruf 
^birikiminden çelkme yaipmaldığını düşüne-
<rek, elide ettiğim rakamları müsaadeleri
nizle •açıklamak işitiyorum: 

Arz ettiğim ölçülere 'göre, asgarî üc
retlinin 'biriken tasarrufu 5 yıl sonunda 
758 ıbin liraya ulaşmaktadır. 10 uncu yıl 
Sonunda 7 ıriiiyon 854 'bin liraya çıkmak
tadır. 15 inci yıl sonunda 64 milyon 836 
t>in liraya çıkmaktadır. 20 yıl «onunda 
504 milyon liraya çıkmaktadır. 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Bir şişe 
Ş/aşal Suyu alır o zaman. 

ÜNAL AKıKAYA (Devamla) — Siz 
öyle değerlendirirsiniz. 

Şartlar ne olursa olsun, enflasyon ve 
para değer kaybetme nispetleri ne olur
sa olsun, 'böylesine 'bir tasarruf sonucu, 
sebat öden ve kanunda ıbelirttillen süreler
de parasını çekme yoluna gitmeyen ta
sarruf salibinin eline küçümsenmeyecek 
bir mdblağ geçecektir. Bu meblağların, 
memur 'emekli 'ikramiyesi veya işçi kıdem 
tazminatından çolk daiha fazla olduğunu 
açıkça 'söyleyebilirim, 'bu konuda iddiada 
da bulunabilirim. 

Bu tasarı ile, işçilerimiz ve memurla
rımızın aylıklarından yüzde 2 kesinti ya
pılacakmış gibi bir görüntü var ise de, 
tasarının geçidi maddesiyle, kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren memur
lar için, ücretlerinde herhangi bir azal-
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maya meydan vermemek amacıyla, «Ka
mu •görevlilerinin aylıklarını belirleyen 
aylık 'katsayı, yanödeme katsayısı ile ya
kacak yardımı miktarlarında gerekli dü
zenlemeleri yapmaya Bakanlar Kurulu 
yetki'İi'dir» şeklindeki ilgili ilbare tasarıya 
konulmuştur. 

10 ve daha fazla işçi çalıştıran işyer
lerinde çalışmakta olan işçilerin, tasarının 
3 üncü maddesinde belirtilen tasarruf ke
sintilerinin, ücretlerinde azalmaya mey
dan vermemesi için, toplu sözleşme yapı
lıncaya kadar; toplu sözleşmeye tabi ol
mayanlar için ise, ücretleri yeniden tes
pit edilinceye kadar, işverenlerince bu 
kanunun uygulanmasına mahsus olmak 
üzere, yüzde 2 oranında artış temin edil
miştir. Artırılan bu miktar, hiçbir vergi 
ve kesintiye de tabi tutulmayacaktır. 
Yüzde 3 işveren katkısı ise, tasarruf ve 
teşvik hesabına birlikte yatırılacaktır. 

Tasarının Plan ve Bütçe Komisyo
nunda görüşülmesi sırasında, muhalefete 
mensup milletvekillerinin sözlerini dik
katle dinledim; benden önce konuşma 
yapan arkadaşlarımın sözlerini de dikkat
le dinlemeye çalıştım. Komisyonda yap
tığım konuşmada, muhalefetin tenkitle
rine katılmadığımı beyan ile, muhalefete 
mensup milletvekillerinin, böyle bir tasa
rı getirdiği için hükümete teşekkür et
mesi gerektiğini, esasen bu tasarının ge
tirilmesi ve tasarıya katkıları bulunması 
için muhalefet milletvekillerinin yardım
cı olmaları gerektiğini beyan etmiştim; 
bu sözlerimi bir kere daha tekrar edi
yorum. Bu tasarı, işverene ve devlete yük 
getirmektedir; faydalanacaklar yönünden 
ise, bir faydadır, işçimiz ve memurumuz 
bundan faydalanacaktır. Ücretlerinde, 
maaşlarında gerekli artış yapılacaktır. 
Eline geçmeyen bir artış olsa dahi, ban
kada biriken bir artıştır bu. Artışın mik

tarı az veya çok olabilir; ama artıştır bu 
arkadaşlar. Bu bir imkândır. Bu imkân
dan da ne derece faydalanacağını zaman 
gösterecektir. 

Değerli muhalefete mensup milletve-
killeıimiz, «Anayasaya aykırıdır» dedi
ler. Anayasanın ilgili maddelerine biz de 
bakıyoruz, bir aykırılık göremedik. 

Gene, «Çalışanlardan bir şeyler gö
türecektir» dediler. Çalışanlardan bu ta
sarı hiçbir şey götürmüyor arkadaşlar; 
bilakis, az da olsa, bir şeyler getiriyor ve 
getirecektir de... 

Gene, üzerinde durulması gereken bir 
konu, bu kesintilerden yapılacak vergi 
tevkifatları önerge ile düzeltilmiş ve 
önerge geldiğinde görüşülerek, vergiden 
muaf olması temin edilecektir. 

«Bu kanunla fiyatlar yüzde 5 artar» 
deniyor. Artık onun takdirini söyleyen 
arkadaşlara bırakıyorum; çünkü, maliyet 
muhasebesinde bu şekildeki yüzde 5 ar
tışın, tüm maliyet içerisindeki payı yüzde 
00,5 dahi olmaz. Onun için, kanunu ba
hane ederek fiyat artıranlara bu kanu
nun pek yardımcı olacağı kanaatinde de
ğilim. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; bu kanun 
tasarısının ekonomimize ve çalışmaları
mıza çok şeyler getireceği kanaatinde
yim. Sayın Komisyondan geçtiği şekliyle 
ve yapılan ilavelerle Meclisimizde de tas
vip görür ise, bunun, çalışanlara, memle
ketimize, milletimize hayırlı olmasını te
menni eder, hepinizi saygıyla selamlarım. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Şahsı adına, Sayın Ka
mer Genç; buyurun efendim. 

IKA'MER GENÇ ı(Tuncel:i) — Sayın 
Başkan, değerli üyöler; Ça'ışanların Ta
sarruf tarımın Teşvikine Dair Kanun Ta
sarısının gerekçesine baktığımız zaman 
şunu görüyoruz : Bu kanun tasarısının 
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getirilmesindeki amaç, gayri safi, millî 
hâsılaya oranla azalan tasarruf temayülü
nü. artırmak ve bu ydlıla tasarrufları ar
tırarak yatınmOarı.' teşvik etmek ve işsizliği 
b:,r derece önlemektir. Çok güzel bir ge
rekçe; buna katılmamak mümkün değil 
Yalnız, kanun tasarısı kapsamlıma alınan 
ve tasarruf kapsamımda mütafaa edilen 
kimler?.. İşçiler, ımeımunlar ve Bağ-Kur 
kapsamında kalan (küçük esnaf ve sanat
kârlar... 

(Değerli arkadaşlar, kanun önünde 
eşltüik İlkesi vardır. Bu, temel hukuk il
kesidir. Eğer bu mem1 ©kette tasarrufun 
teşviki yoluyla yatırımların artırılması ve 
işsizliğim azal'tıl'ması hedeflemiyorsa, bura
da -bana göre- takip edilmesi gereken 
yo!, böyle, Hükümetin mahlkûmu duru
mun daki işçi, esnaf ye memurun olma
yan paralarımı zorallım küllanı'larak ta
sarrufa tahsis etmek değil, üst gelir biri
mli içinde, yani üst düzeyde geliri olan ki
şilerin gelirî'enini zorunlu tasarrufa tabi 
tutmaktır. Bu konuda sizlere örnek ve
reyim : Bankalarda büyük miktarlarda bi
rikmiş olan faizler vardır. Sayın Hükü
metimiz eğer tasarrufu zorunlu ikiliyorsa, 
işte bu paralar üzerinde zorunlu bir ta
sarruf getirebilirdi. Büyük kânlar sağla
yan iışadaımiarımız vardır. Eğer 'Sayın Kü
fe ümet'im iz, hak lika ten tasarrufun gayrî sa
fi millî hâsılaya olan nispetini artırarak ya
tırımı' teşvik ediyorsa, üst düzeydeki sana
yicilerin ve büyük gelir sahiplerinin ge
lirlerinin; şimdi getirilen tasarı gibi bir 
tasarıyla, tasarruflarının bir kısmimi' bu 
şekilde zorila alıp, yatırımları teşvik ede
bilirdi; ama Sayın Hükümet ne yapıyor?.. 
En (kolayına gelemi uygulama yolluna gi
diyor. 

Arkadaşlar, ö'.am bir şeyin tasarrufu 
yapriır; olmayan bir şeyin tasarrufu aca
ba nasıl yapılabilir? Yani siz, her gün 

zam üzerine zam yapacaksınız ve kendi 
bütçenizin takdim konuşmanızda «(Biz bu 
sene enflasyonu yüzde 25'in altıma çe
keceğiz» diyeceksiniz ve daha o konuş
manın mürekkebi kurumadan, arkasın
dan yüzde 80*lere varan zaım'lar yapacak
sınız; ondan sonra da getirip, bunllann ya
nında böyle aldatmaca birtakımı kanunllar 
çıkararak da «Biz, çalışanlarım tasarrufla
rını teşvik edip, bunları, zorunlu yatırım
lara sevlk ediyoruz.» diyorsunuz. Amaç bu 
değil arkadaşlar. Amaç; memurun, liseli
nin, dar gelirlinin düşmanı olarak görü
len ANAP (iktidarımın, her vesileyle bu 
temayüllerini ve bu isteklerini, bunların 
başının üzerinde hissettirmek ve onlara 
birtakım yeni yeni mükellefiyetler getir
mektir. Bunlara bu mükellefiyetler geti
rilirken, (karşılığında, kimlere ne kazan
dırılıyor, balkın arkadaşilar : 

Bu paralar Ziraat Bankasına yatırıla
cak; ama, Ziraat Bankası gerekirse, tabiî 
Hükümetin talimatı dairesinde, birtakım 
özel bankalara bu parailaırı aktarabilecek. 
Yine, «Nemalandırma» başlıklı maddesi
ne göre, bu paralarla icabında batan şir
ketleri kurtarabilecekler. Yani, sayın ar
kadaşlar, başlangıçta hangi şidcetin za
rarı' ı, hangi şirketin kârlı dlduğunu siz 
büemezsinıiz ve tahmin ©demezsiniz. Hü
kümet, kendisine yakın hissettiği birta
kım şirketlerin, zarar İçinde olan birta
kım şirketlerin (hisse senetlerimi veyahut 
da onların çıkardığı tahvilleri satın alabi
lir; çünkü, değerlendirme yetkisi Sayım 
Hükümete ait. 

Arfcadaşilar, geçmişteki uygulamaları 
ve kime yandaş olduğu belli ol! an Hükü
metin eline, işçiden ve memurdan zorun
lu olarak kesilen bu paraların tasarruf 
hakkı verilebilir, mi? Bence verilemez; 
çünkü, temayül belli, me yapacağı belli, 
kime yandım edeceği beli, ıhamgi banka-
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lan, hangi şirket'ıeri kurtardığı belli. Ba
lkın, geçen gün b;z burada Ziraat Banka
sınca verilen kredileri' görüştük. Ziraat 
Bankası niçin kurülımuş? Çiftçiye Ikredi 
vermek için kurulmuş. Krediyi (kiıme ver-
rrvş? ENKA'ya vermiş; kiıme vermiş? 
İnci Baba'ya vermiş. Niçin kurulmuş 
bunlar; bu krediler niye kullanılmış? Bir
takım 'menfaat oyunları oynanmış arada, 
ondan sonra, bugün, Ziraat Bankası kre
diyi' veremez duruma düşmüş. O halde, 
geçmiş .siicj'i bu kadar bozuk dan ANAP 
iktidarına biz nasıl bu yetkiyi verebiliriz? 
S çilli bozuik. Bozuk sicilli' iktidara takdir 
hakkını verecek... 

NEVZAT AKSU (Çorum) — Sizin 
sicillimiz bozuk. 

'BAŞKAN — Sayın Kamer Genç, lüt
fen yaralayıcı sözler fcuiHanmayalım:. İçtü
züğümüz de bilhassa üzerinde duruyor. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın 
'Başkan, benim kürsüde konuştuğum laf
lar yaralayıcı değil. Ben, lafları kullanır
ken bunl'ann 'ne anlama geldiğini biliyo
rum. Lütfen, siz de bunların hep ters an-
lam'ıarını anUamaym; bunların gerçek an
lamları vardır. 

YASİN BOZKURT '(Kars) — «Sicili 
bozuk» diyorsunuz; nasıl ters anlama var 
Sayın Genç? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın 
arkadaşlar, sizin, mamura, işçiye, esnafa 
bakış açınız yönünde sicilinizi billiyoruz; 
yani herhalde bunlara iyi bir gözle bak
mıyorsunuz; baksanız, bu tasarıyı getire
mezsiniz. O halde, bu yönüyle siciliniz bo
zuk; ama holdinglere bakış açınız yönün -
den siciliniz çok güzel, pekiyi; ona bir şey 
demiyoruz. (SHP sıralarından alkışlar) 

(NEVZAT AKSU (Çorum) — Siz ter-
biyen'ızi gözden geçirin. 

(KAMER GÖNÇ (Devamla) — Sayın 
arkadaşlarım, şimdi benim teklifim şu : 

Eğer memllekette bu kanun vesilesiyle 
hakikaten tasarrufların artırılmasını isti
yorsak, büyük kazanç sahiplerinin vere
cekleri beyannameler üzeninden, onlar 
iç;n bir zorunlu tasarruf getirelim; Gelir 
Vergisi yönünden getirelim, Kurumilar 
Vergisi yönünden getirelim, bunların üze
rinde zoralım kullanalım.' ve o parafları 
alalım devlet bankaJarına yatıralım, on
ları yatırıma sevk edelra. Büyük faiz 
ailanı kişi'er var. Siz, İstanbul iBoğaz Köp
rüsünün hisse -senetlerini sattınız; bunljarı 
kim aldı? sizfer ve yakınlarınız aldı. Bun
lar bu sene ne kadar temettü verdi? yüz
de 100'ün üzerinde temettü verdi. 
31.12.1987 tarihinde yayımladığınız karar
name i'e, işçinin yurt dışından gönderdi
ği ve Hükümetin sözüne güvenerek Tür
kiye'de açtığı döviz tevdiat hesaplarından 
yüzde 5 vergi aldınız. Bu hesaplara yüzde 
kaç fa'ız veriyorsunuz? Bunlara yüzde 8 
veya 10 civarında faiz veriyorsunuz ve 
bu yüzde 8'in yüzde 5*ini tevkifat yoluy
la geri alıyorsunuz; ama öte taraftan siz 
ve yandaşlarınızın elde ettiğiniz, iktisap 
ettiğiniz köprü ve baraj senetleri., -kendi 
tasarrufunuz dahilinde- bunlara temin et
tiğiniz avantajlar sonucu yüzde 100'ün 
üzerinde temettü temin etti; bunlardan 
'hiçbir vergi almıyorsunuz. Hani, Anaya
sada «Herkes malî gücüne göre vergi 
öder» deniyordu?!., işte, getirilen bu Zo
runlu Tasarruf Kanun Tasarısıyla da 
mecburî bir vergi getiriliyor. Yani, arka-
ıdaşlar, 1Ö0 bin lira maaş alan bir kişi, 
senede 60 bin lira -bu kanun hükümleri
ne göre- zorumilu tasarrufta bulunacak. 
Zaten, sizin Türkiye'de uyguladığınız eko
nomik politika, Türkiye'de enflasyon nis
petini yüzde 80'e - 90'a belki 19'88'de 
-inanınız ki- üç rakama götürecektir. 

Arkadaşilar, bugün -açık konuşalım-
dış borç 45 trilyon lira civarında, liç borç 
15 trilyon. Sizlin millî gelininiz 55 trilyon; 
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o hailde iç vıe dış borç miktarımız zaten 
.gayri .safî ımiilll'î hâsılayı aşmış. Siz ne ile 
tasarruf yapacaksınız? Bu devletin bu 
borçlarını ine ille Ikarşıilayacaksımız? Bat
mış, liflas etmıiş bir eıkonömi politikasıyla 
mı? Siz nıe kadar birbiriınizı, birbiriımizi al
datmayla kalkışırsanız kallkışın, işte bu se
me getirdiğiniz bütçede yatırıma para ayı-
ramam'şsımız. Evet, rakam getirımişsinliz, 
«Yüzde 16-17 yatırım yapacağız» diyor
sunuz; ama bakın yıl içimde göreceksiniz, 
bütçe uygulamasında bir tane yeni yatı
rım yapabilecek misliniz? Yapamıyorsu
nuz. 

iZiıtıaat Banıkasınıı iflasa sürüıkllemişsıiı-
niz; burada biz araştırma ömergesıini ge-
ıtiriyoruz ve «Bakın sıizin birtakımı insan
larımızın yalkınlları. suiistimallere Ikariişmış, 
Ziraat 'Bankasına usulsüz ıkrediler verdirt-
ımiış. Z'iraat Bankası bugün ziraî ıkredi ve
remeyecek durumdadır» diyoruz. Bu Zi
raat Bankasını lifılastaın ıkurtarmıalk için 
ikimin kesesine el atıyorsunuz? işçinin, 
memurun ve ..küçük esnafın cebine eli so-
Ikuyorsumuz. Ee, bu olur mu arkadaşlar? 
Bu olur mu? Kabul edeceğiniz bu tasa
rı lilıe bu para'arı alacaksınız, Ziraat Ban-
ıkasındaki para .ihtiyacını ıkarşıllayacalksı-
nız. Bu Ikanun tasarısının amacı tamamen 
budur; bunun dışında başka bi>r aımaç ta
şımıyor. 

Ankadaşliar bakın, bu uygulamalarla 
ilgili biz burada birtaikıım şeyleri söylüyo
ruz, biz muhalefetiz; ama siz de llütfen 
bun'arı anlayın. Komisyonlara gidiyoruz, 
birtakım şeyler söylüyoruz, gerçekleri 
söylüyoruz. Bu .memleketin birçok ger
çeklerimi biz bilıiıyoruz. 

İSayın bakanlıarımız çıkıyor, her şeyi 
biiimrşoesine burada birtakım ılaflar edi
yorlar; lama getirdikleri ikanunlları görü
yoruz arkadaşlar. Görüyoruz iki baikıyo-
ruz ki, pek öyle harika çocuklar yolk ara
nızda, 

BAŞKAN — Sayın Genç lütfen to
parlayınız, süreniz do'lmuak üzeredir, 

KAMER GENÇ (Devamla) — YaJlnız 
size bir teklifte bulunayım. Sıiz gelin bu 
'iktidarı bize devredin, (ANAP sıralarım -
dan gülüşmeler) biz size bu memleketim 
ınasıll kurtarılacağını gösterelim. (ANAP 
sıralarımdan «Bravo (!)» sesleri, alkışlar) 

Gerçekten, samimî söylüyorum. Sizin 
getirdiğiniz ekonomik polit'lka, memılleke-
ıti batırdı, batırdı arkadaşlar. Yanıi, siz 
bu lilktidlarum alltmdamı kalkamazsınız. 

GALİP DEMİREL (Malatya) — Mi
llete söyleyin., millete., 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz dol
muştur, llütfen toparlayınız. 

KAMOR 'GENÇ (Devamla) — Efem-
idiım, bir dakika... Bağlıyorum, 

ıSayım arkadaşlar, balkın, size ekono
mik politikamızın hillan.co.sonu veriyorum. 
iç ve dış borç yekûnu 60 trilyon lira. 
Getirdiğiniz bütçedeki normali! olarak ver
giden kaynaklanan devlet 'gelirleri, -şişiril
miş haliyle- 14 trilyon (Ura. Peki, siz, han
gi! politika uygulalmasıyla bu devlet bütçe
sini düzel teceksim;z? İşte hesap ortada. 

'ÜNAL AKKAYA (Çorum) — Sen 
hesiap bilmezsin, 

KAMER GENÇ (Devamla) — Üç 
dört yılllıık uygulamanın sonucu. O halde, 
ben size samimî olaralk tavsiyede bulu
nayım : S;z bu iktidarı bııralkın. Valllahi 
bu haille kendinizi kurtaramazsınız! Ba
kın, siz şimdi benim bu konuşmalarıımı 
eğlenceye alıyorsunuz; ama bunu, size 
ne kadar büyük iyilik mahiyetinde söyle
diğimi de ileride anlarsınız. 

Teşekkür ederim. (SHP ve DYP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Hükümet adına, Mali
ye ve Gümrülk Bakanı Sayın AUptemo-
çim; buyurun efendim. (ANAP sıradanın
dan alkışlar) 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Sayın Başkan, yüce Meclisin 
değerli üyeleri; Çalışanların Tasarrufları
nın Teşvikine Dair Kanun Tasarısıyla il
gili, burada dile getirilen huuslarda görüş
lerimi arz etmek üzere söz almış bulunu
yorum. Sözlerim© başlamadan önce he
piniz© saygılarımı sunuyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bu Kanun tasarısı, ülkemizde tasarruf 
alışkanlığını artırmak, geliştirmek, çalı
şanlarımızın, yarın emekli oldukları za-
m'an eüılerime emekli ikramiyeleri yanı sı
ra, lilave bir imkânın geçebilmesini sağ
lamak maksadıyla bazıdanınıstıtr, 

Eğer kanun tasarısını iyi okursak, dik
katli okursak, burada, çalışanların aylık
larından yüzde 2 ve işverenden de yüzde 
3 mertebesinde bir kesinti yapılacağım 
ve bu kesintilerin bir hesapta biriktirile
ceğini göreceğiz. Tabiî, bu paraların sa
dece biriktirilmesi değil; ama, biriktirilen 
paraların nemalandirılması da esastır. 

Ayrıca, yine kanunda ifade edildiği 
üzere, bu hesapta toplanan paralar kişi 
adına, kişilerin kendi adlarına verlecek 
olan banka cüzdanlarında takip edilecek 
ve herkes kendisinden ye lişvereninden ne 
kadar para kesikliğini ve yıl sonunda da, 
bu paralardan, kendisine ne kadar nema 
©İde edildiğini görebilecek ve takip ede
bilecektir. Bazı arkadaş'larımızın ifade et
tiği gibi, burada 'bir gasp meselesi yoktur. 
Biz aslında, böyle bir tasarrufu yaptır
mak suretiyle, çalışanın adına bir tasar
ruf yapıyoruz ve bir noktada da bu ta
sarrufu böylece teşvik ©diyoruz. 

Şimdi düşününüz, eğer sizin elinize 
geçecek olan 100 liraya karşılık bir baş
kası da sizin adınıza 150 lira para birik
tiriyor ise, eğer, hesabını yaptığınızda bir 

dki sene içinde sizin adınıza bankada bir
kaç yüz bin lira veya bir iki milyon lira 
para biriktiğimi görürseniz, hesabınızı ta
biî yaparsınız; ben şu kadar sene sonra 
emekli olduğumda, demek ki benim elime 
şu kadar para geçecek. Ayrıca, ben emek
li ikramiyesi alacağımı, O halde, ben, bi
raz da kendim ilave birtakım şeyler birik -
tirirsem, üç sen© sonra, beş sene sonra, 
onbeş sene sanıra emekli olduğumda, bel
ki bir ev almaya niyetlenirim, başka bir 
şey almaya niyetlenirim; bir arsa almaya 
niyetlenirim; işte, o evi alırken, o arsayı 
alırken, emekli ikramiyemi, bu hesapta bi
rikecek parayı ve ilaveten yapacağım 
tasarrufları 'bir araya getirir, daha rahat 
hareket edebilirim diye düşünebilirsiniz. 

tşt© bu tasarı, bir taraftan, çalışanın 
hesabından kesilen paralara paralel ola
rak işverenin yapacağı katkılar, bu kat
kılar üzerine gelecek nemalar ve çalışa
nın ilave olarak yapacağı birtakım tasar
ruflar sonucunda, hakikaten, emeğinden 
başka bir kazancı olmayan insaniların, ya
rınlarının biraz daha güvenceye alınma
sını hedefleyen bir kanun tasarısıdır. 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Tabiî, 
bu arada açlıktan ölmezse... 

MAUİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇÎN 
(Devamla) — Değerli kardeşlerim, bah
settiğimiz konu ayrıca iki noktada daha 
ele alınmalıdır. Tabiî ki muhalefet yap
mak kolaydır, tabiî ki tenkit etmek ko
laydır; ama, yaptığımız muhalefette biraz 
gerçekçi olmamız lazımdır. 

İki noktadan bahsettim; bu liki nok
ta rakamla bakılması gereken bir husus
tur. Diyelim ki, 100 bin lira geliri olan 
bir kişiden yapılacak kesi'nti 2 bin liradır; 
3 bin lirasını işveren verecektir, işveren, 
ister özel kesim olsun, ister devlet olsun 
bunu verecektir. Yani, 100 bin lira alan 
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bir kimsenin 5 bin lirası birikecektir; bu 
5 bin liranın sadece 2 bin lirası kendisin
den 'alınacaktır; birinci husus budur. 

Açlık edebiyatıyla, ,100 bin lira ile 2 
bin l'ro. arasındaki mukayese ve değerlen -
dirmeyi varın siz kendiniz yapınız değerli 
m ilet vekiller i. 

İkinci husus şudur : Tabiî, kanunu 
tenkit ederken, kanunun tümünü okumak 
lazımdır. Kanun tasarısının bir geçici 
maddesi var; bu geçici maddede, bir dev
let ille ilgili, bir de işverenle ilgili iki hü
küm1 var. Birinci hükümde, «Devlet, ça
lışanın eline geçen parada herhangi bir 
azılma olmasını engellemek üzere gerek
li düzenlemeleri yapmaya yetkilidir» de
niliyor. Yani, aylık katsayı, yanödeme 
katsayısı ve yakacak yardımı miktarların-
da gerekli düzenlemeler yapar. 

Müsaade ederseniz madde hükmünü 
okuyayım: «Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte bu Kanun kapsamına giren
lerin kesintiye tabi aylık ve ücretlerinde 
herhangi bir azalmaya mahal vermemek 
amacıyla; (a) Kamu görevlilerinin aylık
larını belirleyen aylık katsayı, yanödeme 
katsayısı ile yakacak yardımı miktarın
da gerekli düzenlemeleri yapmaya Bakan- , 
lar Kurulu yetkilidir.» Demek ki, yapı
lacak olan artıştan, çalışanımız, memuru
muz, ücretlimiz herhangi bir şekilde et
kilenmeyecektir; artışları devlet yapacak
tır. 

«O zaman ne gerek var?» diye so
ruyor konuşan 'arkadaşımız; eğer müsa
ade ederseniz gereğini de anlatacağım. 

İkinci husus da şöyle; geçici madde
yi okumaya devarn ediyorum: «b) On ve 
daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde ça
lışmakta olan işçilerin, 3 üncü madde 
uyarınca tasarruf kesintisine tabi tutul
ması gereken ücretleri, 2822 sayılı Kanun 
hükümlerine göre yeni bir toplu iş söz

leşmesi afctedilinceye kadar, (toplu iş 
sözleşmesi bulunmaması halinde ise ca
ri hizmet akdi ile belirlenen ücretler ye
niden tespit edilinceye kadar) işverjen-
lerince', bu Kanunun uygulanmasına mah
sus olmak üzere, yüzde 2 oranında artı
rılır» deniyor. Yani, özel sektörde çalı
şan işçinin de, herhangi bir şekilde eline 
geçen ücretinde azalma olmasın diye, 
yüzde 2 oranında bir artış yapılmasını 
kanunun geçici maddesi öngörüyor. 

Devam ediyor kanunun maddesi; 
«Artırılan. bu miktar, hiçbir vergi ve ke
sintiye tabi tutulmaksızın yüzdie 3 ora
nındaki işveren katkısı ile birlikte 4 üncü 
madde uyarınca T. C. Ziraat Bankasında 
işçiler adına açtırılacak tasarrufu teşvik 
hesabına aynı maddede belirtilen süre 
içlinde yatırılır» Yani, ne işveren olarak 
devletin, ne de diğer işverenlerin, bu yüz
de 2'ler, yüzde 3'ler nedeniyle, çalışanla
rın kazançlarından herhangi bir indirim 
yapması söz konusu değildir. Yapıla
cak bu artışlar ya devlet tarafın
dan karşılanıyor veya işveren bu 
artışları karşılıyor. Ne zamana ka
dar? Bir dahaki toplu iş sözleşmesine 
kadar. Tabiî ki, toplu iş sözleşmesinde 
yeni anlaşma yapılırken, yeni ücretleri 
iki taraf oturup müştereken tespit ede
ceklerdir. Dolayısıyla «Çalışan işçilerin 
elinden yüzde 2 mertebeminde bir kesin
ti daha yapmak suretiyle, onları açlığa 
mahkûm etmek» gibi bir söylev ver
mek, böyle bir konuşma yapmak, kanun 
tasarısının ruhuna, aslında hakikaten ay
kırıdır; böyle bir şey yapılmak isten
miyor. İşçinin, memurun, ücretlinin eli
ne geçen paradan herhangi bir azaltma 
yapılmasını hedeflemiyor ki bu tasarı; 
geçici maddede de bu açıkça ifade edi
liyor; azalma yok. Bundan sonrası da, 
hür iradeyle pazarlığa oturan kimseler 
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tarafından, serbest bir şekilde tespit edi
lecek. Hedef açık. 

ETE'M CANKURTARAN (İçel) — 
Ama, Sayın Bakan, TİSK yetkilileri yüz
de 2 zam yapacaklarını söylüyorlar; Ku-
bilay Atasayar ve Refik Baydur açıkla
ma yaptılar. 

BAŞKAN — Lütfen, hatibin sözünü 
kesmeyelim arkadaşlar. 

Buyurun Sayın Bakan. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — Efendim, hjesap meselesi
dir. Tabiî, hesaptan anlamak için kimisi 
mühendis olur, kimisi muhasebeci olur, 
kimisi veteriner olur... 

MUSA GÜKBEL (Muğla) — Kimisi 
de anlamadan Maliye Bakanı olur. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) ... kimisi başka mesleğe sahip 
olur; hiç önemli değildir. Önemli olan 
sağlam bir mantığa sahip olmaktır. Eğer 
mantığınız sağlam değilse, ne olursanız 
olunuz; aıllamei kül olsanız hiçbir şey 
yazmaz. (ANAP sıralarından 'alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
bu tiki hususu bir kere daha dikkatlerini
ze sunduktan sonra, müsaade ederseniz 
konuşmama devam etmek istiyorum. 

Bir arkadaşımız konuşmasında, «Bu 
kanun tasarısı Anayasanın 10 uncu mad
desine aykırıdır» buyurdular. Bu Ana
yasa maddelerini hep beraber çok sık 
okuyacağız, çok sık tekrar edeceğiz; çün
kü hepimizin öğrenmesi lazım. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; müsaade 
edersseniz 10 uncu maddeyi bir kere de 
ben okuyayım. Bakınız Anayasanın 10 
uncu maddesi ne diyor: «Herkes, dil, 
ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, fel
sefî linanç, din, mezhep ve benzeri se
beplerle ayırım gözetilmeksizin kanun 
önünde eşittir.» 

Şimdi, biz bir kanun yapıyoruz. Yap
tığımız şey başka bir şey değil, kanun ya
pıyoruz burada. Bu kanunun acaba han
gi maddesinde «boyları 1,70'in altında 
olanlardan yüzde 2, ötekilerden yüzde 5 
kesilir» diye bir şey geçiyor? «Sarışın: 
lar bundan istifade eder, esmerler bun
dan istifade etmez» diye bir hüküm var 
mı? 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Serma
yesi belli seviyeyi geçenlerden. 

ETEM CANKURTARAN (içel) — 
Altındaki satın okuyun. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — Anayasanın 10 uncu mad
desine aykırılıktan bahsetmek nasıl müm
kün değerli milletvekilleri?... (ANAP sı
ralarından alkışlar) Ama, çıkarsınız ko
nuşursunuz. Biz burada kanun yapıyo
ruz. Kanunun önünde herkesin eşit oldu
ğu açıktır. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Serma
yeyi eşit itutmuyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, lütfen, 
hatibin sözünü kesmeyin. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — Kanunda, ayrılık olduğu 
istikametinde herhangi bir ifade olmadı
ğına göre, Anayasanın 10 uncu madde
sine bu kanun tasarısının aykırı olma
sından söz etmek mümkün değildir, de
ğerli milletvekilleri. 

Değerli milletvekilleri, burada, çalı
şanlardan ve işverenlerden yapılacak ke
sintiler nemalandırılaca'k, ıbelli bir hesap
ta tutulacak ye daha sonra, nemalarıyla, 
bu kesintiler, bu tasarruf miktarları, ça
lışanlara geri verilecektir. Kendilerinden 
bu paralar gasp edilmemektedir; bu pa
ralar toplanıp, ileride onların gelecekle-
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rini daha güvence altına almaları için, 
bir hesapta çalıştırılacaklardır. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Tasar
ruf bonoları gibi. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇÎN 
(Devamla) — Tasarruf Bonoları Kanu
nunu okuyabilirim i Tasarruf Bonoları 
Kanunu ile bu kanunun hiçbir ilgisi yok
tur. Tasarruf Bonosu Kanunu özel ola
rak, özel bazı yatırımları finanse etmek 
üzere çıkarılmış bir kanundur. Dolayı
sıyla, bu kanun tasarısıyla hiç ilgisi yok
tur. Tasarruf bonolarını örnek gösteren 
ankadaşımdan, hakikaten rica ediyorum; 
lütfen tasarruf bonolarıyla ilgili kanunu 
bir okusunlar. Ben okurum, üzücü olur 
sonra. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sonuç 
ne oldu, onu da siz düşünün lütfen. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Ayıp oluyor Sayın Balkan. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇÎN 
(Devamla) — Efendim, değerli arkadaşla
rımızdan bazıları, Anayasanın diğer mad
delerine de atıflar yapmak suretiyle, bu 
kanun tasarısının Anayasaya aykırılığını 
ifade ettiler, 'özellikle 18 inci ve 35 inci 
maddelere aykırı Olduğunu ifade buyur
dular. 

Anayasanın 1'8 inci maddesi, «zorla 
çalıştırma yasağı» başlığını taşımaktadır.. 
Belki «Efendim, işte şu kadar saat çalı
şan ve bu kadar saat karşılığında şu üc
reti alacağım diye bekleyen işçiden, siz 
kesinti yapmak suretiyle, onun hakkını 
alıyorsunuz» diye düşünüyor, bu hususu 
dile getiren arkadaşlar; çünkü, Anayasa
nın 18 inci maddesinde «Hiç kimsie zor
la çalıştırılamaz. Angarya yasaktır» de
niyor; ama, 'arkadaşımız tasarının geçici 
maddesini okumayı unutuyor herhalde. 

Çünkü, yapılan bu düzenlemede (geçlioi 
maddedeki düzenlemede) çalışanların eli
ne daha az para geçmeyeceik ki, onlara 
bir angarya yaptırılmış olsun. Belirli dö
nemden sonra, taraflar toplu sözleş
mede, çalışma şartlarına göre yeni üc
retleri tespit ederken, zaten, ' bütün 
bunları dikkate alacaklarına göre, Ana
yasanın zorla çalıştırma yasağıyla, bu 
kanun tasarısının aykırı olması hususun
da hiçbir paralellik yoktur. Anayasanın 
18 inci maddesine aykırılığı söz konu
su dahi edilmemek gerekir. 

Değerli konuşmacı, «Anayasanın 35 
inci maddesine aykırıdır» buyuruyor. 35 
inci madde mülkiyet hakkıyla ilgilidir. 
Burada da mülkiyetle ters düşen bir ha
dise yoktur. Kişilerin paraları alınmak
ta, kesintiler biriktirilımekte ve çalıştırıl
makta î daha sonra kendilerine iade edil
mektedir, Mülkiyet hakkına ve miras 
hakkına engel olmak, sizin sahip oldu
ğunuz bir şeyi temelli elinizden almak
tır; sizin hakkınız olan mirasınızın, eli
nizden alınması demektir. Halbuki - ta
sarıyı okuyunuz - tasarıda, kişi emekli 
olursa veya ölürse, birikmiş tasarrufları 
nemalarıyla beraber kanunî mirasçıları
na verilir, hükmü vardır. Mülkiyet hak
kına karşı bir madde yok, mliras hakkı
na karşı bir madde ve bir husus yok. 
O halde, Anayasanın 35 inci maddesine 
aykırılığı asla tartışılmamalıdır. 

Efendim, belirsizlik var, nemalar, 
plan, program özellikleri vesaire gibi 
birtakımı hususlar dile getirildi. Burada, 
bir ifcaınun yaplma tekniği çerçevesinde 
her şey belirlidir, bunun dışındaki hu
susların da kim tarafından nasıl düzen-
lenjeceği, kanun maddesinde açık bir şe
kilde ifade edilmiştir. Biz burada, eğer 
bütün bunları yapacak bir kanun yapsak, 
adı kanun olmaz, yönetmelik veya tüzük 

— 37a — 



T. B. M. M. B : 30 

olur. Kanunlarda, uygulamaya müteallik 
bazı düzenlemeMıi yapmak üzere bazı 
kurullar görevlendirilir, işte bu kanunda 
da, bu hususları yerine getirmek üzere 
Bakanlar Kurulu veya Yüksek Planlama 
Kurulu gibi kurullar görevlendirilmişler
dir; bu kurullar, kendilerine verilecek ta
limatlar çerçevesinde hükümet programı, 
yıllık program ve beş yıllık plan çerçe
vesinde uygulamayla ilgili esasları tespit 
edeceklerdir. 

Efendim, burada bir değerli kardeşi
miz, «Tasarrufların gayri safi millî hâsı
laya oranı azalıyor; işte azalan bu oranı 
düzeltmek 'için bunu getiriyorsunuz» bu
yurdu. Ben, yıllar itibariyle, toplam ta
sarrufların gayri safi millî hâsılaya ora
nını, müsaade ederseniz sizlere arz edi-
vereyim. 1985'te bu oran 19'muş, 1986'da 
22'ye çıkmış, 1987'de 23,5 olmuş, 1988'de 
hedeflenen oran 25,2; yani, toplam tasar
rufların gayri safi millî hâsılaya oranı 
yıllar itibariyle artıyor. Hedefimiz, bunu 
daha da çok artırabilmektir. Artırmalı
yız iki, yatırımları yapabilelim; artırmalı
yız ki, toplumumuzun kalkınmasını te
min ©delini ve reel büyümeleri gerçekleş-
tirebilelim. 

Sayın konuşmacımız, «Zarar içinde 
olan şirketleri kurtarmak için kullanıla
bilir» dedi. Tabiî, kendi mantığı içinde 
bunu söyleyebilir; ama, hedef nema ge
tirmektir; yani, paraya kazandırmaktır. 
Kalkıp da zarar eden 'bir şirkete, bir şe
kilde bu paraların kaydırılması nasıl 
mümkün olabilir? 

VEFA TANIR (Konya) — Vaktiyle 
nasıl verdiniz? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — Nasıl mümkün olabilir? 
Ama, tabiî siz, hep böyle şirket kurtarma 
ile ilgili düşüncelere sahip olduğunuz için, 
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«İşte bir imkân daha doğdu, batık şir
ketler kurtarılacak» diye hemen ifadeler 
buyuruyorsunuz. 

Şimdi bu, bende bir çağrışım yaptı; 
müsaade ederseniz bir hususu dile geti
reyim : Burada bir kanun çıkardık. Bu 
kanunda eximbank ele alınıyordu. Bu ka
nunda sermayenin tabana yaygınlaştırıl
ması için birtakım imkânlar getiriliyor
du ve bu kanunda gene, ekonomik du
rumları zor olan şirketlerin, ekonomik 
durumlarını düzeltmeleri için birtakım 
imkânlar getiriliyordu. Bu kanuna hemen, 
«Şirket Kurtarma Kanunu» damgası 
vuruldu. Bu kanunda «zor durumda olan 
şirketle, o şirkete kredi vermiş banka
lar bir araya gelip de, şirketin sermaye 
yapısını değiştirirler, yönetimini değişti
rirler, borçları sermayeye dönüştürürler 
ve borçları belli bir plan çerçevesinde 
konsolide etmeyi kabul ederlerse, hü
kümete müracaat edebilirler, onlara bazı 
imkânlar kullandırılabilir» diye hüküm
ler mevcut idi; ama, inanınız bugüne ka
dar bu hükümlerden istifade etmek üze
re «Biz bir araya geldik; bize vergi öde
mede kolaylıklar verin, Sosyal Sigortalar 
primlerini ödemede kolaylıklar getirin» 
diye müracaat eden olmadı. 

Burada da hedef, zarar eden, zor du
rumdaki şirketleri kurtarmak değil. Her 
taşın altında birtakım art niyetler ara
maktan lütfen vazgeçelim değerli millet
vekilleri. Hedef gayet açık; amacı, kap
samı belli. Eğer öyle olsaydı, burada açık 
açık bu ifade edilirdi, tfade edilmediğine 
göre .böyle bir art niyeti hiçbir zaman 
aramamak lazım. 

ADÎL AYDIN (Antalya) — Bu söy
lediklerinize siz de inanmıyorsunuz Sa
yın Bakan. 

BAŞKAN — Lütfen, hatibin sözünü 
kesmeyelim. 
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ADİL AYDIN (Antalya) — Ben, Sa
yın Bakan istirahat halindeyken söyledim 
efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — Efendim, değerli konuşma
cımız Ziraat Bankası ile ilgili görüşleri
ni ifade ettiler. Ziraat Bankasıyla ilgili, 
hükümet programımızda da yer alan bir 
kısa hükmü ifade etmek istiyorum. 

Çiftçilerimizin ve tarımın desteklen
mesi için Ziraat Bankasınca açılan kredi, 
1983 yılında 618 milyar lira iken, 1987 
yılında bu rakam 4 trilyona ulaşmıştır. 
Yani. Ziraat Bankası, şartlar ne olursa 
olsun, 1987 yılında 4 trilyona yaklaşan 
bir miktarda krediyi, çiftçimize, köylü
müze vermiştir. Ziraat Bankasının im
kânları mutlaka geniştir. Ziraat Bankası, 
çiftçimize, köylümüze kredi vermeye de
vam etmektedir, edecektir, 1988 yılında 
da, 1987 yılının kredi miktarlarının al
tında olmayacak miktarda kredi verecek 
ve çiftçimize, köylümüze destek olmaya 
devam edecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
aslında, kanun tasarısıyla ilgili daha çok 
şeyler söylemek mümkündür. Bu, aslın
da devletin, çalışanından bir şeyleri gasb-
etmesi değildir. Daha başlangıçta, çalı
şan memurdan ve ücretliden kestiği ve 
kendisinin katkısıyla, sadece 657 sayılı 
Kanuna tabi olanlar ite 926, 2802 ve 
2914 sayılı Kanuna tabi olanlardan bir 
yıl için toplam 140 milyar lira civarın
da bir para bu hesaba yatırılacaktır. İş
çi ve sözleşmeli personeli de, KİT'lerdeki 
bütün personeli de dikkate alırsanız bir 
100 milyarlık ilave daha gelecektir. Bi
rinci yıl içinde, aşağı yukarı 250 milyar 
lira civarında bir para, devlet ve kamu 
iktisadî teşebbüsleri tarafından ayrılacak 
ve çalışanlar lehine, çalışanların istik

balini daha sağlam bir şekilde garantiye 
almak üzere bankada hesap açtırılarak 
biriktirilecektir. 

Değerli Başkan, sayın milletvekilleri; 
sabrınızı daha fazla istismar etmek iste
miyorum. Hakikaten güzel bir tasarruf
tur, örnekleri dünyada mevcuttur. Ça
lışanlarımızı tasarrufa teşvik edecek bir 
tasarı olduğuna inanıyorum. Bu tasarının, 
değerli katkılarınızla olgunilaşarak, tüm 
çalışanlarımız için hayırlı bir kanun ola
cağına inancımı bir kere daha ifade edi
yor, ben dinlediğiniz için hepinize say
gılar sunuyorum efendim. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşme
ler tamamlanmıştır. 

Maddelerine geçilmesini oylarınıza... 
(SHP ve DYP sıralarından 10 mil

letvekili ayağa kalktı) 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
Sayın Başkan, salonda çoğunluk yoktur, 
İçtüzüğün 58 inci maddesine göre yokla
ma istiyoruz. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sa
yın Başkan, çoğunluk yoktur* yoklama is
tiyoruz. 

BAŞKAN — İsimlerinizi alalım lüt
fen. 

TALAT ZENGİN (Malatya) — Yok
lama isteyenler 10 kişi değil zaten. 

BAŞKAN — Var efendim, 10 kişi 
var, ben saydım. 

Efendim yoklama isteyen arkadaşla
rın isimlerini okuyorum : Abdullah Ay-
kon Doğan, Adil Aydın, İbrahim Demir, 
İsmail Köse, Güneş Gürseler, Rıza Yıl
maz, Ali Eser, Cumhur Keskin, Fuat 
Kılcı ve Mehmet Tahir Şaşmaz. 
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ABDULKADİR AKSU (Diyarbakır) 
— Sayın Başkan, izin verir misiniz efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ABDULKADİR AKSU (Diyarbakır) 

— Sayın Başkan, yoklama yapmanız ya
rım saati alır, isterseniz tatil edelim. 

BAŞKAN — Evet, aynı hususu dü
şünüyordum. 

Sayın üyeler, içtüzüğe göre yoklama 
yapılması icap etmektedir. Bu, en aşağı 

A) YAZILI SORULAR VE CE
VAPLARI 

I. — Burdur Milletvekili Fethi Çelik-
baş'in, Akdeniz ve Ege bölgelerindeki 
bazı kasaba ve köylerin televizyon ya
yınlarından yeterince yararlanabilmesi 
için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Adnan Kahve
cinin yazılı cevabı (7/45) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun TRT Kurumu 
Genel Müdürlüğünden sorumlu Devlet 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına müsaadelerinizi saygıla
rımla arz ederim. 4.2.1988 

Prof Fethi Çelikbaş 
Burdur 

Seçim bölgemdeki tetkik gezilerimde 
bazı kasaba ve köylerimizin televizyon 
yayınlarından yeterince yararlan amadık-
iarına dair şikâyetler dinledim. 

1. Burdur, Antalya, İsparta, Afyon 
ve Muğla illeri sınırları içinde hangi 
mevkilerde yansıtıcı tesisleri mevcuttur? 

2. Bu illerde her bir yansıtıcıdan la
yıkıyla yararlanan köyler ve kasabalarla 

- arkadaşlarımızın da buyurdukları gibi -
yarım saat sürecektir. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (İs
parta) — 20 dakikada biter Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Onun için, gündemde
ki denetim konularını sırasıyla görüşmek 
için 8 Mart 1988 Salı günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.34 

şikâyetçi olan köyler ye kasabalar Genel 
Müdürlükçe tespit edilmiş midir? Tespit 
edilmişse listesi? 

3. Yeterince görüntü alamayan köy 
ve kasabaların ihtiyaçlarına en geç hangi 
tarihe kadar cevap verilecektir? Bu hu
susta hazırlanmış bir program var mıdır? 
Varsa açıklanması. 

4. Televizyon yayınlarının Burdur 
çevresinde her köye ulaştırılabilmesi için 
PTTnin mevcut ve yapılmakta olan 
radvolink sistemleriyle bir koordinasyo
nun sağlanmasına çalışılmakta mıdır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 3.3.1988 

Sayı : 03-7/197-002 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

ilgi : 10.1.1988 tarih ve Kan. Kar. Md. 
7/45-235/01429 sayılı yazınız. 

Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş ta
rafından Bakanlığıma yöneltilen «Akdeniz 
ve Ege bölgelerindeki bazı kasaba ve 
'köylerin televizyon yayınlarından yeterin-

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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ce yararlanabilmesi için ne gibi çalışma
lar yapıldığına» ilişkin yazılı soru öner
gesi cevabı ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Adnan Kahveci 
Devlet Bakanı 

Burdur Milletvekili Sayın Fethi Çelik baş' 
in Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

1. Burdur, Antalya, İsparta, Afyon ve 
Muğla illeri sınırları iç'inde TV yayınları
nın seyredilebilımesi için Öncelikle Antal
ya, İsparta, Afyon ve Muğla'da 30 kw 
güçte ana TV verici istasyonları kurulmuş, 
daha sonra arazi yapısına göre bu ana 
vericilerden iiyi yayın seyredemeyen yer
lere küçük güçlü verici ve aktarıcı istas
yonları tesis edilmişti. Ek-A'da verilen 
liste Ibu illerde kurulmuş ve halen çalış
makta olan verici ve aktarıcı istasyonları 
isimleri, kanalları ve anten güçlerini be
lirtmektedir. Mevcut 'bu istasyonlar TV-1 
inci programı açısından 'bölgenin % 
91 'inin TV yayınlarını seyretmesini sağ
lamaktadır. 

2. Ek-'B'de verilen liste adıgeçen il
lerde planlanmış, bina, yol, elektrik gibi 
alt yapılarla ilgili hususların yapımı pro-
toköllara bağlanmış istasyon yerleridir. 
Alt yapılar tamamlandıkça 1988 yılında 
bu istasyonlar hizmete açılacaktır. 

3« Bölgede televizyon yayınlarımızı 
coğrafî sebeplerle seyredemeyen köyler 
bulunmaktadır. 1988 ve müteakip yıllar
da bu yerlerde gerekli etüt yapılacak, 
icap eden yerlere aktarıcı konarak ya
yının daha iyi seyredilmesi sağlanacak
tır. 

4. Televizyon verici ve aktarıcı is
tasyonları bütün yurtta her evde tele
vizyonun ^seyredilmesini amaçlayarak ku
rulmaktadır. Oysa PTT radyolink istas
yonları noktadan - noktaya muayyen sa
yıdaki telefon kanallarının nakli için plan
lanan yerler olup, iki radyolink istas
yonunun birbirini görmesi yeterli ol
maktadır. Bu bakımdan her PTT istas
yonu TV yayınları açısından yararlı de
ğildir. Ancak, 'bütün yurt boyutunda TV 
yayınları açısından yararlı olan PTT is
tasyonlarına verici ve aktarıcı tesis etme 
esası Kurumumuzun baştanberi takip 
ettiği yoldur. Adı geçen bölgede TV ya
yınları açısından yararlı görülecek verici 
ve aktarıcı istasyonu kurulan yerler Ek-
A liste4e (PTT) olarak belirtilmiştir. 

Bu illerde 1984 yılı başında aktarıcı 
istasyon toplam sayısı 18 iken 1987 yılı 
sonunda 62'ye ulaştırılmıştır. Ayrıca Ek-
B'de yer alan istasyonlarda 1988 yılı için
de hizmete konulacaktır. 
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istasyon Adı 

İSPARTA 
Büyükkabaca 
Gelendost 
Atabey 
Eğridir - I 
Eğridir - II 
Sütçüler 
Şarkikaraağaç 
Yalvaç - I 

Yalvaç - II 
İsparta - II 
AFYON 
Hocalar 
Kemerkaya 
Karaadilli 
Tatarlı 

incesu 
Zafertepe 
Büyükkarapınar 
Emirdağ 

Demirhöyük (PTT) 
Sandıklı (PTT) 

Dinar 
Şuhut 
Afyon (PTT) 

M. M. 

Kanalı 

-

8 
5 
8 
9 

11 
7 
8. 

11 

10 
10 

10 
10 
10 
9 

10 
11 
7 

11 

5 
11 

9 
8 

11 

B : 30 

BK-A 
Anten 
gücü 

70 W 
70 W 
70 W 
70 W 
70 W 

350 W 
70 W 
3 kw 

70 W 
70 W 

70 W 
70 W 
70 W 
70 W 

35 W 
35 W 
70 W 

350 W 

350 W 
350 W 

70 W 
70 W 

700 W 

3 . 3 . 1988 O : 1 

Yayın Yaptığı Yöreler 

Büyükkabaca, Güreme, Yasivran 
Avşar, Yenice, Kemer, Akdağ, Esenyurt 
Atabey, Islamköy, Kuleözü, Bayat 
Akpınar, Balkır, Ağıfcöy 
Eğridir 
Sütçüler, Çobanisa, Yeşilkaş 
Şarkikaraağaç, Beykoz, Çaltı, Çiçekpınar 
Çamharman, Söğütdibi, Süçüllü, (Bağlan-
başı, Terziler) 
(Yalvaç, Hisarardı) 
İsparta Merkez 

Hocalar 
Kemerkaya 
Karaadilli, Uygunpınar 
Tatarlı, Kınıklı, Kadınlar, Ergenli, Akci-
1ar, Alpaslan 
incesu 
Zafertepe 
Karapınar 
Emirdağ, ilhan, Soğufckuyu, Horan, De-
reköy 

Sandıklı, Gölbayırı, Kırkpınar, Bekleme, 
(Yenice, Selçuk, Bektaş) 
Dinar, Dikici, Yeşilçat, Çelcici, Gürden 
Şuhut, Halaç, Ağın, Kayabelen, Anayurt 
Afyon, Sadıkbey, Küçükçobanlı, Ismailköy, 
Akçin, Kamataş, Susuz, Bayatcık, Fethi-
bey, Saraydüzü, Beyyeri y 
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İstasyon Adı 

FAALİYETTE OLAN İSTASYONLAR 

Yayın Yaptığı Yöreler 

BURDUR 
Yeşilova (PTT) 
Ağlasun 
Gölhisar 

Tefenni 

Kanalı 

10 
7 
5 

Anten 
gücü 

70 W 
70 W 

350 W 

350 W 

Söğüt 
Dinmıil 
Kozağaç 
Çavdır - II 
Çavdır • I 
Çeltikçi 
Çanaklı 

Kuyutepe (TRT) 
Bucak 
ANTALYA 
Korkuteli - I (PTT) 
Korkuteli - II 
Elmalı - I 
Elmalı - II 
Kalkan 
Gazipaşa 
Kaş - I 
Kaş - II 
Kemer 
Alanya 
Finike - I (PTT) 
Finike - II 
Gündoğmuş 
Akseki 

10 
10 
11 
9 

11 
8 
9 

10 
11 

9 
11 
7 

11 
5 
7 
8 

10 
11 
11 
7 

11 
11 
11 

70 W 
350 W 

70 W 
70 W 
70 W 
70 W 
70 W 

70 W 
70 W 

350 W 
70 W 
70 W 

350 W 
2 500 W 

70 W 
70 W 
70 W 
70 W 

350 W 
5 000 W 

350 W 
70 W 
70 W 

Yeşilova, Değirmen, Kayadibi, Karaatlı 
Ağlasun, Pınarbaşı, Kibrit 
Gölhisar, Kayacık, İshak, Yamadı (Bahar-
ası Kocatarla) 
Tefenni, Karamanlı, Ece, Sazak, Yuva'lak, 
Kahılcik 
Söğüt, Osmankalfa 
Kızükaya, Asmabağ, Çatak, Çörten 
Kozağaç, Çavdar 
Çavdır, Kayacık 
Çavdır 
Çeltikçi, Kuz 
Çanaklı, Hisarköy, Bakirli, Çamova (Yum-
nutaş) 
Kuzköy, Aşağıçeltikçi 
Bucak 

Yazar, Bayat 
Korkuteli, Merkez 
Çalpınar, Karabayır, özdemir 
Elmalı, Ayvasıl, Eymir, Tavallar . 
Kalkan, İslamlar, Palamut 
Merkez - Beyobası, Pazarcık 
Kaş 
Kaş ve köyleri 
Kemer, Çamyuva 
Alanya 
Kumluca, Hacıveliler, Hızırkalıya 
Finike, Sahilkent, Hasyurt 
Gündoğmuş ve çevre köyler 
Akseki 
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istasyon Adı 

MUĞLA 
Muğla - II 
Fethiye 

Marmaris 
Milas 
Aktur 
Yeşilüzümlü 

Kazakin (PTT) 
Kemer 
Selimiye 
Köyceiz 
Bodrum 

Kanalı 

5 
5 

11, 
5 
8 
6 

8 
6 
9 

10 
10 

Anten 
gücü 

70 W 
70 W 

5 000 W 
70 W 
70 W 
70 W 

350 W 
350 W 
70 W 

5 000 W 
700 W 

Yayın Yapacağı Yöreler 

Akkaya, Ayvalı, Düğrek 
Fethiye, Çalıca, Karagözler, Çamköy (EI-
direk, Kargı, Karagedik, Foça, Kargı, Ya
nıklar) 
Marmaris 
Milas, 
Çiftlik 
Kızılbel, İncirköy, Gürme (Yakacık) Bu
cak Mahallesi 
Danyeri, Nif, Kovacık, Çöğmen 
Kemer, Müngen, Akbük, Kenalar, Şeydiler 
Selimiye, Hisarcık 
Köyceğiz 
Bodrum, Gökçeler, Çırkan, Bitez ve çevre 
köyler 
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İstasyon Adı 

AFYON 
Kulak: 
Bayat (PTT) 
İnsaniye 
Taşoluk (PTT) 
BURDUR 
Heybeli 
Keçili 
Kozluca 

Kocaaliler 
Yazpınar 

ANTALYA 
Cevizli 
İbradı 
Kasaba 

Osmarikalfa 

MUĞLA 
Bekçiler 

Göcek - I 
Kuzyaka 

Turgutreis 

Göeek - II 

EK - B 

YAPIM HALİNDEKİ İSTASYONLAR 

Kanalı 

11 
8 
5 

n 
9 

11 
11 

8 
7 

10 
9 

7 

11 

6 
9 

12 

Anten 
gücü 

70 W 
350 W 
700 W 
70 W 

70 W 
35 W 
35 W 

35 W ' 
70 W 

700 W 
700 W 
700 W 

70 W 

700 W 

70 W 
350 W 

70 W 

35 W 

Yayın Yapacağı Yöreler 

Kulak 
Bayat 
İnsaniye 
Taşoluk 

Heybeli 
Keçili 
Kozluca, Boğaziçi, Çallıca, Mürseller, Ba
demli 
Kocaaliler, Demirci 
Yazpınar 

Merkez, Susuzahşap 
Merkez 
Çataloluk, Uğran, Kasaba, Dirgenler, Ka
radağ, Doğantaş, Gürsu, vs. 
Osmankatfa, Söğüt, Yeşiloba, Kızıl diler, 
Bahçeyaka 

Karacallı, Çamköy, Çaltılar, Doğanlar, 
Bekçiler, Gökbek, Boğalar 
Göcek 
Çömlekçi, Bahçeyaka, Tepecik, Meşelik, 
Sağcıalanı, Karova, Mumcular, Kısırlar, 
Balcılar, Kasanlar, Söğütçük 
Turgutreis, Dornalacı, Peksimet, Kadrkale-
si, Gümüşlük, Dereköy, Gürece 
GöcCk köyü ve Etibank tesisleri 

»•-<« 
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2872 Sayılı Çevre Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna 
Verilen Oyların Sonucu : 

Kanunlaşmıştır. 

Üye, Saymsı 

Oy Verenler 

Kabul Edenler 

Reddedenler 

Çdkinjsefleıt 

Geçersiz Oylac 

Oya Katılmayanlar 

450 

256 
253 

3 
194 

ADANA 
Ahmet Akgün Mbzyrak 
Ledin Badas 
'MJdbkraet Alıi Bilici 
M. Hfldüt Dajğtlı 
Abdulla|h®ddaıt Doğan . 
Yılmaz IHbcaağlu 
Maihımut Reçeli 
Seîahattitoı Kılıç 
Ensin Kbçaik 
İbrahim Oztürk 
Orhan Şendağ 

AFYON 
M'dtiinı Balııbey 
Miuisttaif'St Kizıfloğlu 
Hamdı Özsoiy 
Nihat Türiker 

AĞRI 
Fecri Alpaısflianı 
Cezmi Erat 
Yaşar Enyrlımaz 

AMASYA 
Mdhmet Taihkı Köse 
İsmet Özanslan 
Hasan Adnan Tutkun 
Kâizıım Ulusoy 

ANKARA 
Kâmıil Atâşoğulan 
Muzaffer Atılgan 

(Kabul Edenler) 

Kâmil Göşjkuıraoğlu 
Ömer Çi'fitçi 
Rjlfiait D i t e 
Eşref Erdem 
Tevtf ilk Ertürk 
Gölksel Kajlaıycıoğlu 
Tdvtfi'k Koçalk 
Mdhmet Sağdıç 
Halil Şıvrgrn 
Mustafa Rüştlü Taşıar 
Ercan Voralhan 
Rııza, Yılmaz 

ANTALYA 
Adil Aydın, 
Hasan Çakır 
Cengiz Dağyar 
İhranim Demir 

ARTVİN 
Aylhan Ariıfağaoğlu 
Bahat'fcin Çaloğkı 
Halsan Bk'incıi 

AYDIN 
Cenfgiz Altınlkaya 
Mustafa Bozkuırt 
Ömer Okan Çağlar 
Mehmet Özalp 
Nabi Sa/buncu 

BALIKESİR 
Ala Sarrii Ak'kaş 

Kudret BöKikoğlu 
Mustafa, Çorapçıoğlu 
İsmail Daiyı 
1. Önıder Kırlı 
Necatt Tunçsiper 
Ahmet Bdüp Uğur 

BÎNGÖL 
Haydar Baylaız 
Mdhtaıet Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Kanaran İnan 
Faile Tammcıoğlu 

BOLU 
Seçıkiin Fırat 
Kâzım Oksay 

BURDUR 
FetiM Çdlıilkibaş 
Sait Ekinci 

BURSA, 
A. Kurifcçdbe Alptemoçin 
İlhan Aşlkım 
B, Mdhmet Gaziıoğlu 
Mehmet Gedi'k 
Hüsamettin Örüç 
Fahir Sabuniş 
İsmet Tavıgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANKIRI 
Ali Neamettıb Şeyhoğlu 
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ÇORUM 
Ünal A'klkaıya 
Neivzat Aıksu 
Mıiıthat Balak 
Mustafa Namık 

DENİZL/Î 
Ayçan Çaikıroğullairı 
Hüdai Ora! 

DİYARBAKIR 
Abdulkadir Aksu 
Fuat Atalay 
Hikmet Çetin 
Nurettin Dilek 

EDİRNE 
Şener İşleten 
ErdıaiS Kakan 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Ali Rıza Sepitiöiglu 
Mehmet Tahin Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Mustafa Kul 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Nihat Kitapçı 
Dsmail Köse 

ESKİŞEHİR 
Mustatöa Balcılar 
ZeM Ünal 
Erol Zeyitinoğlu 

GAZİANTEP 
Mehmet Akldemir 
Mustaf aı Hükmet Çelebi 
Ahmet Günebakan 
HasaM Gelâl Güzel 
Hasan Tanrıöver 
Ünal Yaşar 

GÜMÜŞHANE 
Ü'Mi Gökalp Güney 
Mlulhiıttin Karaman 
Mahmu't Oltan Sungurlu 

HATAY 
Mehmet Dönen 
M. Kemal Duduoğlu 
Turhan Hıırfanoğlu 
Kâmıran Karaman 
Öner Miski 
Mehmet Pürdeloğlu 
Ali Uyatf 

İSPARTA 
Süleyman Demire! 

İÇEL 
Alil Bozen 
Btem Cankuntarian 
Ekin Dikmen 
Ali En 
M. Istemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Cevdet Akçalı 
tmren Aykut 
İsmail Cem 
Mehmet 'Necat Bidem 
Ali Haydar Erdoğan 
İsmail Safa Giray 
Hasan Fehmi Güneş 
Adnan Kahveci 
Altan Kavak 
•Mehmet Cavit Kavak 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Turgut ÖzaJ 
Ifbralhiım Özidemir 
Yuısuıf Kenan Sönmez 
Sudi Türel 
Namulk Keımaıl Zeybek 

İZMİR 
Halil ÇuıUhaoğlu 
H. Hüsnü Doğan 
İsmet Kaya Erdtem 
Burhanı Cahit Gündüz 
Erol Güngör, 
Erdal İnönü! 
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Kemal Karhan 
Fuat Kılci 
Işılay Saygın 
Ramiiz Sevinç 
KAHRAMANMARAŞ 

Adil Eridem Bayazıt 
Atilla îmamoğlu 
Mehmet Onur 
Ülllkü Stöylemezoğlu 
Ali Şalhin 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzürn 
Saibri Araş 
Kerem Güneg 

KASTAMONU 
Saıdeitin Ağacık 
Morat Başesgioğlü 
Nurhan Tekiınel 

KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıcıoğlu 
Recep Orhan Ergun 
A, Servet Hacıpaşaoğlu 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Miuıstaıfa Şahin 
Abdulmecit Yağan 
Mehmet Yazan 

KIRKLARELİ 
Cemal Ozbilen 

KIRŞEHİR 
Şevtkıi Göğiüısıger 

KOCAELt 
Abduilhalim Araş 
Bülent Atasayaın 
Aıla&ttin Kurt 
A. Rıza Sirmıen 

KONYA 
Abdurraıhrnan Bozkır 
Kadk Demir 
Mustafa Diinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haıydar Koyuncu 
Adil Küçük 
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Ali Talip Özdemir 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Ömıer Şeker 
Mehmet Şimuşdk 
Vefa Tanır 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
H. Cavit Eırdemir 
Mehmet Rauf Ertakim 
Mustafa Kalemli 
Mehmet Kofkmaz 

MALATYA 
M. Bülent ÇaparoğLu 
Galip Demire! 
Metin Bmiroğiu 
Yusuf Boakunt Özal 
Talaıfe Zengin 

MANİSA 
Ekrem Pakdemirlıi, 
Önol Şalkar 
Günbüıa Şakranlı 
Münir; F. Yazıcı 
M êhmet Yenişehirlioğlu 
M. Erdoğan Yetenç 
Hasan- Zenfgîh 

MARDtN 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Adnan Ekmen 
Nuretfön Yılmlaz 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 

Tufan Doğu 
Süleyman Şoükrü Zeybek 

MUŞ 
Alaattin Fıra* 

NEVŞEHİR 
AH Babaoğlu 
Eteat Kuratliüğlu 

NİĞDE 
Raşit Dalda! 
Haydar Özalp 
Mahmut Öztürk 
Birsiel Sönmez 

ORDU 
Şükrü Yürüııt 

RİZE 
A, Mösut Yılmaiz 

SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
A. Reyhan Sakallııoğlu 

SAMSUN 
Cemal' Alişan, 
İrfaın Demiralp 
Ali Eser 

StNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ömer Günbulut 
Mahmut Kaırabulut 
Kayai Opan 
M. Mü'kerrem Taşçıoğlu 

ŞANLIURFA 
Nfâaati Akıncı 

Muralı Batur 
Mustafa Demiir 
Eyüp Cenap Gülpıınar 
Bahri Karakeçili 

TEKttRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasefver 
Güneş Gürselep 
Ahmiet KarajevıH 

TOKAT 
Metin Gündere 
Kâzım Özlev 
Talat Sargın 
Kenan Süzer 
Erkan Yüksel 

TRABZON 
Mehmet Çakıroğlu 
İbrahim Celbi 
Necmettin Karaduman 
Falhriettin Kurt 

TUNCELİ 
Orhan Veli Yıldırım 

VAN 
İhsan Bedirhaınıoğlu 
Reşit Çeldik 
Muslih Görentaş 
SeTahattira Mumcuoğlu 

YOZGAT 
Cemil Çiçek 

ZONGULDAK 
Pertev Aşçıoğlu 
Veysiel Atasoy 
Güneş Müftüoğlü 
Koksal1 Toptanı 
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ANKARA 
İbrahim Tez 

(Geçersiz Oylar) 

HAKKÂRİ 
Cumhur Keslkiın 

•İZMİR 
Işını Çeldbi 

ADANA 
Mehmet Can 
Cüneyt Canrver 
Mehırnet (Perçin 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Zeynel Asılan 
Mehmet Deliceoğkı 
Abdurralhman Karaıtnıan 

AFYON 
Balki Durmaz 
Abdullıalh Uluttüde 

AĞRI 
Mdhmöt Yaşar 

ANKARA 
Erol Ağagii 
Beşer Baydaır 
Onural Şeref Bozkurt 
M'elhmöt Çevjk 
Hüseyin Badas Doğu 
Hazım Kutay 
Alpaslıanı Pdhlilvanılı 
Mehmet Sezai Pelkusiu 
Arifi Sağ 
Zelk'i Yaıvuztıüdc 
Yalş'ar Yılmaz 

ANTALYA 
Zdkerîya Baihçeci 
Dertilz Baykal 
Hasan Namal 
Cengiz Tuncer 

AYDIN 
Hilmi Ziya Pastacı 
Mehmet Yüzügül'er 

(Oya Katılmayanlar) 

BALIKESİR 
Fenıni İslimıyelıi 

BİLECİK 
Mehmet Seven 
Tayfur Ün 

BİNGÖL 
İllhami Binici 

BİTLİS 
Muhyöttta, Mutlu 

BOLU 
Nevzat Durukan 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamıil Kazoıkoğkı 

BURDUR 
İbraJhim Ö'zel 

BURSA 
Albdu'lkadir Cenkoiıler 
Cavjt Çağlar 
Fdhlrrti Işıklar 

ÇANAKKALE 
M. Cumihur Erisümer 
tlker Genlik 
MümıiJn Kahraman 
Ayhairi Uysal 

ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Rıza Ilıman 
Cemal Şahin 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıca 
Esat Yıldırım A^cı (Bşk. V.) 
Admıan Keskin 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Ferit Bora 
Mehmet Kahraman 
Mahmut Kepolu 
Salih Sümer 

EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetiın 

ELAZIĞ 
Hüseyin Calhit Aral 
Ahmelt Küçükel 
NdzameCtim özdoğan 

ERZİNCAN 
Yıldırım Aklbulut (Başkan) 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
Rııza Şimşelk 
Mustafa Rıikı Yaylalı 

ElSKlŞJEHltR 
İsmet Oktay 
M. Cevdet SeM 

GAZİANTEP 
Abdulkaidıiır Ateş 
Mustafa Yılmaz 

GİRESUN 
M'usıtafa Çakır 
Burhan Kara 
Mehmet Ali Karadenıiz 
Yavuz Kölymen 
Rüştü Kurt 

HAKKARİ 
Naim Geylani 
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HATAY 
M. Vehbi Dinçerler 

, M. Muirat Sökmenoğlu 

İSPARTA 
Abdullah Ayikon Doğan 
Erıtekin Durutürk 
İbrahim! Gürdal 

İÇEL 
Hikmet Biçenitürlk 
Durmuş Flilkri Sağlar 
Ali Rıza Yılmaz 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Afbbasoğlıu 
Avni Akyol 
B. Doğancan Akiyürek 
Abdülbaki Albayrak 
Yaşar, Albayrak 
Abdullah Başıtürlk 
Yüksel Çengeli ifll. A.) 
Orhan Demirtaş 
Hayrettin Elmas 
M. Ali Eren 
Halil Orhan Ergüder 
Nuri Gökalp 
Temel iGündoğdu 
Talat İçöz 
Ömer Fenruh tlter 
R. Ercüment Konukman 
Aytekin Kotil 
Mehmet Moğulıtay 
Hüsnü Okçuoğlu 
İsmail Hakka Önadı 
Mustafa Hilmi Özen 
Mustafa Sarıgül 
Güneş Taner 
Ali Tanrıyan 
Mustafa TimisS 
Ali Topuz 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 

B : 30 3 . 3 . 

ÎZMtR 
Veli Alksoy 
Türlkân Aklyol 
K. Kemal Anadol 
M. Turan Bayazıt 
Ahmet Erısiirı 
Akın Gönen 
Birgem Keleş 
Neccaır Türkcan 
KAHRAMANMARAŞ 

Ahmet Uncu 

KARS 
Mahmut Alınaik 
Vedat Altun 
Yasin Bozkurt 

KASTAMONU 
H. Sabrı Keskim 

KAYSERİ 
Seyit Halil Özsoy 

KIRKLARELİ 
Gürcan Ersim 
İrfan Gürpınar 

KIRŞEHİR 
Kâaııml Çağlayan 
Gökhan Maraş 

KOCAELİ 
Erol Köse 
Onun Kumıbaracılbaşı 
Ömer Türkçakal 

MALATYA 
İbrahim AlkJsoy 

MANİSA . 
Ümit Canuyar 
Sümer Oral 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Abdülvahap Dizdaroğlu 
Ahmiat Türk 
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MUĞLA 
Musa, Gölk'bel' 
Latif S&kıa 

MUŞ 
MehdÜn Işık 
Erkan Kemaloğlu 
Mehmet Emin Seydagil 

NEVŞEHİR 
Cemal Seymen 

NİĞDE 
Doğan Baıran1 

ORDU 
Bahri Kibarı 
Ertağrui Özdemir 
Nafei Poyraz 
Yılmaz Sanioğhı 
İhsanı Nuri Topikaya 
Gürlbüz Yılmaz 

RİZE 
Mustafa Nazoikoğlu 
Mustafa1 Parlak 
Şadan Tuzcu 

SAKARYA 
Yalçın, Koçak 
Alhmıet Nıeiıdim 
Mümtaz Özkök 
Ersim Taranoğlu 

SAMSUN 
Mdhm'et Akarca 
Kemail Akkaya 
ıllyas Aktaş {Bşk. V.) 
Mdhmet Aydın 
Nafiz Kurt (İ. A.) 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
İdraıs Arıkan 
Kemal Birliık 
M. Abdürrezak Geyl'an 
Zdki. Çdliketf 
Kuldbettin Hamidi 
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SİNOP 
Özer. Gürbüz 
Yaşam Topçu 

SİVAS 
Ekrem Kangal 
Şaikir Şeker 

ŞANLIURFA 
Oiaman Doğan 
Aziz Büflenıt Öncel 

TEKİRDAĞ 
Enis Tütüncü 

B : 30 3 . 3 . 

TOKAT 
Mehmet! Zeki Uzun 

TRABZON 
Avini Akkan 
Bylülp Aşık 
Hayrettin Kuıribetli, 

TUNCELİ 
Karnen Genç 

UŞAK 
Ahmet Avdı 
Mümlt'aeı Güler 
Mehmet Topaç 

O : 1 

VAN 
Hüseiyfttt Ayıdm Arvasi 

YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 
Ali Şakliirf Ergin 
LiuıtMlalh Kayalar 
Majhımut Orihon 

ZONGULDAK! 
Şînasi Altıinıer 
Ömer Barutçu 
Tevıfiık Ertüzün 
Ömer Farukı Macun 
Mustafa Tınaz Titiz (B.) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

30 UNCU BİRLEŞİM 

3 . 3 . 1988 Perşembe 

Saat: 15.00 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

ÎŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver ve 76 arkadaşının, Millî İstihbarat 
Teşkilatının yıpranmasını önlemek ve bu 
teşkilatı, Kanununda yazılı görevlerinin 
sınırları içerisine çekmek için gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/9) 

2. — Elazığ Milletvekili Ahmet Kü-
çükel ve 40 arkadaşının, Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu bölgelerinin sorunları 
ve bu sorunların çözüm yolları konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

3. — Gaziantep Milletvekili Abdulkâ-
dir Ateş ve 34 arkadaşının, bankacılık 

sektörünün içinde bulunduğu sorunları ve 
Anadolu Bankasının Türkiye Emlâk Kre
di Bankası ile birleşmesinden önceki du
rumunu ve birleşmeden sonra ortaya çı
kan sorunları tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) 

4. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan ve 10 arkadaşının, bankacılık sek
törünün içinde bulunduğu sorunları ve 
Anadolu Bankasının Türkiye Emlak Kre
di Bankası ile birleşmesinden önceki du
rumunu ve birleşmeden sonra ortaya çı
kan sor.unları tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

5. — Konya Milletvekili Ömer Şeker 
ve 32 arkadaşının, uygulanan tarım po
litikası ile fukaralığa, işsizliğe ve çare
sizliğe itildiği iddia olunan Türk köylü
sünü bu durumdan kurtarmak için alın
ması gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün i02 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/12) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla ya 
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 



Iışkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüneü'nün, işçi, memur ve emekliler ile 
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 

3. — Balıkesir Milletvekili 1. önder 
Kırlının, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. farımasının tercih edilmesinin ne
denine ilişiklin MıiMî Savunma Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

4. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
dunrezak Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan 
edilen illerde ateşli silah ruhsatı almak 
için yapılan müracaatlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) 

5. — Denizli Milletvekili Adnan Kes-
kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan Öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) 

6. — İstanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

7. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

8. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, 3392 sayılı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/22) 
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9. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay İline bağlı bazı 
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve 
taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

10. — istanbul Milletvekili Yüksel 
Çengel'in, 16.1.1988 - 27.1.1988 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen plastik ve deri 
terlik ihracatına ve bu terlikler için Des
tekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ya
pılacak ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/24) 

11. — İzmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1 1988 ta
rihli nüshasında yeralan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu edi
len olaya ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/25) 

12. — İstanbul Milletvekili Yüksel 
Çengel'in TELETAŞ'da PTT'ye ait oldu
ğu belirtilen % 40 hissenin bir kısmının 
özelleştirilmesinde izlenecek yönteme iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/26) 

13.• — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan şeker 
pancari için üreticilere ne zaman ve nasıl 
ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/27) 

14. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin aç
tığı sosyal yaralan önlemek ve kumar
haneleri cazip halden çıkarmak için ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/28) 

15. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman Ser-



gisi'nin Londra'daki açılışının Başbakanı 
temsilen eşi Semra özal tarafından yapı
lacağı iddiasına, ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/29) 

16. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin' 
in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek is
teyip de sakıncalı görüldükleri için pasa
port verilmeyen vatandaşlarımıza ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/30) 

17. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, îller Bankası 16 ncı Böl
ge Müdürünün bir müteahhide fazla 
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31) 

18. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/32) 

19. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kül'un, belediye kurulması için istemde 
bulunan yerleşim birimlerine ve bu istem
lerin değerlendirilmesinde hangi ölçüle
rin esas alındığına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33) 

20. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, pancar üreticilerine yapılacak 
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34) 

21. — izmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın S. S. K. ve Bağ-Kur üyelerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/35) 

22. — içel Milletvekili M. Istemihan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirilmesine 
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ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/37) 

23. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/38) 

24. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

25. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık istasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/40) 

26. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman' 
in, Çorum Ilı Alaca ilçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

27. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum ili Sungurlu ilçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/42) 

28. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum iline bağlı bazı köylerin 
sınır ihtilaf i nedeniyle ödünsüz kaldığı 
iddiasına ilişkin içişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43) 

29. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğullan'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
lahara işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük haklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 



7; 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 

X 1. — 2872 Sayılı Çevre Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında 2Ö.6.1987 Tarih ve 3401 Sayılı Ka
nun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi 
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tez
keresi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/2) (S. Sayısı : 15) (Dağıtma tarihi : 
24.2.1988) 

X 2. — Çalışanların Tasarruflarının 
Teşvikine Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe komisyon

ları raporları (1/389) (S. Sayısı : 17) (Da
ğıtma tarihi : 26.2.1988) 

X 3. — Eğitim, Gençlik, Spor ve 
Sağlık Hizmetleri Vergisinin İhdası ile 
3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi 
Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar 
Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Finansman 
Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanu
nu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 
Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu
lü Hakkında Kanun ve 492 Sayılı Harç
lar Kanunumda Değişiklikler Yapılması 
ve Bu Kanunlara Bazı Hükümler Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/395) (S. 
Sayısı : 19) (Dağıtma tarihi : 29.2.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 17) 

Çalışanların Tasarruflarının Teşvikine Dair Kanun 
Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe 

Komisyonları Raporları (1 /389) 

T.C 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar İ . 2 . 1988 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K.GnMd. 0?'/'101-2143/01'349 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

MûKye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlaman ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Ku
rulunca 1.2.1988 tarihinde kararlaştırılan «Çalışanların Tasarruflarının Teşvikine Dair 
Kanun Tasarısı» ite gerekçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim; 
/. Kaya Erdem 

Başbakan V. 

GENEL GEREKÇE 

1983 yılında gayri safi milî hâsılanın % 16,4'ü olan yurt içi tasarruflar, uygu
lanan faiz poTitikaları, gelir ortaklığı senedi gibi ıfcasanrufılıarı artırıcı tedbirlerle 1986 
yılında % 22,9'a çıkmıştır. 1987 yılında bu rakamın % 25 olacağı tahmin edilmekte
dir, GSMH yükselmesini hızlandırarak işsizliği azaltmak politikasının ancak yurt İçi 
tasarrufların artırılması ile istikrarlı bir şekilde uygulanabileceği, bu bakımdan tasar
rufları artırıcı uygulamalara devam edilmesi gerektiği bilinmektedir. Aynı şekilde 
ekonominin gelişmesinin sağlanmasında tasarrufların teşviki ve bunların kaynakları 
ile birlikte verimli ve süratli bir şekilde kullanımının gerekli olduğu da aşikârdır. 

Diğer taraftan, çalışanların tasarruflarının artırılmasınla özel bir önem verilmiş 
ve ımünlhasıran konut edinmeyi kolaylaştırmaya yönelik olarak 11.11.1986 tarih ve 
3320 sayılı Memurlar ve îşçüer ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı 
Yapılması Hakkında Kanun çıknknıştır. 1 Ocak 1987 tarihinde yürürlüğe giren bu 
'Kanunla memur ve işçilerimize aylık ve ücretlerinden ayo olanak karşılıksız ve geri 
ödemesiz yardım yapılması sağlanmıştır. Memurlarımızın, Ocak 1988 ayı sonu iti
bariyle Türkiye Emlak Bankasında (KONUTBANK) açılan hesaplarda «konut edin-
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dirme yardımı» adı altında biriken tasarrufları kişi başına 88 500 liraya ulaşmıştır. 
Yıl sonu itibariyle bu miktar 283 500 liraya yükselecektir. Bu rakamlara, hesapta bi
riken paraların neması dahil bulunmamaktadır,* 

Hazırlaman bu Kanun Tasarısı da çalışanların tasarruflarının artırılması amacını 
gütmekte; bu amaçla çalışanların aylık ve ücretlerinden belirli bir oranda tasarruf ke
sintisi yapılarak bankada adlarına açılacak hesaplara yatırılması, Devlet veya işve
renlerin bu tasarruflara katkMa ıbulunması ve toplanacak paraların en iyi şekilde 
nemalondırılması öngörülmektedir. 

Böylece çalışanlara, Menide istedikleri şekilde kullanabilecekleri bir lilave kaynak 
yaratılması hedeflenmekte ve çalışanlar bu suretle oluşacak tasarruflarını kullanır
larken diğer tasarruf imkânlarını da harekete geçirmeye teşvik edilmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Maddje 1. — Bu maddede Kanunun amacı; çalışanların tasarrufu bulunmalarını 
teşvik etmek üzere, çalışanların aylık ve ücretleri üzerinden tasarruf kesintisi yapıl
ması, bu tasarruflara Devlet ve ilgiM işverenlerin katkıda bulunmalarının sağlanması, 
Bağ-Kur'a tabi olarak çalışanların gelirlerinin bir kısmımın tasarrufa ayrılmasının te
mimi ve bu şekilde oluşacak tasarrufların en iyi şekilde memalandırılmasımın sağlan
ması şeklinde acılanmaktadır. 

Madde 2. — Maddede kanun kapsamına giren personel açıklanmaktadır. 
Maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu, 926 sayılı Türk Sülahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 sayılı Hâkimler 
ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine gö
re almakta olan kamu görevlileri ile kanunla veya kanunların verdiği yetkiye daya
nılarak kurulan Türk Standartları Enstitüsü, Millî Prodüktivite Merkezi gibi çeşitli 
kurum ve kuruluşlarda değişik statülerde çalışan diğer personel kapsama dahil edil
mektedir. 

(b) bendi ile Konut Edindirme Yardımı ile de paralellik kurularak (10) ve (10)'dan 
fazla işçi çalıştıran işyerlerinde çalışan işçiler kapsama dahil edilmektedir. 

(c) 'bendinde geçen «Kanunları gereğince sözleşmeli, statüde çalışanlar» tabiri ile 
başta 657 sayılı Kanunun 4/iB maddesi, 2333 sayılı Sürekli Kamu Görevlerinde Söz
leşmeli Personel1 Çalıştırılması Hakkında Kanun, 233 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüs
leri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname olmak üzere çeşitli Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnameler uyarınca sözleşmeli statüde çalışan bütün personel ifade 
edilmektedir. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat 'kanunlarında yer alan kad
ro karşılığı sözleşmeli çalışan personel de kapsama dahil bulunmaktadır. 

Maddenin som fıkrası ile ide, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tabi olarak çalışanların gelirlerinin 
bu Kanun uyarınca belirlenecek kısmınım tasarruf olarak her ay Igl i banka şube
sine yatırılması öngörülmektedir. Madde metninde «çalışanlar» ibaresi kullamıılmak 
sureciyle 1479 sayıüı Kanuna ıtabi emekliler kapsam dışımda tutulmak tadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 17) 
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Madde 3. — «Tasarruf miktarları» başlığı altında düzenlenen 3 üncü maddede ta
sarruf kesintisi, Devlet ve İşveren katkısı ile Bağ - Kur kapsamına girenlerin aylık 
tasarruf tutarları açıklanmaktadır. 

Kamu personeli ile işçilerin tasarruf miktarlarının kamu kurum ve kuruluşları ile 
işverenler tarafından bunların aylık veya ücretleri üzerinden kesilen % 2 nispetinde-
ki tasarruf kesintisi ile aynı miktar üzerinden % 3 nispetinde sağlanacak Devlet ve
ya işveren katkısından oluşacağı hükme bağlanmakta ve çalışanların tasarruf kesintisi 
nispeti ile Devlet veya işveren katkısı nispetlerini sırasıyla % 4 ve % 6 nispetlerine 
kadar artırma ve gerektiğinde yukarıdaki nispetlere indirme konusunda Bakanlar Ku
ruluna yetki verilmektedir. 

1479 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanların iş ve gelir durumları arasında büyük 
farklılıklar bulunduğundan, maddede yapılan düzenleme ile bazı sınır ve esaslar da
hilinde bunların tasarruf miktarlarının tespiti ve uygulama tarihlerinin belirlenmesi 
yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmektedir. 

Madde 4. — Maddenin birinci fıkrasında kurumlara, ikinci fıkrasında da işve
renlere, tasarruf kesintileri ile Devlet veya işveren katkılarım aylık ve ücret ödeme
lerinin yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar T. C. Z/raat Bankasında açtıracakla
rı «tasarrufu teşvik» hesaplarına yatırma yükümlülüğü getirilmektedir. 

'Maddenin üçüncü fıkrasında Bağ - Kur'a tabi olarak çalışanlara Bakanlar Kuru
lu tarafından belirlenecek tasarruf miktarlarını 3 üncü madde uyarınca belirlenecek il
gili banka şubelerinde kendi adlarına açtıracakları «Tasarrufu Teşvik» hesabına yatır
ma mükellefiyeti getirilmektedir. 

Maddenin son fıkrasında, bu şekilde tahsil olunacak paraların tahsilatın yapıldı
ğı ayı izleyen ayın sonuna kadar T. C. Ziraat Bankası Ankara Merkez Şubesinde 
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı idaresi Başkanlığı adına açılacak «Çalışanların Tasar
ruflarını Teşvik Hesabı» na aktarılacağı belirtilmektedir. 

Madde 5. — Maddede Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığının 
bu Kanun uyarınca T. C. Ziraat Bankası Ankara Merkez Şubesi nezd'inde açılan «Ça
lışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabı» nda toplanan paraları ne şekilde nemalandıra-
cağı belirtilmektedir. Buna göre söz konusu tasarruflar Yüksek Planlama Kurulunca 
belirlenecek esaslar ve öncelikler çerçevesinde hisse senetleri ve sair menkul kıymetle^ 
re, orta vadeli özel sektör tahvillerine, gelir ortaklığı senetlerine, finansman bonola
rına, Devlet tahvili ve Hazine bonolarına yatırılmak veya verimi yüksek sair yatırım
larda (gayrimenkul alım satımına yönelik yatırımlar hariç) kullanılmak suretiyle ne-
malandırılacaktır. 

Madde 6. — «Ödemeler» başlığı altında düzenlenen bu maddede, çalışanların, 
adlarına biriken tasarruf kesintileri ile Devlet veya işveren katkılarından ve bunların 
her ikisinin nemasından ne şekilde yararlanacakları hükme bağlanmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi {S. Sayısı: 17) 



Buna göre; 

1. Çalışanların biriken tasarruf kesintileri ile Devlet ve işveren katkıları (Bağ -
Kur'a tabi olarak çalışanlarda tasarruf tutarları ve varsa Devlet katkısı) emeklilik ve
ya ölüm halinde kendilerine ya da kanunî mirasçılarına neması ile birlikte, 

2. En az 15 yıl tasarrufta bulunanlara istedikleri takdirde 1 inci fıkrada sayılan 
toplam tasarruf miktarları ile bunların nemasının toplamının 3/5'i, 

3. En az 6 yıl tasarrufta bulunanlara istedikleri takdirde sadece biriken tasarruf 
kesintileri (Bağ - Kur'a tabi olarak çalışanlar için tasarruf tutarları), 

Ödenecektir. 

Maddenin iki ve üçüncü fıkralarında belirtildiği şekilde kendilerine ödeme yapı
lanların tasarruf kesintileri, Devlet veya işveren katkıları (Bağ - Kur'a tabi olarak ça
lışanlar bakımından tasarruf tutarları) ile nemadan ödenmeyen kısımlar 3 üncü madde 
uyarınca T. C. Ziraat Bankası Ankara Merkez Şubesi nezdinde Toplu Konut ve Kamu 
Ortaklığı İdaresi Başkanlığı namına açılacak hesîaba nema olarak kaydedilecek ve söz 
konusu kişiler bu Kanunda belirtilen imkânlardan işe yeni başlayanlar gibi değerlen
dirilerek önceki ödenmeyen alacakları ile ilgilendirilmeksizin yeniden yararlanabilecek
lerdir. 

Diğer taraftan maddenin son fıkrasında, en az 2 yıl tasarrufta bulunanlara, di
ledikleri takdirde, biriken tasarruf kesintileri ile Devlet veya işveren katkılarının (Bağ -
Kur'a tabi olarak çalışanlar bakımından tasarruf tutarlaıı) toplamı üzerinden tahak
kuk edecek nemanın 1/3'ünün her yıl ödenmesi öngörülmektedir. 

Madde 7. — Maddenin birinci fıkrasında; işverenlerce ücretlerden yapılan tasar
ruf kesintileri ile sağlanan işveren katkılarının 4 üncü maddede öngörülen süre için
de ilgililerin banka hesaplarına yatırılmaması halinde, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
resen veya ilgililerin başvurusu üzerine 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun prim
lerin tahsiline ilişkin hükümleri dairesinde bu miktarları gecikme zammı ile birlikte 
tahsil edeceği ve ilgili banka hesabına yatıracağı belirtilmektedir. Burada ilgili banka 
çalışanın tasarrufu teşvik hesabının bulunduğu bankadır. 

Maddenin ikinci fıkrasında ise, tasarruf tutarlarını süresi içinde ve tam olarak 
yatırmayan Bağ - Kurluların ödameleri gereken tutarların 1479 sayılı Kanunun Bağ -
Kur primlerinin tahsiline ilişkin hükümleri dairesinde Bağ - Kur tarafından tahsil edi
lerek ilgilinin banka hesabına yatırılacağı hükme bağlanmaktadır. 

Madde 8. — İşverenlerin bu Kanun hükümlerine göre çalışanlara sağladığı katkı
lar ile Bağ - Kur'a tabi olarak çalışanların tasarruf tutarları, bunların gelir veya ku
rumlar vergilerinin hesaplanmasında gider olarak kaydedilebilecektir. 

Madde 9. — Bu maddede Yüksek Planlama Kumlunun yetkileri sayılmaktadır. 
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Buna göre Yüksek Planlama Kurulu; 

a) Bu Kanun uyarınca çalışanlardan yapılacak tasarruf kesintileri ile Devlet ve 
işveren katkılarına esas alınacak aylık ve ücretin içine hangi tür ödemelerin girece
ğini tayine, bu kesinti ve katkılarla (Bağ - Kur'a talbi olarak çalışanlar bakımından ta
sarruf tutarları) nemaların ilgili banka hesaplarına yatırılması ve 6 ncı madde uyarın
ca hak sahiplerine ödenmesine ilişkin usulleri tespite, 

b) T. C. Ziraat Bankası Ankara Merkez Şubesinde Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı İdaresi Başkanlığı adına açılacak «Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesa
bı» nda toplanacak paraların nemalandırılmasında hangi alanlara öncelik verileceğini 
tespite, bu paralan gerektiğinde diğer kamu bankalarında da nemalandırmaya, bu 
Kanun uygulamasındaki hizmetleri karşılığında toplanacak paraların % (15'ini geçme
yen kısmını faizsiz ya da düşük faizli olarak T. C. Ziraat 'Bankasında bulundurma
ya, hesabın bakiyesine tahakkuk ettirilmesi gereken faiz oramnı belirlemeye ve elde 
edilecek nemadan bu Kanun uygulamasında görevlendirilen kuruluşlara giderleri kar
şılığı yapılacak ödeme miktarlarını belirlemeye, 

c) Bu Kanun uygulaması ile ilgili olarak, 3 üncü madde ile Bakanlar Kuruluna 
verilen yetki a'anına giren konular dışında gerekli görülen her türlü düzenlemeleri 
yapmaya, 

Yetkili kılınmış bulunmaktadır. 

Geçici Madde — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, kanun kapsamına gi
renlerin tasarruf kesintisine tabi tutulacak aylık ve ücretlerinde Kanunun yürürlüğe 
girmesi ile birlikte bir azalmaya mahal vermemek üzere, 

a) Bakanlar Kurulu, kamu görevlilerinin aylıklannı belirleyen aylık ve yan öde
me katsayıları ile yakacak yardımı miktarım belirlemeye yetkili kılınmıştır. 

b) İşçilerin tasarruf kesintisine tabi tutulması gereken ücretleri de 2822 sayılı 
Kanun hükümleri uyannca yeni toplu iş sözleşmeleri aktedilinceye kadar (toplu iş 
sözleşmesine dahil olmayanlarda da cari hizmet akti ile belirlenen ücretler yeniden 
tespit edilinceye kadar) işverenlerince % 2 oranında artırılacaktır. Artırılan bu miktar 
hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmadan yüzde 3 oranındaki işveren katkısı ile bir
likte 4 üncü madde uyannca T. C. Ziraat Bankasında işçiler adına açtırılacak tasar
rufları teşvik hesabına söz konusu maddede belirtilen süreler içinde yatırılacaktır. 

Madde 10. — Kanunun yayımını izleyen aybaşında yürürlüğe gireceği öngörül
mektedir. 

Madde 11. — Kanun hükümlerinin Bakanlar Kurulu tarafından yürütüleceği hük
me bağlanmaktadır. 
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Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 1L2.19&8 

Esas No. : 1J389 
Karar No. : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Yüksek Başkanlıkça Komisyonumuza havale edilen «Çalışanların Tasarruflarının 
Teşvikine Dair Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 11.2.1988 tarihli 2 nci Birleşiminde; 
Maliye ve Gümrük, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Adalet bakanlıkları ile; Y.Ö.K,, işçi 
ve işveren temsilcilerinin katılmasıyla incelenip görüşülmüştür. 

Tümü Komisyon üyelerinin çoğunluğu tarafından uygun görülen tasarının madde
lerinin görüşülmesi sırasında yapılan değişiklikler aşağıda sırasıyla gösterilmiştir. 

Tasarının 1 ve 2 nci maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tasarıda çalışanların tasarruflarının artırılması amacıyla, aylık ve ücretlerden yapı
lacak tasarruf kesintilerinin yanı sıra, sadece bu tasarruflara Devlet veya işverenin 
katkıda bulunacağı öngörülmekte; Bağ - Kur'lulara böyle bir Devlet katkısının yapılıp 
yapılmayacağı yetkisi Bakanlar Kuruluna bırakılmakta idi. Komisyonumuzca 3 üncü 
maddenin son fıkrasındaki «gereğinde Devlet katkısı sağlanıp sağlanmaması» ibaresi 
metinden çıkartılarak, Bağ - Kur'luların tasarruf kesintilerine de, miktar ve oranı ne 
olursa olsun, Devlet tarafından katkıda bulunulmasını gerekli kılacak şekilde fıkra yeni
den düzenlenmiş ve madde değişik bu şekliyle kalbul edilmiştir. 

Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

Tasarının tasarruflarının nemalandırılması ile ilgili 5 inci maddesinde tasarrufların 
nerelerde değerlendirileceğine ilişkin hususlar yer almaktadır. Yüksek Planlama Ku
rulunun nemalandırma konusundaki yetkilerini sınırlandırmak yerine, Kurulu, değişen 
ve gelişen ekonomik şartlara göre bu tasarrufları en verimli alanlarda değerlendirme 
imkânına kavuşturacak şekilde «hisse senetleri ve hazine bonolarına yatırmak 
veya» ibareleri metinden çıkartılmış ve madde değişik bu şekliyle kabul edilmiştir. 

3 üncü maddenin son fıkrasında Komisyonumuzca yapılan değişiklikle Bağ - Kur'lu
ların tasarruflarına da Devlet katkısında bulunulacağı kalbul edildiğinden bu değişik
liğin zarurî sonucu olarak, ödemelere ilişkin 6 nci maddenin fıkraıkrında yer alan 
«yapılması halinde» ibareleri metinden çıkartılmış, ödemeler açısından kamu görevli
leri, işçiler ve Bağ - Kur'lular arasında paralellik sağlanmıştır. 

Tasarının 7 ve 8 inci maddeleri Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

Tasarının 9 uncu maddesinde yer alan «yapılması halinde» ibaresi, daha önce ya
pılan değişikliklere göre Bağ - Kur'luların tasarruflarına da Devlet katkısı öngörüldü
ğünden, metinden çıkarılmış ve madde değişik bu şekliyle kabul edilmiştir. 
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Tasarının geçici maddesi ile 10 ve 11 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 

edilmiştir. 

Raporumuz havalesi gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Mustafa Balcılar 

Eskişehir 

Kâtip 
M. Rauf Ertekin 

Kütahya 

Üye 
Yaşar Eryılmaz 

Ağrı 
İmzada bulunamadı. 

Üye 
Ahmet Küçükel 

Elazığ 
İmzada bulunamadı. 

Üye 
Mehmet Akdemir 

Gaziantep 

Üye 
Halil Çulhaoğlu 

İzmir 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Üye 
Ömer Türkçakal 

Kocaeli 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Üye 
Ömer Günbulut 

Sivas 

Başkanvekili 
Burhan Kara 

Giresun 

Üye 
Hamdı özsoy 

Afyon 

Üye 
Mehmet Özalp 

Aydın 

Üye 
Nizamettin özdoğan 

Elazığ 

Üye 
/. Hakkı önal 

İstanbul 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Üye 
Kerem Güneş 

Kars 
İmzada bulunamadı. 

Üye 
Cemal Allşan 

Samsun 
Muhalifim, muhalefet şerhim eklidir. 

Üye 
İbrahim Cebi 

Trabzon 

Üye 
Kâzım özev 

Tokat 
Muhalefet şerhim eklidir. 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Çıkarılması istenen Tasarrufu Teşvik Yasası hiç de ifade edildiği gibi ve tasarrufu 
teşvik amacına yönelik olmayıp daha ziyade memur, işçi ve serbest, meslek erbabını 
ilgilendiren bir zor alım ya da vergi yasası mahiyetinde olup, yeni bir MEYAK olayı 
yaratmaktan öteye gidemeyecektir. Kaldı ki, tasarruf kişinin kendi isteği ile olmalı
dır. O bakımdan bu çıkarılmak dstenen yasaya tümüyle muhalif olduğumun bilin
mesini saygılarımla rica ederim. 12.2.1988 

Cemal Alişan 
Samsun 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Komisyonu Üyesi 

MUHALEFET ŞERHİ 

Komisyonumuzda 11.2.1988 tarihinde görüşülerek çoğunlukla benimsenen «Ça
lışanların Tasarruflarının Teşvikine Dair Kanun Tasarısı» na; 

1. Yasa tasarısının ilke olarak çalışanların kazançlarını azaltmaya yönelik ol
ması bu anlamda, bir tür zor alım yasası görünümünde bulunması, 

2. Çalışanlardan kesilecek paraların sonuç itibariyle işverenler için kaynak ya
ratma şeklinde uygulanabileceği, 

3. Geçim sıkıntısı oldukları açık olan çalışanlardan kesilecek olan bu paraların 
tasarının bir maddesinde Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresine aktarılarak de
netim dışı diğer fonlar gibi amaca uygun bir biçimde kullanılmayacak, 

4. İşçilerden kesilecek paraların SSK primleri gibi işveren kasalarında kalacağı, 
bunların uzun süre faizsiz olarak işverenler tarafından kullanılacağı, 

5. Esasen yasanın tümünün dar gelirlilerin aleyhine hükümler getirdiği ve böy
lelikle Anayasamızda belirlenen sosyal devlet ilkesine aykırı olacağı görüş, düşünce 
ve endişesiyle komisyon kararına muhalifiz. 

İsmail Hakkı Önal Ömer Türkçakal 
İstanbul Kocaeli 

Kâzım Özev Halil Çulhaoğlu 
Tokat izmir 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 24.2.1988 

Esas No. : 1/389 
Karar No. : 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulu tarafından 1.2.1988 
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça ön ha
valesi gereği Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunda görülşüldükten sonra Komisyo
numuza havale edilen «Çalışanların Tasarruflarının Teşvikine Dair Kanun Tasarısı», 
Komisyonumuzun 18.2.1988 ve 23.2.1988 tarihlerinde yaptığı 5 ve 6 ncı birleşimlerde 
hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla görüşülmüştür. 

Komisyonumuzda, tasarının tümü üzerinde japılan görüşmelerde, özellikle Ana
yasaya aykırılık iddiaları geniş boyutlarda ele alınmış, aylıklı ve ücretlilerle Bağ - Kur 
kapsamında bulunanların dışındaki kazanç sahiplerinden tasarruf kesintisi yapılma
sının öngörülmemiş olmasının Anayasanın 10 uncu maddesinde belirtilen «eşitlik» 
ilkesine, yapılan tasarruf kesintisinin dolaylı olarak Anayasamn 18 inci maddesinde 
belirtilen «zorla çalıştırma yasağı», ilkesine ters düştüğü ayrıca, tasarının tümüyle 
Anayasanın ruhuna ve sosyal devlet ilkesine aykırılıklar, taşıdığı iddialarında bulu
nulmuştur. 

Diğer taraftan, tasarrufların bu tasarı ile artmayıp aksine gelinlerde azaltıcı bir 
etki meydana getireceği, 10 işçiden daha az sayıda işçinin çalıştığı işyerlerinde çalışan 
işçilerin de kanundan yararlandırılmalarının gerektiği, işverence sağlanacak katkının 
maliyetlere yansıyacağı, bunun sonucunda enflasyonist etkiler, meydana geleceği ve 
çalışanların bir nevi vergilendirileceği gibi eleştirilerde bulunulmuştur. 

Bunun yanında, tasarı ile çalışanlara ileride istedikleri gibi kullanabilecekleri ek 
bir kaynak yaratılmasının hedeflendiği, çalışanların bu suretle oluşacak tasarruflarım 
kullanırlarken diğer tasarruf imkânlarını da harekete geçirmeye teşvik edildiği, olu
şacak tasarrufların en iyi şekilde nemalandırılmasının sağlanacağı, işverenlerce yapı
lacak katkıların, bunların gelir veya kurumlar vergilerinin hesaplanmasında gider ola
rak kaydedilebileceği ve bu nedenle maliyetlere yansımayacağı, dolayısıyla enflasyo
nist sonuçlar doğurmayacağı gibi görüşler de belirtilmiştir. 

Yukarıda değinilen konulara hükümetçe tamamlayıcı ve açıklayıcı bilgiler veril
dikten sonra tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmeler bitmiş, ancak maddelere 
geçilmeden önce tasarının Anayasaya aykırı olduğu yolunda verilen önerge görüşü
lerek reddedilmiş ve daha sonra Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu metni esas alınmak 
suretiyle maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonu metninin 1 ve 2 nci maddeleri aynen kabul edil
miştir. 
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3 üncü maddenin 3 üncü fıkrasında yer alan «Tasarruflara yapılacak aylık Devlet 
katkısı miktarlarını tespitine» ibaresi «Tasarruflamna gereğinde yapılacak aylık Dev
let katkısı miktarlarını tespite» şeklinde değiştirilerek, Bağ - Kur'a tabi olarak çalışan
lara Devletin katkıda bulunması hususuna esneklik getirilmiştir. 

Tasarruf hesabı başlıklı 4 üncü maddenin 3 üncü fıkrasından sonra gelmek üzere 
yeni bir fıkra ilave edilmiş, bu fıkra ile her hak sahibine bir hesapta toplanacak para
lar için birer hesap cüzdanı verilmesi esası getirilmiş ayrıca, madde içerisinde geçen 
«Tasarrufu Teşvik» hesabına ibaretleri «Tasarrufu Teşvik hesabı» na şeklinde düzen
lenmiştir. 

5 inci madde yeniden düzenlenerek kaynakların yatırılabileceği alanlar konusuna 
açıklık getirilmiştir. 

6 ncı maddenin son fıkrasında geçen «ile» kelimesi yanlış anlamalara sebebiyet 
vermemek amacıyla fıkradan çıkartılmıştır. 

7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
8 inci maddede sehven «vergilerininin» şeklinde yer alan ibare «vergilerinin» ola

rak düzeltilmiştir. 
9 uncu madde ile geçici madde aynen kabul edilmiştir. 
Yürürlüğe ilişkin 10 uncu madde kanun tekniğine uygun hale getirilmesi amacıyla 

yeniden düzenlenmiştir. 
Yürütmeye ilişkin 11 inci madde aynen kabul edilmiştir. 
Aynca, «Çalışanların Tasarruflarının Teşvikine Dair Kanun Tasarısı» nın adı 

«Çalışanların Tasaırrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı» şeklinde değiştirilmiştir. 

Konunun geniş bir kesimi ilgilendirmesi ve biran önce kanunlaşabilmesi amacıyla 
İçtüzüğün 53 üncü maddesi uyarınca Genel Kurulda öncelikle görüşülmesi hususu Ko
misyonumuzca ayrıca karara bağlanmıştır. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili 
Kemal Akkaya İlhan Aşkın 

Samsun Bursa 

Sözcü Kâtip Üye 
İsmail Şengün Kadir Demir 

Denizli Konya 

Mehmet Ali Bilici Mehmet Deliceoğlu 
Adana Adıyaman 

Nihat Türker Onural Şeref Bozkurt 
Afyon Ankara 

Hazım Kutay İbrahim Demir 
Ankara Antalya 

Muhalefet şerhim eklidir. 
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Fenni İslimyeli 

Balıkesir 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Erol Zeytinoğlu 
Eskişehir 

Abdullah Ay kon Doğan 
İsparta 

Muhalefet şerhim eklidir. 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

Muhalefet şerhim ekilidir. 

Ali Topuz 
İstanbul 

Muhalefet şerhim eklidir. 

Kemal Anadol 
İzmîir 

Muhalefet şerhim ektedir. 

S. Halil Özsoy 
Kayseri 

Onur Kumbaracıbası 
Kocaeli 

Muhalefet şerhim eklidir. 

Sümer Oral 
Manisa 

Muhalefet şerhim eklidir. 

Mahmut Öztürk 
Niğde 

Muhalefet şerhim eklidir. 

İdris Arıkan 
Siirt 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Muhalefet şerhim eklidir. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Muzaffer Arıcı 
Deriizîi 

Mehmet Kahraman 
Erzurum 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Muhalefet şerhim eklidir. 

H. Orhan Ergüder 
İstanbul 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

Muhalefet şerhim ektedir. 

N. Kemal Zeybek 
İstanbul 

Birgen Keleş 
İzmir 

Muhalefet şerhim ektedir. 

Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

Saffet Sert 
Konya 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Muhalefet şerhim ekMdir. 

Birsel Sönmez 
Niğde 

Şakir Şeker 
Sivas 

Tevfik Ertüzün 
Zonguldak 

İmzada bulunamadı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 17) 
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MUHALEFET ŞERHİ 

1. «Çalışanların Tasarruflarının Teşvikine Dair Kanun Tasarısı»nın 2 nci ve 
3 üncü maddelerinde aylıklı ve ücretlilerle Bağ - Kur kapsamında bulunanlardan ta
sarruf kesintisi yapılması hükme bağlanmakta, bunların dışındaki kazanç sahipleri ile 
10 işçiden az işçi çalıştırılan yerlerdeki işçiler, tasarruf kesintisi uygulamasının dışında 
tutulmaktadır. Bu durum Anayasanın 10 uncu maddesinde belirtilen «Eşitlik tlkesİMije 
aykırıdır. 

2. Yapılan tasarruf kesintisi, dolaylı olarak Amayasanun 18 inci maddesinde be
lirtilen «Zorla çalıştırma yasağı» ilkesine ters düşmektedir. Karşılığını hemen alama
yacağı bir emeği vermeye zorunlu tutmak, bir anlamda çalışanlara angarya yüklemek
tir. Bu durumun «Angarya yasaktır» Anayasa ilkesiyle bağdaşmsı mümkün değildir. 

3 ı Çalışanların, ücretlerinden yapılan zorunlu tasarruf kesintileri ile oluşan Fon'un 
yönetimine katılamamış olmaları, çalışanlar adına yapılacak nemalandırmanın hiçbir 
garantisinin bulunmamış olması gibi nedenlierle, Kanun tasarısı, Anayasanın ruhuna ve 
Sosyal Devlet ilkesine aykırılıklar taşımaktadır. 

Ali Topuz 
İstanbul 

Mehmet M oğul t ay 
İstanbul 

Kemal Ânadol 
İzmir 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Birgen Keleş 
İzmir 

Onur Kumbaracıbası 
Kocaeli 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 17) 
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MUHALEFET ŞERHİ 

1. Tasarı Anayasanın metnine ve ruhuna tümüyle aykırıdır. 
2. Bu tasarı mecburî tasarruf kanunudur. Tasarı ile, 
a) Memurlara, 
b) işçilere, 
c) Bağ - Kur mensubu iküçüik esnaf ve sanatkâra, 
Yeni malî mükellefiyet getirilmektedir. Bu jkjesimıim getirilen malî yükü taşıma 

gücü kalmamıştır. Sekiz yıldır yüksek enflasyon, hayat pahalılığı, bozulan gelir da
ğılımından en çok mağdur olan dar gelirli çalışanları hedef alan, bu tasar* memur, 
işçi, küçük esnaf ve sanatkârın sosyal durumunu daha da bozacaktır. 

3. Öte yandan tasarıda, çalışanların ücretlerinden yapılacak kesintilerin, çalışan
ların gelirlerinde 1988 yılında bir azalma meydana getirmemesi öngörülürse dahi, kesin
ti tutarları işveren katılma paylan ilie birlikte fiyatlara yansıyacak; neticede, 1988 yı
lında da dar gelirli çalışanların satınalma gücü azalacaktır. 

Gelecek yıllarda ise, çalışanların net gelirlerinde, kesinti tutan kadar bir azalma 
olacaktır. 

4. Devletin tahsili yapılamayan ve büyük yekûnlara ulaşan vergi ve parfiskal 
alacaklarının tahsilatının hızlandırılması ihtiyacı ortada iken; yeni malî mükellefiyet
ler ihdası yanlıştır. 

5. Tasarrufların artırılması kanun zoru ile değil, ekonomik teşvik tedbirleriyle 
yapılmalıdır. Bunun muhatabı dar gelirli çalışanlar değildir. 

6. Millî tasarruflardan, Devletin aldığı pay devamlı büyümektedir. Özel giri
şimcilere ve vatandaşlara, kendi tasavvurları çerçevesinde yapabilecekleri tasarruf 
imkânı daraıltılmamahdır. 

7. Getirilen tedbirler 1988 yılında maliyet enflasyonu yaratacaktır. 
Bu gerekçelerle, tasarıyı ülke yararına görmüyor ve* ret oyu veriyoruz. 

İsparta Sümer Oral 
Aykan Doğan Manisa 

İbrahim Demir Mehmet Öztürk 
Antalya Niğde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 17) 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

ÇahşanJaruı Tasarruffcmnan Teşvikine Dair Kamın Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, çalışanların aylık ve ücretlerinden tasarruf 
kesintisi yapılmasını, tasarruflara Devlet veya ilgili işverenlerin katkıda bulunmasını, 
bağımsız çalışanların gelirlerinin bir kısmının tasarrufa ayrılmasını temin etmek ve bu 
tasarrufların en iyi şekilde nemalandırıknasını sağlamak suretiyle çalışanların tasar
ruf yapmalarını teşvik etmektir. 

Kapsam 

MADDE 2S — Bu Kanun hükümleri çerçevesinde; 
a) Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı 

Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı 
Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan kamu görevlileri ile 
kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kuruluşlarda çalışanla
rın, 

b) On ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde çalışan işçilerin, 
c) Kanunları uyarınca sözleşmeli statüde çalışan personelin, 
Aylık ve ücretlerinden «tasarruf kesintisi» yapılır. 
Bu tasarruflara Devlet veya ilgili işverenlerin katkısı sağlanır. 
1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 

Kurumu Kanununa tabi olarak çalışanlar gelirlerinin, bu Kanun hükümlerine göre 
belirlenecek kısmını tasarruf olarak her ay ilgili banka şubesine yatırırlar. 

Tasarruf miktarları 

MADDE 3 . - 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a), <b) ve (c) bentleri kapsamına 
girenlerle ilgili tasarruflar, ilgililerin aylık veya ücretlerinden yapılacak yüzde 2 nis
petindeki tasarruf kesintisi ile ilgililerin aylık veya ücretlerinin yüzde 3'ü nispetinde 
Devlet veya işverence sağlanacak katkının toplamından oluşur.: 

Tasarruf kesintisinin nispetini yüzde 4'e, Devlet veya işveren tarafından sağla
nacak katkının nispetini yüzde 6'ya kadar yükseltmeye veya yukarıdaki nispetlere in
dirmeye ve uygulama tarihlerini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

2 nci maddenin son fıkrası kapsamına girenlerin yatırılacak aylık tasarruf miktar
larını, BAĞ - KUR'a yatırılan azamî aylık prim tutarını aşmamak üzere tespite, gelir 
basamaklarına göre tasarruf miktarlarını farklılaştırmaya ve yatırılacak banka şube
lerini belirlemeye, tasarruflarına gereğinde Devlet katkısı sağlanıp sağlanmamasına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi {S. Sayısı: 17) 
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(SAĞLIK VE SOSYAL ÎŞLER 

KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METÎN 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Çalışanların Tasarruflarının Teşvikine 
Dair Kanun Tasarısı 

Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi 
ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine 

Dair Kanun Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Amaç 

MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu metninin 1 inci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Tasaırmm 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu metninin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Tasarruf miktarları 

MADDE 3. — 2 nci maddenin bi
rinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri 
kapsamına girenlerle ilgili tasarruflar, il
gililerin aylık veya ücretlerinden yapı
lacak yüzde 2 nispetindeki tasarruf kesin
tisi ile ilgililerin aylık veya ücretlerinin 
yüzde 3'ü nispetinde Devlet veya işveren
ce sağlanacak katkının toplamından olu
şur. 

Tasarruf kesintisinin nispetini yüzde 
4'e, Devlet veya işveren tarafından sağ-

Tasarruf miktarları 

MADDE 3. — 2 nci maddenin birin
ci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kap
samına girenlerle ilgili tasarruflar, ilgili
lerin aylık veya ücretlerinden yapılacak 
yüzde 2 nispetindeki tasarruf kesintisi ile 
ilgililerin aylık veya ücretlerinin yüzde 3'ü 
nispetinde Devlet veya işverence sağlana
cak katkının toplamından oluşur 

Tasarruf kesintisinin nispetini yüzde 
4'e, Devlet veya işveren tarafından sağla
nacak katkının nispetini yüzde 6*ya ka-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 17) 
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(Hükümetin Teklifi) 

ve bu suretle yapılacak aylık katkı miktarını tespite, bu konularla ilgili her türlü dü
zenlemeleri yapmaya ve uygulama tarihlerini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Tasarruf hesabı 

MADDE 4. — Kurumlar bu Kanun hükümleri çerçevesinde çalışanların aylık ve 
ücretlerinden yapacakları tasarruf kesintisi ile sağlanacak Devlet katkılarını aylık.ve 
ücret ödemesinin yapıldığı ayı takip eden ayın sonuna ıkadar T. C. Ziraat Bankasın
da personeli adına açtıracakları «Tasarrufu Teşvik» hesabına yatırırlar. 

İşverenler liselerinin ücretlerinden yapacakları tasarruf kesintileri ile sağlayacak
ları işveren katkılarını tahakkuk ettirerek, ücret ödenmesinin yapıldığı ayı takip eden 
ayın sonuna kadar T. C. Ziraat Bankasında işçileri adına açtıracaikları «Tasarrufu 
Teşvik» hesabına yatırırlar. 

1479 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanlar 3 üncü madde hükümlerine göre tespit 
edilecek aylık tasarruf tutarlarını, ait oldukları ayın sonuna kadar, belirlenecek ilgili 
banka şubelerinde kendi adlarına açtıracakları «Tasarrufu Teşvik» hesabına yatırır
lar. 

Bu şekilde tahsil edilen paralar tahsilatın yapıldığı ayı takip eden ayın sonuna 
kadar T. C, Ziraat Bankası Ankara Merkez şubesinde toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı idaresi Başkanlığı adına açılacak «Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabı»na 
aktarılır. 

Tüfkiye Büyük Millet Meclisi \(S. Sayısı; 17) 
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(Sağlık ve Sosyal işler Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

lanacak katkının nispetini yüzde 6'ya ka
dar yükseltmeye veya yukarıdaki nispet
lere »indirmeye ve uygulama tarihlerini be
lirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

2 nci maddenin son fıkrası kapsa
mına girenlerin yatırılacak aylık tasar
ruf miktarlarını, BAĞ-'KUiR'a yatırılan 
azamî aylık prim tutarını asmamak üze
re tespite, gelir basamaklarına göre ta
sarruf miktarlarını farklılaştırmaya ve 
yatırılacak banka şubelerini belirlemeye, 
bu tasarruflara yapılacak aylık Devlet 
katkısı miktarlarını tespitine, bu konular
la ilgili her türlü düzenlemeleri yapma
ya ve uygulama tarihlerini belirlemeye 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Tasarruf hesabı 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

dar yükseltmeye veya yukarıdaki nispet
lere indirmeye ve uygulama tarihlerini be
lirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

2 nci maddenin son fıkrası kapsamı
na girenlerin yatırılacak aylık tasarruf 
miktarlarını, Bağ - Kur'a yatırılan azamî 
aylık prim tutarını aşmamak üzere tespi
te, gelir "basamaklarına göre tasarruf mik
tarlarını farklılaştırmaya ve yatırılacak 
banka şubelerini belirlemeye, bu tasarruf
larına gereğinde yapılacak aylık Devlet 
katkısı miktarlarını tespite, bu konularla 
ilgili her türlü düzenlemeleri yapmaya ve 
uygulama tarihlerini belirlemeye Bakan
lar Kurulu yetkilidir. 

Tasarruf hesabı 

MADDE 4. — Kurumlar bu Kanun 
hükümleri çerçevesinde çalışanların aylık 
ve ücretlerinden yapacakları tasarruf ke
sintisi ile sağlanacak Devlet katkılarını 
aylık ve ücret ödemesinin yapıldığı ayı 
takip eden ayın sonuna kadar T. C. Ziraat 
Bankasında personeli adına açtıracakları 
«Tasarrufu Teşvik Hesabı» na yatırırlar. 

İşverenler işçilerinin ücretlerinden ya
pacakları tasarruf kesintileri İle sağlaya
cakları işveren katkılarını tahakkuk etti
rerek, ücret ödenmesinin yapıldığı ayı ta
kip eden ayın sonuna kadar T. C. Ziraat 
Bankasında işçileri adına açtıracakları 
«Tasarrufu Teşvik Hesabı» na yatırırlar. 

1479 sayılı Kanuna tabi olarak çalı
şanlar 3 üncü madde hükümlerine göre 
tespit edilecek aylık tasarruf tutarlarını, 
ait oldukları ayın sonuna kadar, belirle
necek ilgili banlka şubelerinde kendi ad
larına açtıracakları «Tasarrufu Teşvik 
Hesabı» na yatırırlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 17) 
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(Hükümetin Teklifi) 

Nemalandırma 

MADDE 5. — Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İ'daresi Başkanlığı, 4. üncü mad
deye göre açılacak hesapta toplanan paralan; Yüksek Planlama Kurulunca belirlene
cek esaslar dahilinde hisse senetleri ve sair menkul kıymetlere, orta vadeli Qzel sektör 
tahvillerine, gelir ortaklığı senetlerine, finansman bonoları, Devlet tahvili ve hazine 
bonolarına yatırmak veya gayrimenkul alım satımına yönelik yatırımlar hariç verimi 
yüksek yatırımlarda kullanmak suretiyle nemalan'dmr. 

Ödemeler 

MADDE 6. — Emeklilik veya ölüm halinde biriken tasarruf kesintileri ile Devlet 
ve işveren' katkıları (Bağ-Kur kapsamında olanlar bakımından tasarruf tutarları ve 
yapılması halinde Devlet katkıları) ilgililere veya kanunî mirasçılarına neması ile bir
likte ödenir. 

En az 15 yıl tasarrufta bulunanlara istedikleri takdirde biriken tasarruf kesintileri, 
Devlet ve işveren kaUkıları (Bağ-Kur kapsamında olanlar bakımından tasarruf tutar
ları ve yapılması halinde Devlet katkıları) ile bunların nemasının toplamının 3/5*i öde
nir. 

En az 6 yıl tasarrufta bulunanlara istedikleri takdirde saidece biriken tasarruf 
kesintileri {Bağ-Kur kapsamında olanlar bakımından tasarruf tutarları) ödenir. 

îki'nei ve üçüncü fıkralara göre ödeme yapılanlara tasarruf kesintisi, Devlet veya 
işveren katkıları (Bağ-Kur kapsamında olanlar bakımından tasarruf tutarları ve ya
pılması halinde Devlet katkıları) ile nemanın ödenmeyen kısmı 3 üncü madtile uya-
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(Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Nematandırma 

MADDE 5. — Toplu Konut ve Ka
mu Ortaklığı îdaresi Başkanlığı, 4 üncü 
maddeye göre açılacak hesapta toplanan 
paraları; Yüksek Planlama Kurulunca 
belirlenecek esaslar dahilinde, gayrimen
kul alım satımına yönelik yatırımlar ha
riç, verimli yüksek yatırımlarda kullan
mak suretiyle nemalandırır. 

ödemeler 

MADDE 6. — Emeklilik veya ölüm 
halinde biriken tasarruf kesintileri ile 
Devlet ve işveren kalkılan, Bağ-Kur kap
samında olanlar 'bakımından tasarruf tu
tarları ve Devlet katkıları, ilgililere ve
ya kanunî mirasçfarına neması ile bir
likte ödenir. 

En az 15 yıl tasarrufta bulunanlara is
tedikleri takdirde biriken -tasarruf kesin
tileri, Devlet ve işveren katkıları, Bağ -
Kur kapsamında olanlar bakımından ta
sarruf tutarları ve Devlet katkıları ile 
bunların nemasının toplamının 3/5'i öde
nir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Yapılan katkı ve kesintiler, ilgili ban
kaya yatırılmasını müteakip, muhtevası 
Yüksek Planlama Kurulunca tespit edilip 
her hak sahibine verilecek bir hesap cüz
danına işlenir. 

Bu şekilde tahsil edilen paralar tahsi
latın yapıldığı ayı takip eden ayın sonu
na kadar T. C. Ziraat Bankası Ankara 
Merkez Şubesinde Toplu Konut ve Kamu 
Ortaklığı İdaresi Başkanlığı adına açıla
cak «Çalışanların Tasarruflarını Teşvik 
Hesabı» na aktarılır. 

Nematandırma 

MADDE 5. — Toplu Konut ve Ka
mu Ortaklığı idaresi Başkanlığı, 4 üncü 
maddeye göre açılacak hesapta toplanan 
paraları, Yüksek Planlama Kurulunca be
lirlenecek esaslar dahilinde, gayrimenkul 
alım satımına yönelik yatırımlar hariç 
olmak üzere her türlü menkul kıymetlere 
ve verimi yüksek yatırımlara yatırmak 
suretiyle nemalandırır. 

Ödemeler 

MADDE 6. — Emeklilik veya ölüm 
halinde biriken tasarruf kesintileri ile 
Devlet ve işveren katkıları, Bağ - Kur 
kapsamında olanlar bakımından tasarruf 
tutarları ve Devlet katkıları, ilgililere ve
ya kanunî mirasçılarına neması ile birlik
te ödenir. 

En az 15 yıl tasarrufta bulunanlara 
istedikleri takdirde biriken tasarruf kesin
tileri, Devlet ve işveren katkıları, Bağ -
Kur kapsamında olanlar bakımından ta
sarruf tutarları ve Devlet katkıları ile 
bunların nemasının toplamının 3/5'i öde
nir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

rınca T. C. Ziraat Bankası Ankara Merkez şubesinde açılacak hesaba nema olarak 
kaydedilir ve bunlar bu Kanunda belirtilen imkânlardan, işe yeni başlayanlar gibi de-
ğ^rîmdkilmek suretiyle yeniden yararlıanabil'Mer. 

En az iki yıl tasarrufta bulunanlara istedikleri takdirde, tasaruf kesintileri ile 
Devlet veya işveren katkıları CB'ağ-Kur kapsamında olanlar bakımlından tasarruf tu
tarları ve yapılması halinde Devlet katkıları) toplamı üzerinden ta'haklkuk edecek ne
manın 1/3'ü her yıl ödenir. 

Ödenmelerin zamanında yapılmaması 

MADDE 7. — İşverenlerin, ücretlerden yapacakları tasarruf kesintileri ile sağla
yacakları işveren katkılarını 4 üncü maddede belirtilen süreler içinde ilgililerin banka 
hesaplarına yatırmamallan halinde, yatırılması gereken miktarlar resen veya ilgililerin 
başvurusu halinde Sosyal Sigortalar Kurumunca 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun primlerin tahsilline ilişkin hükümleri dairesinde tahsil olunarak alınacak gecikme 
zammı ile birlikte ilgili banka hesalbına yatırılır. 

Tasarruf tutarlarını süresi içinde ve tam olarak ödemeyen Bağ-Kur sigortalıları
nın ödemeleri gereken tutarlar 1479 sayılı Kanunun primlerin tahliline ilişkin hüküm
leri çerçevesinde Bağ-Kur tarafından tahsil olunarak ilgili banka hesabına yatırılır. 

Vergilendirme 

MADDE 8. — İşverenlerin, bu Kanun hükümlerine göre sağladığı katkılar ile 
Bağ-Kur kapsamında olanların ta'sarruf tutarları, bunların gelir veya kurumlar ver
gilerinin hesaplanmasında gider olarak kaydedilir. 
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(Sağhk ve Sosyal tşler Kom'isyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

En az 6 yıl tasarrufta bulunanlara is
tedikleri takdirde sadece biriken tasarruf 
kesintileri Bağ - Kur kapsamında olan
lar bakımından tasarruf tutarları ödenir. 

ikinci ve üçüncü fıkralara göre ödeme 
yapılanlara tasarruf kesintisi, Devlet veya 
işveren katkıları Bağ - Kur kapsamında 
olanlar bakımından tasarruf tutarları ve 
Devlet katkıları ile nemanın ödenmeyen 
kısmı 3 üncü madde uyarınca T.C. Zi
raat Bankası Ankara Merkez şubesinde 
açılacak hesaba nema olarak kaydedilir 
ve bunlar bu Kanunda belirtilen imkân
lardan, işe yeni başlayanlar gibi değer
lendirilmek suretiyle yeniden yararlana
bilirler. 

En az iki yü tasarrufta bulunanlara 
istedikleri takdirde, tasarruf kesintileri ile 
Devlet veya işveren katkıları Bağ - Kur 
kapsamında olanlar bakımından tasar
ruf tutarları ve Devlet katkıları toplamı 
üzerinden tahakkuk edecek nemanın 1/3'ü 
her yıl ödenir. 

Ödemelerin zamanında yapılmaması 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci madde
si aynen kabul edilmiştir. 

Vergilendirme 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

En az 6 yıl tasarrufta bulunanlara is
tedikleri takdirde sadece biriken tasarruf 
kesintileri Bağ - Kur kapsamında olanlar 
bakımından tasarruf tutarları ödenir. 

ikinci ve üçüncü fıkralara göre öde
me yapılanlara tasarruf kesintisi, Devlet 
veya işveren katkıları Bağ - Kur kapsa
mında olanlar bakımından tasarruf tutar
ları ve Devlet katkıları ile nemanın öden
meyen kısmı 3 üncü madde uyarınca T. C. 
Ziraat Bankası Ankara Merkez şubesin
de açılacak hesaba nema olarak kaydedi
lir ve bunlar bu Kanunda belirtilen im
kânlardan, işe yeni başlayanlar gibi de
ğerlendirilmek suretiyle yeniden yararla
nabilirler. 

En az iki yıl tasarrufta bulunanlara 
istedikleri takdirde, tasarruf kesintileri, 
Devlet veya işveren katkıları; Bağ - Kur 
kapsamında olanlar bakımından tasarruf 
tutarları ve Devlet katkıları toplamı üze
rinden tahakkuk edecek nemanın 1/3'ü 
her yıl ödenir. 

Ödemelerin zamanında yapılmaması 

MADDE 7. — Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu metninin 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Vergilendirme 

MADDE 8. — işverenlerin, bu Ka
nun hükümlerine göre sağladığı katkılar 
ile Bağ - Kur kapsamında olanların ta
sarruf tutarları, bunların gelir veya ku-
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(Hükümetin Teklifi) 

Düzenleme 

MADDE 9. — Yüksek Planlama Kurulu; 
a) Bu Kanun hükümleri uyarınca tasarruf kesintisi ve Devlet ve işveren katkı

larına esas alınacak istihkak tutarlarının kapsamını tayine; bu kesinti ve katkılar 
(Bağ-Kur kapsamında olanlar bakımından tasarruf tutarları ve yapjliması hallinde Dev
let katkıları) ile nemaların ilgili banka hesaplarına yatırılması ve 6 ncı madde uya
rınca hak sahiplerine Ödenmesine ilişkin usulleri tespite, 

!b) T. C. Ziraat Bankası Ankara Merkez şubesirideki hesapta topllanacak para
ların nemalandırıtaasında öncelikleri tespite; bu paraları gerektiğinde diğer kamu ban
kalarımda da nemalandırmaya; bu Kanun uygulamasındaki hizmetleri karşılığında top
lanacak paraların % 15"ini geçmemek üzere faizsiz veya düşük faizli olarak T. C. 
Ziraat Bankasında bulundurmaya; hesa'bın bakiyesine tahakkuk ettirilecek faiz ora
nım belirlemeye ve elde e'dilecek nemadan bu Kanunun uygulamasında görevlendirilen 
kuruluşlara giderleri karşılığı yapılacak ödeme miktarlarını tespite, 

c) 3 üncü madde hükümleri saklı kalmak ikaydı ile bu Kanunun uygulanması 
ile ilgili her türlü düzenlemeleri yapmaya, 

yetkilidir. 
. GEÇlCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bu Kanun kapsamı

na girenlerin kesintiye ta'bi aylık ve ücretlerinde herhangi bir .azalmaya mahal verme
mek amacıyla; 

a) Kamu görevlilerinin aylıklarını belirleyen aylık katsayı, yan ödeme katsayısı 
ile yakacak yardımı miktarında gerekli düzenlemeleri yapmaya Bankalar Kurulu yet
kilidir. 

;b) On ve daha fazla İşçi çalıştıran işyerlerinde çalışmakta olan işçilerin, 3 üncü 
madde uyarınca tasarruf kesintisine ta'bi tutulması gereken ücretleri 2822 sayılı Ka
nun hükümlerine göre yeni bir toplu iş sözleşmesi aktedilinceye kadar, (toplu iş söz
leşmesi bulunmaması hallinde ise cari hizmet akdi ile belirlenen ücretler yeniden tes
pit edilinceye kadar) işverenlerince, bu Kanunun uygulanmasına mahsus olmak üze
re, yüzde 2 oranında •artırılır. Artırılan bu miktar hiçbir vergi ve kesiritiye tabi tu
tulmaksızın yüzde 3 oranındaki işveren katkısı ile birlikte 4 üncü madde uyarınca 
T. C. Ziraat Bankasında işçiler adına .açtırılacak «Tasarrufu teşvik hesabı»na aynı 
maddede 'belirtilen süreler içinde yatırılır. 
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(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

rumlar vergilerinin hesaplanmasında gi
der olarak kaydedilir. 

Düzenleme 

MADDE 9. — Yüksek Planlama Ku
rulu; 

a) Bu Kanun hükümleri uyarınca 
tasarruf kesintisi ve Devlet ve işveren 
katkılarına esas alınacak istihkak tutarla
rının kapsamını tayine; bu kesinti ve kat
kılar, Bağ-Kur kapsamında olanlar ba
kımından tasarruf tutarları ve Devlet kat
kıları ile nemaların ilgili banka hesapla
rına yatırılması ve 6 ncı madde uyarın
ca hak sahiplerine ödenmesine ilişkin usul
leri tespite, 

b) T.C. Ziraat Bankası Ankara Mer
kez şubesindeki hesapta toplanacak para
ların nemalandırılmasında öncelikleri tes
pite; bu paraları gerektiğinde diğer ka
mu bankalarında da nemalandırmaya; Bu 
Kanun uygulamasındaki hizmetleri karşı
lığında toplanacak paraların yüzde 15'ini 
geçmemek üzere faizsiz veya düşük faiz
li olarak T.C. Ziraat Bankasındla bulun
durmaya; hesabın bakiyesine tahakkuk 
ettirilecek faiz oranını belirlemeye ve el
de edilecek nemadan bu Kanunun uy
gulamasında görevlendirilen kuruluşlara 
giderleri karşılığı yapılacak ödeme mik
tarlarını tespite, 

c) 3 üncü madde hükümleri saklı 
kalmak kaydı ile bu Kanunun uygulan
ması ile ilgili her türlü düzenlemeleri yap
maya, yetkilidir. 

GEÇtCÎ MADDE — Tasarının geçi
ci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Düzenleme 

MADDE 9. — Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu metninin 9 uncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Sağlık ve Sos
yal İşler Komisyonu metninin Geçici 
Maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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{Hükümetin Teklifi) 

Yürürlük 

MADDE 10. — Bu Kanun yayımını takip eden aybaşında yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 11. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar. Kurulu yürütür. 

/. Kaya Erdem 
Başbakan V. 1.2.1988 

Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı 
/. Kaya Erdem 

Devlet Bakanı 
Abdullah Tenekeci 

Devlet Bakanı 
Ali Bozer 

Devlet Bakan» 
Adnan Kahveci 

Devlet Bakam 
Cemil Çiçek 

Adalet Bakanı 
M. Oltan Sungurlu 

İçişleri Bakam 
Mustafa Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakam 
A. Kurtcebe Alptemoçin 

Bayındırlık ve tsfcân Bakanı 
/. Safa Giray 

Ulaştırma Bakanı 
Ekrem Pdkdemirli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 
İmren Aykut 

Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakam 
Fahrettin Kurt 

Devlet Bakam 
Kâzım Oksay 

Devlet Bakanı 
Veysel Atasoy 

Devlet Bakam 
Yusuf B. Özal 

Devlet Bakam 
Mehmet Yazar 

Devlet Bakam 
Nihat Kitapçı 

, Millî Savmama Bakam 
Ercan Vuralhan 

Dışişleri Bakam 
A. Mesut Yılmaz 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
Hasan Celâl Güzel } 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Bülent Akarcalı 

Tarım Onman ve Köyişleri Bakam 
H., Hüsnü Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Şükrü Yürür 

Kültür ve Turizım Bakam 
M. Tınaz Titiz 
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(Sağlık ve Sosyal işler Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük 

MADDE 10. — Bu Kanun yayımını 
takip eden aybaşında yürürlüğe girer. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük 

MADDE 10. — Bu Kanun yayımını 
takip eden ayın başında yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 11. — Bu Kanun hükümle
rini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Yürütme 

MADDE 11. — Sağlık ve Sosyal iş
ler Komisyonu metninin 11 inci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

«•» 
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