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I Ç I N D E K I L E R 

Sayfa 

I. — GEÇEN TUTANAK 
ÖZETİ 

II. — GELEN, K Â Ğ I T L A R 
III. — YOKLAMA 
IV. — BAŞKANLIĞIN GE

NEL K U R U L A S U N U Ş L A R I 

A) Gündem Dışı Konuşma
lar 

1. — Ankara Milletvekili 
Erol Ağagil'in, Yunanistan'ın Ro
dos Adasında yerleştirmeyi plan
ladığı elektronik sistemleri NATO 
Enfrastrüktür Projesi olarak orta
ya koymasına karşın Türkiye'nin 
gerçekleştirdiği rezervlere ilişkin 
gündem dışı konuşması 

2. — Çorum Milletvekili Ce
mal Şahin'in, Çorum Dodurga 
Linyit İşletmesinde meydana ge
len iş kazası ve bölgedeki işçilerin 
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içinde bulundukları duruma iliş
kin gündem dışı konuşması 

3. — Hatay Milletvekili Tur
han Hirfanoğlu'nun, pamuk üre
t ic i s in in iç inde b u l u n d u ğ u 
güçlükler ve alınması gereken ön
lemlere ilişkin gündem dışı ko
nuşması 

B) Tezkereler ve Önergeler 

1. — Muş Milletvekili Alaat-
tin Fırat 'ın, Anayasa Komisyonu 
üyeliğinden çekildiğine ilişkin 
önergesi (4/37) 

2. — Niğde Milletvekili Do
ğan Baran ve 9 arkadaşının, Ge
nel Sağlık Sigortası K a n u n 
Teklifini geri aldıklarına ilişkin 
önergesi (2/60, 4/36) 

Sayfa 
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Sayfa 

V. — KANUN TASARI VE 
T E K L İ F L E R İ Y L E K O M İ S 
Y O N L A R D A N G E L E N Dİ
Ğ E R İŞLER 179 

1. — Hatay Milletvekili 
Mehmet Dönen* in, 506 Sayılı 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nunun 2098 Sayılı Kanunla Ek
lenen Ek Birinci Maddesine Bir 
Bent Eklenmesi Hakkında Yasa 
Teklifi; Ankara Milletvekili Rıza 
Yılmaz ve 13 Arkadaşının, 506 
Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun 2098 Sayılı Kanun
la Eklenen Ek 1 inci Maddesine 
2 Bent Eklenmesi Hakkında Ya
sa Teklifi ile Zonguldak Milletve
kili Şinasi Altıner'in, 506 Sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununa 2098 
Sayılı Kanunla Eklenen Ek 1 in
ci Maddesine Bir Bent Eklenme
sine Dair Kanun Teklifi ve Sağ
lık ve Sosyal İşler Komisyonu Ra
poru, (2/24, 2/35, 2/52) (S. Sayı
sı : 74) 

2. — Maluller ile Şehit, Dul 
ve Yetimlerine Tütün ve Alkol 
Ürünlerinin Satış Bedellerinden 
Pay Verilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve ve Millî Savunma ve 
Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/429) (S. Sayısı : 68) 

VI. — S O R U L A R VE CE
VAPLAR 

13 . 10 . 1988 O : 1 

A) Yazılı Sorular ve Ce
vapları 

1. — Ankara Milletvekili Kâ
mil Ateşoğulları'nm, Ankara Em
niyet Birinci Şubeye ait DAL gru
bunca 17.2.1988-1.3.1988 tarihle
ri arasında gözaltına alınan öğ
rencilere işkence yapıldığı iddia
sına ilişkin Başbakan'dan sorusu 
ve İçişleri Bakanı Mustafa Ka-
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lemli'nin yazılı cevabı (7/185) 
2. — Diyarbakır Milletveki

li Fuat Atalay'm, Mardin İli İdil 
Lisesi Matematik Öğretmeninin 
tutuklanması nedenine ilişkin 
Başbakan'dan sorusu ve İçişleri 
Bakanı Mustafa Kalemli 'nin ya
zılı cevabı (7/215) 

3. — Diyarbakır Milletveki
li Fuat Atalay'm, Diyarbakır İlin
de gözaltına alınan bir çocuğa iş
kence yapıldığı iddiasına ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Musta
fa Kaleml i 'n in yazılı cevabı 
(7/216) 

4. — Ankara Milletvekili 
Ömer Çiftçi'nin, 12 Eylül 1980 
öncesinde meydana gelen olaylar
la ilgili olarak açılan davaların so
nucuna ve bu olaylarda öldürülen 
vatandaşların katillerinin yakala
nıp yakalanmadığına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve İçişleri Baka
nı Musfafa Kalemli'nin yazılı ce
vabı (7/217) 

5. — İstanbul Milletvekili 
Mustafa Sarıgül'ün, bir spor ya
zarının görevi başında polis tara
fından dövüldüğü iddiasına ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Musta
fa Kaleml i 'n in yazılı cevabı 
(7/228) 

6. — Diyarbakır Milletveki
li Fuat Atalay'm, Birleşmiş Mil
letler Örgütünce imzaya açılan 
"Ozon Tabakasının korunmasına 
ilişkin Viyana Antlaşması ' ' gere
ğince ne gibi önlemler alındığına 
ilişkin sorusu ve Sanayi ve Tica
ret Bakanı Şükrü Yürür 'ün yazı
lı cevabı (7/246) 

7. — Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'-
nun, "Bazı Kanunların Bakanlar 
Kuruluna Yetki Veren Hükümle-
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212:213 

213:215 

215:216 

216:217 

217:218 

218:224 

168 



T.B.M.M. B : 12 13 . 10 . 1988 O : 1 

rinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Hükmünde Karar-
name"ye ilişkin sorusu ve Başba
kan Turgut Özal ' ın yazılı cevabı 
(7/249) 

8. — İzmir Milletvekili M. 
Turan Bayazıt'ın, Bergama İlçesi 

Sayfz 

224:225 

Terzihaliller Köyündeki taşocak-
larından köy tüzelkişiliğince rü
sum tahsil edilip edilmediğine iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakanı Mus
tafa Kalemli'nin yazılı cevabı 
(7/283) 

Sayfa 

225:226 

I . •— G E Ç E N T U T A N A K O Z E T I 

T B M M Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

İzmir Milletvekili M. Turan Bayaztt, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygın
lığı konusunda; 

İzmir Milletvekili Erol Güngör, pa
muk taban fiyatları ve pamuk üreticisinin 
sıkıntıları ile Tarım Satış Kooperatifleri ve 
Birliklerinin içinde bulunduğu sorunlar ve 
uyguladıkları pamuk politikaları hakkın
da; 

Gündem dışı birer konuşma yapıtlar. 
Siirt Milletvekili Mehmet Abdurre-

zak Ceylan'm, üniversite öğrencilerinin 
sorunları ile, alınması gereken tedbirlere 
ilişkin gündem dışı konuşmasına, Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Hasan Ce
lâl Güzel cevap verdi. 

İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 40 
arkadaşının, tütün tekelinin kaldırılmasın
dan sonra tütün üretim ve tüketimindeki 
gelişmelerin ülkemizde ekonomik, tarım
sal ve sosyal zararlara neden olacağı iddi
asını tespit etmek amacıyla (10/33) ve 
Samsun Milletvekili Ali Eser ve 42 arka
daşının, yabancı sigara ithalinin Türk tü
tüncülüğünü ve sigara sanayiini çıkmaza 

soktuğu iddialarını tespit etmek amacıy
la (10/34); 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunul
du; önergelerin gündemdeki yerini alacağı 
ve öngörüşmelerinin sırasında yapılacağı 
açıklandı. 

Hatay Milletvekili Öner Miski 'nin, 
2547 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Teklifinin (2/49) İçtüzü
ğün 38 inci maddesi gereğince doğrudan 
gündeme alınmasına dair önergesi redde
dildi. 

G ö r ü ş m e l e r i n e d e v a m o l u n a n , 
21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı (1/448) (S. Sayısı : 78) ile, 

Görüşmelerinin tamamlanmasından 
sonra açık oya sunulan, 3268 Sayılı Ka
nun ile 3347 Sayılı Kanunda Değişiklik 
Yapılması 2954 Sayılı Kanunun Bir Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısının (1/474) (S. Sayısı : 87) kabul 
edildikleri ve kanunlaştıkları açıklandı. 

13 Ekim 1988 Perşembe günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 
19.40'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 
Kâtip Uye 
Kastamonu 

Nurhan Tekimi 

Kâtip Üye 
Sakarya 

Mümtaz Ozkök 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
13 . 10 . 1988 

Tasanlar 
1. — 26.10.1963 Tarihli ve 357 Sayılı 

Askerî Hâkimler Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı (1/491) (Millî Savunma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
11.10.1988) 

2 . - 3 2 6 9 Sayılı Uzman Erbaş Ka
nununun 10 uncu Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/492) 
(Millî Savunma Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi : 11.10.1988) 

3. — 1567 Sayılı Türk Parasının Kıy
metini Koruma Hakkında Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Tasarısı (1/493) (Adalet 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
11.10.1988) 

Teklifler 

1. — Konya Milletvekili Mehmet 
Şimşek ve 31 arkadaşının; Teknik Lise, 
Teknisyen Okulu, Erkek Sanat Yüksek 
Öğretmen Okulu, Meslek Yüksek Okulu, 
Yüksek Tekniker Okulu, Erkek Teknik 
Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Yüksek 
Öğretmen Okulu, Yüksek Teknik Öğret
men Okulu ve Teknik Eğitim Fakültesi 
Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi (2/93) (Millî Eğitim Komis
y o n u n a ) (Başkanl ığa geliş t a r ih i : 
7.10.1988) 

2. — Denizli Milletvekili Adnan Kes
kin ve 15 arkadaşının; 7.5.1987 Tarihli ve 
3359 Numaralı Sağlık Hizmetleri Temel 
Kanununun Geçici 3 üncü Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Karîun Teklifi 
(2/94) (Sağlık ve Sosyal İşler; Plan ve Büt
çe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tari
hi : 7.10.1988) 

Perşembe 
Tezkereler 

1. — Nusret Bora Hakkındaki Ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Baş
bakanlık Tezkeresi (3/658) (Adalet Komis
y o n u n a ) (Başkanl ığa geliş t a r i h i : 
11.10.1988) 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin Denetimine Tabi Kuruluşlardan Bağ-
Kur Genel Müdür lüğünün 1987 Yılı Ça
lışma Raporu ve Bilançosunun Sunuldu
ğuna İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/659) 
(Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.1988) 

Raporlar 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Saymanlığının Ekim, Kasım, Aralık 1987 
Ayları Hesabına Ait Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Hesaplarını İnceleme Komis
yonu Raporu (5/41) (S. Sayısı: 89) (Dağıt
ma tarihi: 13.10.1988) ( G Ü N D E M E ) 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Saymanlığının Ocak, Şubat, Mar t 1988 
Ayları Hesabına Ait Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Hesaplarını İnceleme Komis
yonu Raporu (5/42) (S. Sayısı: 90) (Da
ğıtma tarihi: 13.10.1988) ( G Ü N D E M E ) 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Saymanlığının Nisan, Mayıs, Haziran 
1988 Ayları Hesabına Ait Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Ko
misyonu Raporu (5/43) (S. Sayısı: 91) (Da
ğıtma tarihi: 13.10.1988) ( G Ü N D E M E ) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'm, Başbakan Turgut Özal ' ın 
yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/130) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 12.10.1988) 
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2. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal'ın, Seka İzmit Fabrikasının kal
dırılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/131) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 12.10.1988) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Samsun Milletvekili Ali Eser'-
in, Altınkaya Baraj Gölü sahasında kalan 
tapusuz taşınmazların kamulaştırılmasın
da 2942 sayılı Kanuna uyulmadığı iddia
sına ve kamulaştırma bedellerinin ne za
man ödeneceğine ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/315) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.1988) 

2. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya 
Postacı'nın, yabancı petrol, şirketlerienin, 
petrol çıkarma ve satış çalışmalarından 
başka ithal, işleme ve dağıtımının da ken
dileri tarafından yapılmasını istedikleri id
diasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/316) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.1988) 

3. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya 
Postacı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Finans 
Kurumu AJŞ.'nin ortaklarına ve şirket ana-

sözleşmesinde yer alan bazı hükümlere 
ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/317) (Başkanlığa geliş tarihi: 
12.10.1988) 

4. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-
man'ın, Çorum İli Bayat İlçesi Karakaya 
Linyit Ocağında çalışırken yaralanan bir 
işçinin işine son verildiği ve kendisine hiç
bir ödemede bulunulmadığı iddiasına iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/318) (Başkan
lığa geliş tarihi: 12.10.1988) 

5. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı
man'm, tünel çökmesi nedeniyle tehlikeli 
olan Çorum-Osmancık yolunun trafiğe 
açık tutulduğu iddiasına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/319) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.1988) 

6. — Çorum Milletvekili Rı?a Ilı
man'm, Çorum-Osmancık yolu üzerinde
ki Hazine arazilerinde kurulmuş olan tuğ
la fabrikalarından arsa parası alınıp alın
madığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından yazılı soru önergesi (7/320) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 12.10.1988) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Abdulhalim Araş 
K Â T İ P ÜYELER: Mehmet Akarca (Samsun), Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa) 

_ — ^ » ^ ^ — 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle BAŞKAN — Toplantı yetersayımız 
yoklama yapılacaktır. vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

(Bilecik Milletvekili Tayfur Ün'e ka- Gündem dışı söz talepleri vardır, ar-
dar yoklama yapıldı) kadaşlarıma söz vereceğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Ankara Milletvekili Erol 4ğaS^n> 
Yunanistan 'm Rodos Adasında yerleştirmeyi plan
ladığı elektronik sistemleri NATO Enfrastrûktür 
Projesi olarak ortaya koymasına karşın Türkiye'
nin gerçekleştirdiği rezervlere ilişkin gündem dışı 
konuşması 

BAŞKAN — Ankara Milletvekili Sa
yın Erol Agagil, Yunanistan'ın Rodos ada
sında yapmayı planladığı elektronik sis
temleri NATO enfrastrûktür projesi ola
rak ortaya atmasına karşın, Türkiye'nin 
gerçekleştirdiği rezervlerle ilgili gündem 
dışı söz istemişlerdir, kendilerine söz ve
riyorum. 

Buyurun Sayın Ağagil. (SHP sırala
rından alkışlar) 

E R O L AĞAGİL (Ankara) — Sayın 
Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; NATO 
bütçesi, üye ülkelerin nüfus oranları ve 
gayri safi millî hâsılaları gözönüne alına

rak belirlenir. NATO stratejisine uygun 
olarak, üye ülkeler projeler hazırlarlar ve 
bu projelerin kabulü halinde de NATO 
bütçesinden o üye ülkelere, özellikle alt
yapıyla ilgili tesis ve yapıların gerçekleşti
rilmesi için para tahsis edilir. . 

NATO'da, ülkelerin bu proje sunu
mu her yıl yapılır. Kabul edilebilmeleri 
için de, üye ülkelerin tümünün çekince
siz kabul etmesi gerekir. Ülkelerden bir ta
nesi dahi karşı çıkarsa, o projeyle ilgili öde
meler, NATO bütçesinden yapılmaz, ya
pılamaz. İşte, bu usul çerçevesinden ola
rak, Yunanistan'ın Rodos AHasında yap
mayı öngördüğü ve 1989 yılı »çin Enfrast
rûktür Projesi olarak sunmuş olduğu pro
je, Türkiye'nin itiraz edip reddetmesi ve 
rezerv koyması üzerine askıya alınmıştır. 
Bu konu, dünkü basında yer aldı ve dün 
akşam da Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz'-
m televizyonda konuyla ilgili beyanatı ve
rildi. Proje, " T A C A N " adı verilen bir al-
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çak irtifa, yer bildirme sistemi idi, 
Hükümetin, bu konuda Dışişleri Ba

kanı vasıtasıyla yaptığı açıklamadaki dav
ranışları benimsiyor ve destekliyoruz. Za
ten, hiçbir Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metinin de başka türlü davranması bek
lenemez; çünkü Rodos, Lozan Antlaşması 
ile silahsızlandırılmış statüde bulunan 
adalardan birisidir, dolayısıyla, silahlan-
dınlmaları, uluslararası hukuku çiğnemek 
demektir. Buna da tabiî ki göz yumula-
maz. Kaldı ki, biz bu senaryoları Yuna
nistan'dan, daha önce de gördük NATO 
içinde. Limni Adası, bu senaryolardan sa
dece bir tanesini teşkil eder. Limni Adası 
da, Lozan Antlaşması gereği, silahsızlan
dırılmış statüde adalardan bir tanesidir; 
ama, 1971 yılında NATO'ya Yunanistan, 
gene Limni için küçük bir muhabere sis
temi projesi getirmiştir ve o zaman şart
lar, bu proje için, bugünkü Rodos için su
nulandan belki de daha uygundu. Çün
kü, o tarihlerde, NATO'nun Güneydoğu 
Avrupa Müttefik Komutanlığı Karargâhı 
izmir'deydi ve Limni ile ilgili proje tasla
ğı, İzmir-Brüksel muhabere elektronik sis
teminde bir aktarma istasyonuydu; yani 
gerekçesi daha akla yakın gibiydi; daha 
doğrusu, kamuflesi, kılıfı daha iyice idi. 

Tabiî, Yunanistan'ın Limni projesin
de, şimdi Rodos projesinde de olduğu gi
bi, amacı başkaydı. Amaç, Limni vasıta
sıyla NATO projesine aldırıp bu adaların, 
silahsız statüsünü bir yerden delmekti. O 
zaman da, dolaylı veya doğrudan, Lozan'
ın ilgili maddeleri Türkiye aleyhine delin
miş olacaktı. Türkiye, o zaman da Lim-
ni'deki o projeye karşı çıktı; amayıllar iler
ledi, Limni fiilen ve NATO'ya rağmen si
lahlandı; havaalanı, radar kapama istas
yonları, " b a r ı n a k " adı altında savaş filo
ları barındırmaya uygun limanlar, "milis 
kuvveti" adı altında silahlı kuvvederle do
natıldı. Kime karşı?.. Lozan Antlaşması
na karşı, Türkiye'nin uluslararası hukukî 

haklarının çiğnenmesine karşı, Türkiye'
nin ulusal güvenliğine karşı. 

Bu olaylar devam ederken, NATO 
Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanlı
ğı denen SAGEUR'da da bir proje kabul 
edildi ve Limni, Ege tatbikatlarına bazı se
naryolarla dahil edildi. 

O tarihlerde Limni bu şekilde sunu
lurken, Yunanistan daha NATO tatbikat
larına katılıyordu; daha henüz Bulgaris
tan'la ikili olarak saldırmazlık anlaşması 
imzalamamıştı, limanlarını bakım ve ona
rım için Sovyetler Birliğinin Akdeniz'de
ki kuvvetlerine kiralamıyordu; en önem
lisi de, daha o tarihlerde "Tehdit bana ku
zeyden deği l , d o ğ u d a n d ı r , yan i 
Türkiye'dendir" dememişti. Şimdi, bütün 
bu koşullar varken, aynı oyun Rodos için 
başlatılmıştır. Senaryo aynıdır, taktik ay
nıdır; adım adım'izlenmesi ve asla en ufak 
bir taviz verilmemesi gerekir. Esasen, bu
na hiç kimsenin ve hiçbir makamın da, ge
rek uluslararası Lozan Antlaşması, gerek
se Türkiye'nin NATO Hak ve yetkileri açı
sından yetkisi olduğunu zannetmiyorum. 

Sayın Dışişleri Bakanının dün, "NA
T O parasıyla bu projeyi yapamazlar; ama, 
kendi paralarıyla yapabilirler' ' sözü dahi, 
bu anlamda bir tavizdir. Çünkü, yukarı
da anlattım; aynı senaryo Limni 'de yıllar 
önce tekrar edildi ve Limni fiilen şu anda 
silahlandı; adım adım, yavaş .yavaş silah
landı. Önce, o da bir muhabere projesiy
le başladı, "Turistik amaçlı küçük bir 
havaalanı" diye devam edildi ve bu şekil
de gelişti, tüm silahsız statüdeki Yunan 
adalarını silahlandırdı ve silahlandırma
ya da devam ediyor. Ama, biz taviz verir
sek, en ufak bir taviz dahi verirsek, daha 
kolay ve çabuk olur bu işler. 1936 yılında 
zamanın Dışişleri Bakanının küçücük bir 
taviz kabul edilecek lafı, bugün için dahi 
NATO'da karşımıza temcit pilavı gibi yıl
lardır çıkarılmaktadır. Bunu, muhterem 
ilgililerin unutmamasını rica ediyorum. 
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Sayın milletvekilleri, zaten, Türk-
Yunan ilişkilerinde bugüne dek genellikle 
hep Türkiye veren, Yunanistan alan ol
muştur. Bunun nedeni de; "Can ım bu ka-
darcık şeyden ne çıkar?" veya, "Şimdi iyi 
ilişkilerimiz var, bu kadar şey için sorun 
çıkarmayalım'' gibi nedenlerden başlamış
tır. Davos ruhuyla hareket ettiğini ve o ru
ha inandığını söyleyen Yunanistan'a sor
mak ve cevap almak gerek; Ege'deki Yu
nan Adaları Ordu Komutanlığı ne mak
satla kuruldu? Demek ki, Ege'de Yunan 
adalarında ordunuz var. Neye rağmen? 
Lozan'a rağmen. Neye rağmen?.. NATO'-
ya rağmen, 

Dostluklar, hele uluslararası dostluk
lar, karşılıklı hukuka ve güvenliğe saygıy
la devam eder ve yürütülür. Tüm ilgili ve 
yetkililerin devamlı olarak, hassas, ödün
sün, ulusal çıkarları her şeyin üzerinde tu
tan ve ona göre hareket eden davranışlar 
içerisinde olmaları gerektiğini bir kere da
ha hatırlatır, Yüce Kurula saygılar suna
rım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Ağagil.. 

2. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 
Çorum Dodurga Linyit IfÜtmesinde meydana ge
len is kazası ve bölgedeki işçilerin içinde bulunduk
ları duruma ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Çorum Milletvekili Sa
yın Cemal Şahin, Çorum-Dodurga Lin
yit İşletmesinde meydana gelen iş kazası 
sonucu iki işçimizin ölmesi, birisinin de 
ağır yaralanması ve bu olayla ilgili olarak, 
ayrıca Çorum bölgemizde işçilerimizin 
içinde bulundukları durumlar hakkında 
gündem dışı söz istemişlerdir; kendileri
ne söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Şahin. (SHP sırala
rından alkışlar) 

C E M A L ŞAHİN (Çorum) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye Kö
mür İşletmeleri Kurumuna bağlı Çorum-

Dodurga Linyit İşletmesi işyerinde, 27 Ey
lül 1988 günü, ocakta çökme sonucu mey
dana gelen iş kazasında iki işçimiz ölmüş, 
ayrıca aynı olayda, bir işçimiz de ağır de
recede yaralanmıştır. Bu kaza ile ilgili ola
rak, bilgi vermek ve ayrıca Çorum yöre
mizde çeşitli işyerlerinde çalıştırılan işçi
lerimizin içinde bulundukları durumları 
Yüce Meclise arz etmek için söz almış bu
lunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisimi
zi saygılarımla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, bize göre ve par
timizin ilkelerine göre, emek, en yüce de
ğerdir; ancak, ne yazık ki, insanlığın uza
yı fethetmeye çalıştığı çağımızda, işçileri
mizin içinde bulundukları durum yürek
ler acısıdır. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
na bağlı Çorum-Dodurga Linyit İşletme
sinde meydana gelen arz ettiğimiz olayla 
ilgili olarak, işyerinde yaptığım takipler
den anladığım kadarıyla, hâlâ bu işyerin
de Ortaçağ anlayışı ile üretim yapılmaya 
çalışılmaktadır. İşyerinde, yeterli derece
de eğitilmiş eleman sıkıntısı çekilmekte ol
duğunu; bunun dışında, ayrıca araç ge
reç gibi teknik malzeme eksikliklerinin bu
lunduğunu tespit etmiş bulunuyorum. 
Olaydan sonra, kurtarma ekiplerince bir 
işçimizin hayatı kurtarılmışsa da, ne ya
zık ki, diğer iki işçimiz için kurtarma ekip
lerinin yetersiz kaldığını gördüm. 

Sayın milletvekilleri, tıpkı trafik ka
zalarında olduğu gibi, ölümle biten iş ka 
zalarında da, dünya milletleri arasında ilk 
sıralarda yer aldığımızı üzelerek belirtmek 
istiyorum. Hemen her iş kazasından son
ra, yetkililerimizin.ağızlanndan işçiler le
hine verilen beyanat ve nutuklar kısa za
man sonra unutulmakta, bu yüzden, her 
yıl binlerce işçi evladımızı ölüme terk et
mekteyiz. Bununla da kalınmıyor, bu ölen 
işçilerimizin arkasında kalan dul ve yetim
lerine bile gereken ilginin gösterilmemesi 
olayını insanlık onuruyla bağdaşır sanmı
yorum. 
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Sayın milletvekilleri, tüm ülkemizde 
olduğu gibi, Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumuna bağlı Çorum-Dodurga Linyit 
İşletmesinde çalışan işçiler arasında büyük 
huzursuzlukların bulunduğunu tespit et
tim. Bu huzursuzlukları ana başlıklarıyla 
Yüce Meclise arz etmek istiyorum. 

1. İşyerinde çağdaş metotlarla gere
ken emniyet tedbirlerinin alınmadığı hu
susu işçiler arasında yaygın bir kanaat ha
lindedir. 

2. Bu işyerinde çalıştırılan toplam 
1 100 işçiden, yüzde 70'inin asgari ücre
tin altında ücret aldığını tespit ettim. 

3. 1986 yılı 30 Haziran tarihinde bu 
işyerinde, her ne sebeple olduğunu hâlâ 
anlayamadığımız uygulama sonucu, 445 
işçinin başka illere tayinleri çıkarılmıştır. 

Sonuç itibariyle, pek çok işçimiz, bu 
tayinleri sebebiyle ve ailevî nedenlerle is
tifa etmiş, bazıları emekliyczorlanmış, bü
yük çoğunluğu da zorunlu tayinlere bo
yun eğmiştir. Niçin, bir çırpıda, bu işye
rinde, hiçbir sebep yokken, hiçbir zorun
luluk yokken, 445 işçinin tayini çıkarılmış
tır? Çünkü, ANAP İktidarı, bir devlet ku
ruluşu olan Dodurga Linyit İşletmesini 
özel sektöre devretmek istemektedir. 

4. Bu işyerlerinde uygulanmakta 
olan toplusözleşme dönemi 1.7.1988 tari
hinde bitmiştir. Ancak, aradan bunca za
man geçtiği halde, toplusözleşme görüş
melerinden sonuç alınamadığı için işçiler, 
halen 1987 döneminde cari olan ücretlere 
göre çalıştırılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, hayat pahalılı
ğının toplu sözleşme döneminde ortalama 
yüzde 70 olduğu gÖzönüne alındığında, 
bu işyerinde huzur olur mu? 

Uygulanmakta olan yüzde 35 civa
rındaki toplusözleşme ücret zammıyla or
talama yüzde 70 nispetindeki hayat paha
lılığı karşılaştırıldığında, elimizi vicdanı
mıza koyalım ve düşünelim... Bu kürsü
den yaptığımız yemini hepinize hatırlatı

yorum; böyle bir ücret dengesizliği bulu
nan bir işyerinde mutluluk olur mu, hu
zur olur mu? 

Sayın milletvekilleri, bu işyerinde iş
çiye verilen bordroları tek tek tetkik ettim. 
Yukarıda arz ettiğim şekilde, işçinin yüz
de 70'i asgarî ücretin altında, geriye ka
lan yüzde 30'u ise asgarî ücret civarında 
ücret almaktadır. Oysa, aynı işyerinden 
emekli olan bir işçi ise, devletten 160 bin 
lira emekli maaşı almaktadır. Yani, emekli 
olan işçi, aynı işyerinde halen çalışmakta 
olan işçiden daha fazla ücret almaktadır. 
Dünyanın hiçbir yerinde böyle çarpık bir 
ücret politikasının olacağını ve görülece
ğini sanmıyorum. 

Sayın milletvekilleri, kısaca ana baş
lıklarını sunduğum olayların bulunduğu 
bu işyerinde huzurun sağlanması, alın teri 
bedelinin ödenmesi, çağdaş emniyet ted
birlerinin alınması, işyerinde meslek içi 
eğitimin sağlanması, en az enflasyon ora
nında ücretlerin yeniden ayarlanması, top
lusözleşme görüşmelerinin bir an önce iş
çi lehine sonuçlandırılması, sürgün edilen 
işçilerin yeniden eski işyerlerine dönme
lerinin sağlanması hususlarında Sayın 
Hükümet ve yetkililerimiz ne düşünmek
tedir? Bu çağdışı uygulamaların devamı
nı mı, yoksa düzeltilmesini mi istemekte
dirler? Yüce Parlamentoya bu konuda bil
gi vermelerini istemenin, tabiî hakkımız 
olduğu kanaatindeyim. 

Sayın milletvekilleri, iş, sadece 
Çorum-Dodurga-Alpagut Linyit İşletmesi 
işyerlerinde çalışan işçilerimizin durum
ları ile kalmıyor. Çorum ve yöresinde uy
gulanmakta olan çalışma hayatı, yürekler 
acısı bir durum arz etmektedir. Örnek ola
rak Çorum Belediyemizi gösteriyorum. Şu 
anda, Çorum Belediyemiz iflas durumun
da bulunduğu için, belediyede çalışan iş
çilerimiz parasızlıktan, aylıklarını zama
nında alamamakta, belediye, işçilere 
ödenmesi gereken ücretleri ödeyebilmek 
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için tüm arsa ve taşınmazlarını satılığa çı
karmış bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Bayat-Karakaya 
Linyi t İ ş le tmesi , İ sk i l ip -Çomu ve 
Osmancık-Kumbaba Linyit İşletmeleri ile 
Çorum tuğla ve kiremit fabrikalarında fi
ilen çalışan toplam 13 bin civarında işçi
mizin bulunduğunu tespit ettim. Bu işçi
lerimizin sendikaları yoktur. Sendikaya gi
renler olur veya bu yönde çaba harcayan
lar olursa, işverenlerce bu işçilerin işleri
ne son verilmekte olduğunu ve bununla 
da kalınmayarak, çalışan insanların prim
lerinin ilgili SSK'ya yatırılmadığını tespit 
ettim. 

Çalışan işçilerimizin yüzde 75'inin si
gortasız olduğunu; yani her türlü sosyal 
güvenceden yoksun bulunduklarını tespit 
ettim. Özellikle, tuğla ve kiremit fabrika
larında çalışan 15 yaşından küçük çocuk
ların, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırıldık
larını gördüm. Genellikle, köylerden top
lanarak getirilen bu çocukların barınma 
yerleri ve tuvaletlerinin gayri sıhhî ve pis
likler içinde olduğunu üzülerek belirtmek 
istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda arz et
tiğimiz gibi, yaklaşık 13 bin civarında iş
çinin, temmuz ve ağustos aylarında (ki, 
bunlar işyerlerinin iş mevsimidir) SSK'ya 
verilen bildirgeler toplam 4 bin kişiyi kap
samaktadır. Temmvız, ağustos aylan dışın
da 12 ayın ortalaması ele alındığında, bu 
miktarın, 12 bine düştüğünü gömlekteyiz. 
Aynı işyerlerinde ücret dengesi uygun ola
rak cereyan etmemektedir. Bölge çalışma 
müdürlükleri ile ilgili SSK uygulamaları, 
bu işlerin yasalarımıza uygun olarak de
netiminde yetersiz kalmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, arz ettiğim hu
susları bizzat araştırdım. Gözlerimle gör
düğüm olaylar bir yana, işçilerimizden 
duyduklarımı, bana tanınan bu kısa süre 
içerisinde Yüce Parlamentoya aktarma 
olanağımın olamayacağını takdirlerinize 

bırakıyorum. Anlattıklarım, sadece gör
düklerimin madde başlıklarını içermekte
dir. 

Sayın milletvekilleri, bu çalışan işçi
lerimizin, bizim çocuklarımız, analarımız, 
babalarımız, kardeşlerimiz velhâsıl bu ül
kenin insanları olduklarını unutmayalım. 

İşçilerin huzurunu, kendi huzuru
muzdan ayrı düşünemeyiz. 12 Eylül mü
dahalesinden bugüne kadar geçen 8 yıllık 
uygulamayı nazara alarak söylüyorum; iş
çiden, emeğiyle geçinen insanlardan kor
karak sendikal hakları çağdışı bir düzey
de tutmanın, işçiyi, işverenin insafına terk 
etmenin çare olmadığını artık görelim. İn
sanlık tarihinde, işçiye düşman kesilerek, 
işçiyi ezmeyi, alın terini sömürmeyi, onu, 
alınıp satılabilinen bir eşya gibi düşünme
yi kötü bir şey,, iğrenç birşey ve ilkellik ola
rak düşünüyorum. 

Sayın milletvekilleri, yüzde 35 oy ora
nıyla, Parlamentoda yüzde 65'i elinde tu
tan becerikli ve açıkgözlü ANAP İktidar
larının, 12 Eylülü arkasına alarak uygu
ladıkları işçi ve işveren politikalarını bili
yoruz; bilmeyen dünya milleti de kalma
dı. Geçen yıl bu kürsüde, grev ve lokavt 
yasalarının görüşülmesi sırasında, grev 
yapmakta olan işçiye... 

BAŞKAN — Sayın Şahin, daha ev
vel bu konuşmayı hazırlarken, 5 dakika
ya sığıp sığmayacağını araştırmadınız mı? 

C E M A L ŞAHİN (Devamla) — Bit
ti efendim, bir cümlem kaldı. 

BAŞKAN — Rica ediyorum... Rica 
ediyorum... 

C E M A L ŞAHİN (Devamla) — Sa
yın Başkanım, teşekkür ediyorum. Bir 
cümlem kaldı efendim. 

Geçen yıl, grev ve lokavt yasalarının 
görüşülmesi sırasında bu kürsüde, grev 
yapmakta olan işçiye grev yerinde bir ça
dır verilmesi için, Yüce Parlamentomuz 
yarım gün uğraşı verdi; ancak, ANAP 'm 
haksız çoğunluğu bunu engelledi. Yarın-
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lann ne getireceğini ANAP'lı arkadaşla
rımız düşünebiliyorlar mı? 

12 Eylül zihniyetini paravan olarak 
taşıyanlara sesleniyorum. Emeğiyle geçi
nen insanlarımızı işverenlerin insafına 
terk ederek, sendikal hakları yok ederek* 
düzlüğe çıkabildik mi, enflasyonu önleye-
bildik mi, para babalarını iflastan kurta
rabildik mi, anarşiyi önleyebildik mi, ha
yalî ihracatı önleyebildik mi; yani köşeyi 
dönebildik mi? 

Hepinize sevgi ve saygılarımı sunu
yorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

3. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğ-
lu'nun, pamuk üreticisinin içinde bulunduğu güç
lükler ve almması gereken önlemlere ilişkin gündem 
dtst konuşması 

BAŞKAN — Hatay Milletvekili Tur
han Hırfanoğlu, pamuk üreticisinin için
de bulunduğu güçlükler konusunda gün
dem dışı söz istemiştir. 

Buyurun efendim. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın Hırfanoğlu, şifahî olarak, "Çu-
kobirlik üzerinde konuşa:ağımızı" beyan 
ettiniz; bunun dışına çıkmamanızı rica 
edeceğim. 

Buyurun. 
T U R H A N H I R F A N O Ğ L U (Ha

tay)— Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; pamuk üreticisinin içinde bulunduğu 
güçlükler ve alınması gereken önlemler 
konusunda gündem dışı söz almış bulu
nuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisi say
gıyla selamlıyorum. 

Ülkemiz, pamuk üretimi bakımından 
elverişli iklim ve ekolojik şartlara sahiptir. 
Türkiye'nin çeşitli yörelerinde pamuk ta
rımı yapılmaktadır. Dünya ekonomisinde 
olduğu gibi, ülke ekonomisi için de büyük 
önem taşıyan pamuk, dış ticaretimizde en 
çok payı alan ihraç ürünlerimizden biri
sidir. Geniş istihdam imkânları yaratma
sı, tekstil ve bitkisel yağ sanayiinin önem

li hammaddesi olması bakımından, ülke
mizde buğdaydan sonra en önemli tarım 
ürünü olma özelliği taşımaktadır. Ülke
miz, üretim miktarı bakımından da dün
yada önde gelen ülkeler arasında yer al
maktadır. 

Değerli milletvekilleri, pamuk haşa
tının, yurdumuzun bütün bölgelerinde ya
pıldığı ve halen devam ettiği şu günlerde, 
pamuk üreticileri çok büyük güçlükler içe
risindedir. Şöyle ki: İlan edilen taban fi
yatlar ucu ucuna maliyeti kurtarmaktadır. 
Geçen yıl kütlü pamuğunu 700 liraya ka
dar satan üretici, bu yıl 600 liradan sat
maktadır; korkarız ki, bu gidişle 500 lira
ya kadar düşecektir. Geçen yıla göre bu 
yıl tarımsal girdiler yüzde 100 ila yüzde 
50 oranında artmıştır. Tabiat şartlarının 
elverişli olmayışı ve ilaç fiyatlarının çok 
yüksek oluşu nedeniyle, pamuk zararlısı 
ile yeteri kadaı mücadele yapılamadığı 
için, randıman da çok düşük olmuştur. 
Zaten, başlayan yağışlar nedeniyle pamu
ğun kalitesi de hayli düşmüştür. Henüz bi
rinci el pamuğun üçte biri, ikinci elin de 
tamamı toplanamamış bulunmaktadır. 
Bu, çok endişe verici bir durumdur. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetin uy
guladığı taban fiyat ve ödeme politikası da 
çok yanlıştır; maliyet ve hızla t ırmanan 
enflasyon hesapları hiç yapılmamıştır. 
Üreticinin pamuğunu alıyorsunuz, yarı
sını peşin, diğer yarısını da iki ay sonra 
ödüyorsunuz... Çiftçimiz, bütün hesabını 
kitabını ve borçlarını hasat mevsimine gö
re yapmıştır. Zamanında ürün bedelinin 
tamamını alamayan çiftçimiz, borçlarını 
ödeyemiyor, icra memuruyla yüzyüze ge
liyor. Üstelik, Hükümetin uyguladığı ürün 
bedelinin yarısının peşin ödenmesi planı 
da, ancak sözde kalmıştır. Çünkü, şu aşa
mada Çukobirlik'e pamuk yatıran üreti
cinin yarısı parasını alamamıştır. Ayrıca, 
Çukobirlik'te depolar yetersiz kaldığı gi
bi, hamaliye işlemleri dr zayıf yürümek-
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tedir. Çukobirlik önündeki kuyruklar her 
gün daha da uzuyor; üç beş gün sıra bek
leyen üreticiler, hem nakliye ödüyor hem 
de işgücü kaybına uğruyor. Özel teşebbüs, 
geceleri bile alım yaparken, işlerin çok sı
kı olduğu bugünlerde, Çukobirlik, halen 
mesai saatleri içinde alım yapmaktadır. Bu 
nedenlerle, üreticiler, başka ilçelerin koo
peratiflerine gönderiliyorlar. Referandum 
öncesinde, yetkililer, kooperatife ürününü 
veren çiftçiye ürün bedelinin yarısının pe
şin ödeneceğini ve bu ilk ödemede Ziraat 
Bankasına borçlu olanlardan borç kesin
tisi yapılmayacağını açıklamışlardı; ancak, 
bu vaatler de sözde kaldı. Ziraat Banka
sı, ilk gününden beri, üreticilerin borçla
rını derhal kesmektedir. Bütün bu işken
celere dayanamayan üreticiler, mahsulü
nü, ister istemez tüccara yok pahasına sat
maktadırlar. 

Yukarıda açıkladığım gibi, şu sıralar, 
tüccar, pamuğu 600 liradan almakta, pa
rayı da ödeyememektedir. Uygulanan sı
kı para politikası piyasayı daha da aşağı
ya çekiyor. Zaten bugünlerde, Hatay ve 
çevresinde pamuk fiyatları 500 liraya doğ
ru tepetakla düşmek üzeredir. 

Değerli milletvekilleri, pamuk ihra
catı tıkanmış durumdadır; acil tedbirler 
alınması gereklidir. İhraç kapısını arala
yabilmek için, pamuk ihracatına uygula
nan 5 sentlik fon kesintisinin derhal kal
dırılması ve bazı tarım ürünleri ihracatın
da olduğu gibi, Fiyat İstikrar Fonunda bi
riken paradan pamuk ihracatı için destek
leme yapılmalıdır; yani, teşvik mutlaka 
sağlanmalıdır. Keza, artık hiçbir anlamı 
ve ekonomik değeri kalmayan yüzde 4 Sto
paj Vergisi kesintisi de tamamen kaldırıl
malıdır. Yine, Çukobirlik'te aksayan du
rumların da bir an önce düzeltilmesi ge
rekmektedir. Pamuk üreticisi ve Türk çift
çisi, bugünkü iktidar tarafından kaderine 
terk edilmiştir. Pamuk çiftçimiz için kâ
bus oldu; "Beyaz altın" diye bilinen pa

muğumuz, samandan değersiz hale geldi. 
Köylere hacizler gelmeye başladı. Traktör
ler yok pahasına satılıyor.Önlemler alın
mazsa, pamuk ekilemez, iplik ve tekstil sa
nayii felce uğrar. Beş yıldır iktidarda olan 
ANAP, çiftçiye, köylüye hiçbir şey verme
di; hep üvey evlat gözüyle bakıldı. Bunun 
sebebini anlamak mümkün değildir. Ya
sa teklifleri getiriyoruz, komisyonlarda 
reddediliyor. Siz getirin, biz destekleyelim, 
çiftçimize biraz bakalım. Çiftçi olmak suç 
mu? Yoksa, Türk köylüsü size oy vermedi 
diye cezalandırıyor musunuz? Çiftçimiz, 
özellikle pamuk üreticileri, inanınız çok 
büyük sıkıntının içindedirler. 

Bu güçlüklere çözüm bulunması ve 
vakit geçirilmeden bir dizi önlemler alın
ması için, öncelikle Sayın Hükümetin ve 
Parlamentomuzun ilgisini bekliyoruz. 

Yüce Meclise saygılar sunanm. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Hırfanoğlu. 

Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Muş Milletvekili Alaattin Fırat 'in, 
Anayasa Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin 
önergesi (4/37) 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonun
dan istifa önergesi vardır, okutuyorum. 

ALÂETTİN KURT (Kocaeli) — Sa
yın Başkan, bize söz vermediniz? Hep bir 
gruba mı söz veriyorsunuz? 

BAŞKAN — Okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Anavatan Partisi Genel Başkan Yar
dımcılığı görevim dolayısıyla, Anayasa 
Komisyonundaki Başkanvekilliği ve ko
misyon üyeliği görevimden istifa ediyo
rum. 

Gereğini tensiplerinize arz ederim. 
Alaattin Fırat 

Muş 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Niğde Milletvekili Doğan Baran ve 
9 arkadaşının, Genel Sağlık Sigortası Kanun Tek
lifini geri aldıklarına ilişkin önergesi (2/60, 4/36) 

BAŞKAN — Bir kanun teklifinin geri 
verilmesine dair önerge vardır, okutuyo
rdun: 

Sayın Kurt, zatı âliniz, bendenize 12 
nci sırada müracaat ettiniz; bunu zatı âli
nize de söyledim, imkân bulsam söz ve
rirdim. 

ALÂETTİN KURT (Kocaeli) — 
Hep bir gruba mı söz veriliyor; öyle mi 
takdir buyurdunuz? 

BAŞKAN — Buyurun, okuyun efen
dim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Halen Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonunda bulunan 2/60 esas sayılı Genel 
Sağlık Sigortası Kanun Teklifimizi, yeni
sini vereceğimizden dolayı geri çekiyoruz. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımız
la arz ederiz. 

1. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'-
m, 506 Sayılt Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nunun 2098 Sayılı Kanunla Eklenen Ek Birinci 
Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında Yasa 
Teklifi; Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 13 ar
kadaşının, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun 2098 Saydı Kanunla Eklenen Ek 1 
inci Maddesine 2 Bent Eklenmesi Hakkında l/asa 
Teklifi ile Zonguldak Milletvekili Şinasi Altmer'-
in, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 2098 
Saydı Kanunla Eklenen Ek 1 inci Maddesine Bir 
Bent Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık 
ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu, (2/24, 2/35, 
2/52) (S Sayısı : 74) (1) 

(1) 74 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

Doğan Baran 
Niğde 

Baki Durmaz 
Afyon 

Fuat Kılcı 
İzmir 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

Ömer Şeker 
Konya 

Zekeriya Bahçeci 
Antalya 

Hasan Namal 
Antalya 

Esat Kıratlıoğlu 
Nevşehir 
Ali Eser 
Samsun 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonunda bulunan teklif geri veril
miştir. 

Gündemin "Kanun Tasan ve Teklif
leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler" kısmına geçiyoruz. 

BAŞKAN — 1 inci sırada; Hatay 
Milletvekili Mehmet Dönen'in, 506 Sayılı 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 
2098 Sayılı Kanunla Eklenen Ek Birinci 
Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkın
da Yasa Teklifi; Ankara Milletvekili Rıza 
Yılmaz ve 13 arkadaşının, 506 Sayılı Sos
yal Sigortalar Kurumu Kanununun 2098 
Sayılı Kanunla Eklenen Ek 1 inci Mad
desine 2 Bent Eklenmesi Hakkında Yasa 
Teklifi ile Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altmer'in, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununa 2098 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 
1 inci Maddesine Bir Bent Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonu Raporunun müzakeresine 
geçiyoruz. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Komisyon raporunun okunup okun
maması hususunu oylarınıza sunacağım: 
Komisyon raporunun okunmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon 
raporunun okunması hususu kabul edil
miştir efendim. 

Komisyon raporunu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Yüksek Başkanlıkça Komisyonumu
za havale edilen "Hatay Milletvekili Meh
met Dönen'in; 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kurumu Kanununun 2098 sayılı Ka
nunla Eklenen Ek Birinci Maddesine Bir 
Bent Eklenmesi Hakkında Yasa Teklifi", 

"Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 
13 Arkadaşının; 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kurumu Kanununun 2098 sayılı Ka
nunla Eklenen Ek 1 İnci Maddesine 2 
Bent Eklenmesi Hakkındaki Yasa Teklifi", 

"Zonguldak Milletvekili Şinasi Altı-
ner'in; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nuna 2098 sayılı Kanunla Eklenen Ek 1 
inci Maddesine Bir Bent Eklenmesine Da
ir Kanun Teklifi", 

Birbirleri ile ilgili görüldüğünden, İç
tüzüğün 36 ncı maddesine göre birleştiri
lerek, Komisyonumuzun 5.5.1988 tarihli 
8 inci Birleşiminde; teklif sahibi Ankara 
Milletvekili Rıza Yılmaz, Zonguldak Mil
letvekili Şinasi Altıner, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Sigortalar 
Kurumu temsilcilerinin de katılmasıyla in
celenip görüşülmüştür. 

Her üç teklif de, bazı işyerlerinde ba
zı işlerde çalışan sigortalı işçilerin, bir yıl
lık sigortalılık sürelerine (90) günlük iti
barî hizmet süresi uygulanmasını öngör
mektedir. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunda 2422 sayılı Kanunla yapılan deği
şiklikle, kadın sigortalıların 38, evkek si
gortalıların 43 yaşından önce emekli ola

bilme imkânı önlenmiştir. 
Diğer taraftan, kalkınma hamlesi 

içinde bulunan memleketimizde özellikle 
teknik işgücü potansiyelinden azamî ölçü
de faydalanılmasınm esas olduğu dikkate 
alınırsa, halen var olan erken emeklilik sis
teminin daha da genişletilmesi, primli sis
teme dayanan sosyal güvenlik kuruluşla
rının malî durumlarını menfî yönden et
kileyecektir. 

Ayrıca 1988 yılı Programında Hükü
metçe T.C. Emekli Sandığı ve Sosyal Si
gortalar Kurumunda fiilî ve itibarî hizmet 
süresi zamlanndan faydalandırılacak gö
revlilerin, teknoloji ile, sağlık ve işgüven-
liği alanındaki gelişmelere paralel olarak 
belirli aralıklarla gözden geçirilmesini sağ
layacak şekilde hukukî düzenlemelere baş
lanacağı belirtilmiştir. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun aktü-
eryal dengesini büyük ölçüde bozacak ni
telikte görülen teklifler, diğer bazı meslek 
grupları için yeni taleplere de yol açabile
ceği görüşü ile Komisyonmuuzca müspet 
mütalaa edilmemiş ve birleştirilmiş met
nin maddelerine geçilmeden reddedilmiş
tir. 

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

Başkan 
Mustafa Balcılar 

Eskişehir 
ve komisyon üyeleri 

BAŞKAN — Komisyon raporunun 
müzakeresine geçiyoruz. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Şinasi Altıner; buyurun. 

DYP GRUBU ADINA ŞİNASİ AL
TINER (Zonguldak) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kurumu Kanununun 2098 sayılı Ka
nunla Eklenen Ek Birinci Maddesine Bir 
Bent Eklenmesi Hakkında Kanun Tekli
fimiz üzerinde, grubum adına söz almış 
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bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyeti
nizi saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, 506 sayılı Kanu
na 2098 sayılı Kanunla eklenen ek 1 inci 
maddenin bentleri nedir, bu ekleme ne za
man yapılmıştır ve zaman içinde daha 
başka neler eklenmiştir; bunlara önce bir 
göz atmak gerekecektir. 

Sayın milletvekilleri, 2098 sayılı Ka
nun 4 maddeliktir; 11.8.1977 tarihinde ka
bul edilmiş ve 24.8.1977 tarihinde, 16037 
sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürür
lüğe girmiştir. Bu kanun, bazı sigortalı 
hizmetlerde çalışanların sigortalılık süre
lerine, her takvim yılı (sene) için 90 gün 
ilave süre verilmesini amaçlamaktadır. 

"2098 sayılı Yasa 4 maddeliktir" de
dim. Kanunun 1 inci maddesinin birinci 
bendi 212 sayılı Kanunla değiştirilen 5953 
sayılı basın mesleğinde çalışanlarla çalış
tıranlar arasındaki münasebetleri düzen
leyen kanun kapsamına tabi olarak çalı
şan sigortalıları kapsamaktadır. 2 nci ben
di ise, basım ve gazetecilik işyerlerinde 
1475 sayılı Kanun ve değişikliklerine gö
re çalışan operatör, mürettip, rotatifçi, ro-
to ofsetçi, klişeci, tifdrukçu ve yardımcı
larını kapsamaktadır. Bu iki bentle ekle
nen ve basını ilgilendiren işkollarında ça
lışanların her senesine 90 gün ilave süre 
verilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bir de, bizim ko
numuzun dışında olmasına rağmen, yine 
temas etmeden geçemeyeceğim bir konu 
var; o da, bu sefer aynı Kanun ile ilave edi
len, T R T Kurumunda çalışanlara Emek
li Sandığından senesine üç ay ilave süre 
veren bir madde çıkmıştır. Bu, sadece 
2098 sayılı Kanunun bir bölümüdür ve 
sonumuzun dışındadır. 

Sayın milletvekilleri, aradan zaman 
geçmiş ve Anavatan Partisi İktidarı döne
minde, Meclisin XVII . çalışma Dönemi
nin 20 Haziran 1987 günü, 3395 sayılı bir 
Yasa çıkmıştır. Bu yasa, Resmî Gazetede 

9 Temmuz 1987 tarih ve 19512 sayıyla ya
yımlanmıştır. Bu kanun, 19 maddeliktir; 
bizi, 13 üncü maddesi ilgilendirmektedir. 
13 üncü maddeyi okuyorum: "506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununa 2098 sayılı 
Kanunla eklenen ek 1 inci maddenin II 
nci bendi değiştirilmiş ve bu maddeye aşa
ğıdaki III ve IV üncü bentler ilave edil
miştir." 

Şimdi, demek ki, 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununa 1977 yılında 2098 sa
yılı Kanunla iki bent eklenmiş, 10 yıl son
ra, 1987 yılında 3395 sayılı Kanunla iki 
bent daha eklenmiş ve bent sayısı dörde 
çıkmıştır. 1987 yılında eklenen bentler ne
dir; onları da okuyalım: 

" I I — Basım ve gazetecilik işlerinde 
1475 sayılı Kanun ve değişikliklerine gö
re çalışan sigortalılar. 

III — Gemi adamları, gemi ateşçile
ri, kömürcüler, dalgıçlar. 

IV — Azotlu gübre ve şeker sanayi
inde, fabrika, atölye, havuz ve depolarda, 
trafo binalarında çalışanlar." 

Şimdi, bu işyerlerinde çalışanların da 
506 sayılı Yasaya göre -bu kanundan 
sonra- çalıştıkları her takvim yılına 90 gün 
süre eklenerek, daha erken emekli olma
ları sağlanıyor. 

Şimdi, biz bu kanun teklifini verdi
ğimiz zaman, demir-çelik işçilerinin bu
rada unutulmuş olduğunu ve haksızlık ya
pıldığını gördük. Onun için, bu haksızlı
ğı düzeltmek maksadıyla bir kanun tekli
fi verdik. "Haksızl ık" diyorum; bu hak
sızlığı komisyonda açık bir şekilde ifade et
tim, şu anda Yüce Heyetinize de ifade et
mek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, 31 Mart 1981 ta
rih ve 17296 sayılı Resmî Gazetede İş Ka
zaları ile Meslek Hastalıkları Sigortası 
Prim Tarifesi Yönetmeliği yayımlanmıştır. 
Bu tarifede, işyerleri, tehlike riski en az 
olandan en çok olana doğru l 'den 12'ye 
kadar numaralandırılmak suretiyle sınıf-

1 — V ••• • 
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landırılmıştır. 
1987 tarihinde çıkarılan 3395 sayılı 

Yasayla, her çalışma yılma 90 işgünü prim 
ekleyen 2098 sayılı Yasaya iki bent ilave 
edilmiştir. 

İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları Si
gortası Prim Tarifesi Yönetmeliği halen 
yürürlüktedir. Bu yönetmeliğe göre, basın 
işlerinde çalışanların tehlike sınıfının 2; ge
mi adamlarının, ateşçilerin, kömürcülerin, 
dalgıçların tehlike sınıfının 6; azotlu güb
re ve kimyevî gübre sanayiinde çalışanla
rın tehlike sınıflarının 3 üncü sırada yer 
aldığını, bu yönetmeliğe göre, şeker sana
yiinde çalışanların da tehlike sınıfı açısın
dan 2 nci sırada olduğunu görüyoruz. Yi
ne aynı yönetmelikte, demir-çelik sektö
ründe çalışan işçilerin tehlike sınıflamasın
da 5 inci sırada yer aldığını buradan gör
mekteyiz. 

Şimdi, bizim tespit ettiğimize göre, 
demir-çelik sektörü, Türkiye'de aşağı yu
karı 100 bin çalışanı kapsamaktadır. Yü
ce Heyetiniz bu kanun teklifimizi kabul et
tiği takdirde; gerekçemizde de açıkça be
lirttiğimiz gibi; imalat sanayiinin en alt 
sektörleri durumunda olan ve son derece 
ağır şartlarda iş gören demir-çelik işçile
rinin senesine 90 günlük bir prim ilave 
edilmiş olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, burada biraz 
önce "Haksızlık" kelimesini kullandım. 
Haksızlık, iki mukayese arasında olur. Biz 
bu konuya, "Falanca yere bir hak veril
miş, falanca yere de verilsin" düşüncesiyle 
yaklaşmıyoruz. 1987 yılında şeker ve azot
lu gübre çalışanlarına kanunla bir hak ve
rilirken, zannediyorum XVII. Dönem 
milletvekillerinin gözünden bu hususlar 
kaçmış olacaktır. Çünkü, tehlike ve iş ris
ki sınıflandırmasının çok daha aşağısında 
numaralanmış olan bir sektöre bu haklar 
verilirken, daha ağır şartlarda işçi çalıştı
ran bir sektörü, bu hal rahatsız etmekte

dir. Biz, bu itibarla bu kanun teklifini ver
dik. 

Sayın milletvekilleri, üstelik, bugün 
ANAP İktidarı epeyce bir zamandan be
ri, özellikle sanayi mamulleri ihracatından 
ve sanayi mamulleri ihracatının toplam ih
racatın yüzde 80' i olduğundan sık sık 
övünç içinde bahsetmektedir. Bu ihracat 
içinde demir-çelik sektörü, tekstilden son
ra ikinci sırada yer almaktadır. 

Bizatihi bu kürsüden gerek grubum 
ve şahsım adına konuşmalarımda; gerek
se gündem dışı konuşmalarda ve geçtiği
miz senenin bütçe kpnuşmalarmda, bu 
sektörde çalışan işçilerin emeklerinin, alın-
teri paylarının sınai maliyet içinde devlet 
sektöründe yüzde 10'lara, özel sektörde de 
yüzde 5-6'lara indiği bir ortamda, sınaî 
maliyet sıralamasında dördüncü sıraya 
düştüğünü defalarca açıklamıştım. Böyle 
bir ortamda, Hükümetin demir-çelik sek
törüyle övündüğü bir ortamda, ben, Yü
ce Heyetinizin Sayın Komisyon gibi dü
şünmeyeceğini, teklifi reddetme yerine, bu 
sektörde çalışan 100 bin kişiye de, demir-
çelik sektörüne de, geçen sene Şeker Şir
ketine ve azotlu gübreye verilen bu hak
kın aynen verileceğine inanıyorum; hak
landın 

Diğer taraftan, Komisyonun redde
diş sebepleri de tatminkâr değildir. Niçin 
değildir?.. Sosyal Sigortalar Kurumu eğer 
bir malî kriz içindeyse, 1987 yılında da bu 
kriz içindeydi. Hatta, Sosyal Sigortalar 
Kurumunun malî kriz içinde olduğu tür
küsü, ANAP'm 1983 yılında iktidara gel
diği günden beri sık sık söylenmektedir. 
Bu XVIII. Dönem Meclisindeki milletve
killerinin yüzde 40'ı bundan evvelki dö
nemde de buradaydı. 1987 yılında bu ka
mın çıkarken de Sosyal Sigortalar Kuru-
mununu malî krizi var idiyse, yine de var
dır. Onun için ben, bu kanun teklifinin ka
nunlaşmasını ve bir bent eklenmesini Yü
ce Heyetinizden talep ediyorum. 
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Sayın milletvekilleri, bu kanun tek
lifinin geçen hafta gündeme alınmadığı bir 
ortamda, bir hafta geçince, kulislerde, 
Anavatan Partisi milletvekillerinin de bu 
kanun teklifine sıcak baktığı lafları yayıl
dı. O zaman, bu kanun teklifine birtakım 
ucuz kahramanlar sahip çıkmaya çalıştı; 
bundan da bahsetmeden geçemeyeceğim. 

Elimde, Karabük'te yayınlanan 
"Karabük Postası" diye mahallî bir ga
zete var; 11 Ekim 1988 Salı günü yayınla
nan bu gazeteden bir pasaj okuyorum: 
"Çelik işçisinin doksan günlük yıpranma 
hakkı konusunda Zonguldak Milletvekili 
Ömer Macun tarafından Türkiye Büyük 
Millet Meclisine kanun teklifi verildi'' ve 
"işçinin yıpranma hakkı verilecek" baş
lıklarıyla çıkan haberi okuyorum: "Çelik 
işçisinin doksan günlük yıpranma hakkı
nın geri verilmesi konusunda Türkiye Bü
yük Millet Meclisine Anavatan Partisi 
Zongudak Milletvekili Ömer Faruk Ma
cun tarafından kanun teklifi önergesi ve
rildiği açıklandı. Anavatan Partisi ilçe baş
kanlığından yapılan açıklamada şöyle de
nildi: 'Çelik işçisine, 1961 yılına kadar ça
lıştığı her yıl için doksan günlük yıpran
ma hakkı tanınmış, işçilerin erken emek
lilik hakkı kazanması işlemleri sürdürül
müştü; bu hak 1961 yılında kazandırılmış
tı. 1987 yılında çıkan ve Süper Emeklilik 
Kanunu olarak bilinen uygulama ile yıl
da 90 günlük yıpranma olayı yeniden gün
deme gelmiş ve birçok işyerlerinde çalışan 
işçiler bu haklarını yeniden elde etmişler
di, 10 binlerce demir-çelik işçisinin dört 
gözle beklediği 90 günlük yıpranma ola
yının önümüzdeki haftalarda Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde olumlu bir biçim
de sonuçlanacağına kesin gözüyle bakıl
maktadır. Milletvekilimiz konuyu yakın
dan takip etmektedir. Bu, işçimizin önemli 
meselelerinden biridir. En kısa zamanda 
çözüme kavuşacaktır. İşçi arkadaşlarımı
za şimdiden hayırlı olsun. 
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Bu arada söz konusu ağır işkolların
da çalışan işçiler yılda 90 gün yıpranma 
ile, emeklilik işlemlerinde, 12 ay çalışacak
lar, 15 ay çalışmış gibi hakka sahip .olacak
lardır. 

Öte yandan, Anavatan Partisi Zon
guldak Milletvekili Ömer Faruk Macun 
tarafından Türkiye Büyük Millet Mecli
sine verilen kanun teklifi önergesi, Çelik 
İş camiasında sevinçle karşılandı." 

Sayın milletvekilleri, zararı yok; ka
nun teklifi bizim, biz kanunu teklif ettik. 
Sayın Ömer Macun böyle bir teklif verdi 
mi, vermedi mi bilmiyorum, vermedi. En 
azından şu saate kadar böyle bir teklif ver
medi. Keşke verilmiş olsaydı da, isim ba
bası zaran yok, ANAP'tn olsaydı: ama 
ucuz kahramanlık yapılmasın sayın mil
letvekilleri. 

Şimdi, ortada bir iş var, Sayın Ömer 
Macun gelip bu kürsüden açıklamalıdır. 
Ya bu beyanatı verdi, bu gazete doğru söy
lüyor, yahut da Sayın Ömer Macun böy
le bir beyanat vermedi. Zannettik ki, bu 
kanun çıkacak; ANAP'lıların kabul ede
ceğine kesin inançla inandı, hiç olmazsa 
bir parsa toplayalım diye bir beyanat ver
di. Şimdi, öyle veya böyle... 

BAŞKAN — Süreniz dolmuştur 
efendim, toparlayınız. 

SİNASİ ALTINER (Devamla) — 
Bitiriyorum Sayın Başkan. 

Burada bir yalan söyleyen var. Ya ya
lanı söyleyen bu basın, ya Karabük Ana
vatan Partisi İlçe Teşkilatının basın bildi
risi yahut da Milletvekili Sayın Ömer Ma-
cun'dur. Burada açıklığa kavuşmalıdır. 

Saygılar sunanm. (DYP sıralan ndan 
alkışlar) 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Gru
bu adına, Sayın Mehmet Akdemir; buyu
run. 

ANAP GRUBU ADINA MEH
MET AKDEMİR (Gaziantep) — Sayrın 
Başkan, sayın milletvekilleri; Hatay Mil-
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letvekili Sayın Mehmet Donen'in; 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu
nun 2098 sayılı Kanunla Eklenen Ek Bi
rinci Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hak
kında Yasa Teklifi, Ankara Milletvekili Sa
yın Rıza Yılmaz ve 13 arkadaşının; 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu
nun 2098 sayılı Kanunla Eklenen Ek 1 inci 
Maddesine 2 Bent Eklenmesi Hakkında 
Yasa Teklifi ile Zonguldak Milletvekili Sa
yın Şinasi Altıner'in, 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununa 2098 sayılı Kanunla 
Eklenen Ek 1 inci Maddesine Bir Bent Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi hakkında 
Anavatan Partisi Meclis Grubunun görüş
lerini arz etmek için huzurlarınızda bu
lunuyorum. Bu vesileyle Yüce Heyetinizi 
grubum ve şahsım adına saygılarımla se
lamlıyorum. 

Değerli üyeler, sosyal güvenlik, çalı
şanların ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını 
karşılayacak tarzda, bugünlerini ve yarın
larını güven altına almayı hedef tayin eden 
sistemler bütünüdür. Bir hizmet aktine 
dayanarak bir veya birkaç işveren yanın
da çalışan sigortalılar ile bunların bak
makla yükümlü olduğu aile bireyleri, 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamı 
içinde sosyal güvenliğe kavuşmuşlardır. 

Kanunun genel sistematiği içinde si
gortalılar ile aile bireylerine sağlanan sos
yal güvenlik haklan, Milletlerarası Çalış
ma Teşkilatının 102 sayılı Sosyal Güven
liğin Asgarî Normları Hakkındaki Ulus
lararası Sözleşmede yer alan 9 sigorta nor
mundan 7'sini ihtiva etmektedir. Bunlar, 
iş kazaları, meslek hastalıkları, analık, has
talık sigorta kolları ile, malullük, yaşlılık 
ve ölüm sigorta kollandır. 

Ülkemizde uygulanan bu sosyal si
gorta sistemine ek olarak, özellikle ma-
mullük, yaşlılık ve ölüm sigorta kolları ba
kımından biraz da Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanunundan esinlenerek 
11.8.1977 tarih ve 2098 sayılr Kanunla bir 

istisna getirilmiştir. Bu istisna içinde ba
sın mesleğinde çalışanlara, basım ve ga
zetecilik işyerlerinde görev yapan bazı 
branşlara, ağır işgücü kıstası dikkate alı
narak, 1 yıllık çalışma süresine ek olarak 
90 gün itibarî hizmet süresi eklenmesi sis
temi getirilmiştir. Ancak, getirilen bu sis
tem, uygulamada, kendi içinde sigortalı ile 
Sosyal Sigortalar Kurumu arasında birçok 
dava konusu teşkil etmesi yanında, ağır iş 
şartlarını havi işkollannda çalışanlar ba
kımından da yeni taleplerin doğmasına se
bebiyet vermiştir. 

Bu konuda verilen yargı kararlan ve 
ek olarak bazı işkollannda çalışanlann da 
talepleri dikkate alınarak, 1987 yılında ye
ni bir yasal düzenleme yapmanın zorun
luluğu ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede, 
20.6.1987 tarih ve 3395 sayılı Kanun ile, 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda 
yapılan değişiklik ile basım ve gazetecilik 
işyerinde çalışanlann durumu, yargı ka
rarlan doğrultusunda düzeltilirken, gemi 
adamlanna, gemi ateşçilerine, kömürcü
lere ve dalgıçlara, azotlu gübre ve şeker 
sanayiinde fabrika, atölye, havuz ve depo
larda, trafo binalannda ağır ve tehlikeli iş
lerde çalışanlara da bu hak verilmiştir.. 

Ancak, bazı işkollannı da kapsayarak 
genişletilen bu uygulama, benzer işlerde 
çalışanlar yönünden de yeni taleplerin 
doğmasına bihakkın sebebiyet vermiştir. 
Nitekim, Yüce Meclisin gündeminde yer 
alan kanun tekliflerinde, demir-çelik sa
nayii, askerî fabrikalar, Maden Tetkik 
Arama Enstitüsü laboratuvarlarmda ça
lışanlara da bu hakkın verilmesi öneril
mektedir. 

Görüşmelerde gündeme getirilen bu 
hususa prensip olarak karşı çıkmak müm
kün değildir. Ancak, konuya, belirli işkol
lannı dikkate alarak yaklaşmanın, yapılan 
uygulamalann, diğer işkollan bakımından 
da, yeni hak taleplerine yol açacağı mu
hakkaktır. 
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Diğer taraftan, getirilen her yeni hak
kın, Sosyal Sigortalar Kurumuna getire
ceği ek malî yükü ve karşılığını hesapla
mak zorundayız. 

Hükümet, bu uygulama ve talepleri 
dikkate alarak, 1988 yılı icra planının 373 
nolu talebinde, "Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Ku
rumunda fiilî ve itibarî hizmet süresi zam-
larından faydalandırılacak görevlilerin, 
teknoloji ile sağlık ve iş güvenliği alanın
daki gelişmelere paralel olarak, belirli ara
lıklarla gözden geçirilmesini sağlayacak şe
kilde hukukî düzenlemeler yapılacaktır" 
ilkesine yer vermiştir. 

Bu ilke çerçevesinde, fiilî ve itibarî 
hizmet uygulamasının, teknoloji, sağlık ve 
iş güvenliği ilkeleri içerisinde, sosyal gü
venlik açısından değerlendirilerek, konu
ya daha modern sistem içerisinde yaklaş
ma yönünden, araştırma ve incelemeler 
yapılması konusunda, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığında, çalışmalara da 
başlanmıştır. 

Konuya, intikal eden bir dava dola
yısıyla, mahkemeler de aynı açıdan bak
maktadır. Nitekim, Ankara Birinci İş 
Mahkemesinin 15.9.1988 tarihli bir kara
rıyla, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunda 3395 sayılı Kanunla yapılan bu ko
nudaki yasal düzenlemenin, Anayasanın 
10 uncu maddesine aykırı olduğu görüşüy
le, Anayasa Mahkemesine intikal ettiril
miş olup, dava Anayasa Mahkemesinde 
incelenmektedir; halen bir karar da oluş
mamıştır. 

Bilindiği üzere, itibarî hizmet ve fiilî 
hizmet müddeti, mevcut emeklilik süresin
den düşülerek, ilgililerin daha az çalışmak 
suretiyle emekli olmalarım da sağlamak
tadır. Bir yandan 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununda, 3246 sayılı Kanunla de
ğişiklik yapmak suretiyle emeklilik yaşını 
yükseltirken, öte yandan emeklilik yaşının 
indirilmesi sonucunu veren bu tür düzen

lemelerin, sistemin bütünlüğünü bozacak 
bir mahiyet taşıdığını da kabul etmek zo
rundayız. 

Yukarıda da ifade ettiğim gibi, Ana
vatan Grubu olarak, hayat boyu güçlük
lerle ve çeşitli tehlikelere maruz kalarak 
çalışmakta olan işçilerimizin haklarının 
zail olmasına sureti katiyede izin vereme
yiz. 

Kaldı ki, biz, işçilerimizin işyerlerin
deki çalışma şartlarını daha sağlıklı ve da
ha güvenli bir hale getirmek için çalışmak
tayız. İşyerlerinin denetiminden, işçi ve iş
verenlerimizin eğitilmesine kadar uzanan 
bir programı son derece titiz bir çalışma 
yaparak uygulamaya devam ediyoruz. 

Öncelikle işçimizi sağlıklı bir hayata 
kavuşturmak ve daha sonra sosyal güven
liğini sağlamak, onlara yeni haklar ver
mek, mevcut hakları iyileştirmek, esas 
prensibimizdir. 

Bunun yanında, yukarıda da değin
diğim gibi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığınca başlatılan araştırma çalışma
larının sonucunun beklenmesinin, hem 
ileride çıkması muhtemel hukukî sorun
ların asgarî seviyeye indirilmesi, hem de 
çalışanlar arasında farklılıkların doğma
sını önlemek bakımından doğru olacağı 
kanaatindeyiz. 

Netice itibariyle, ileride çok daha ger
çekçi ve adil uygulamalara imkân verecek 
çalışmaların sonucu alındıktan sonra hu
kukî düzenlemelere gidilmesinin uygun 
olacağını belirtir, teklife, bu sebeple, bu 
aşamada oy kullanamayacağımızı arz 
eder, Yüce Meclise saygılarımı arz ederim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 

adına, Sayın Mehmet Dönen söz istemiş
lerdir. 

Buyurun Sayın Dönen. 
SHP GRUBU ADINA MEHMET 

DÖNEN (Hatay) — Sayın Başkan, de-
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ğerli milletvekilleri; 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununun 2098 sayı
lı Kanunla Eklenen Ek 1 inci Maddesine 
Bir Bent Eklenmesi Hakkında Yasa Tek
lifi ve komisyon raporu üzerinde SHP 
Grubu adına söz almış bulunuyorum. 
Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla 
selamlarım. 

Değerli arkadaşlarım, az önce ANAP 
Grubu adına konuşan arkadaşım, siz hak
lısınız; ama, bu teklifi muhalefet verdi, 
onun için biz karşı çıkacağız, diyor. Bizim 
bir aşiret tikimiz var; bu aşiret bunu de
diyse, karşı aşiret de öbürünü der muhak
kak. Hâlâ böyle bir ortamdan kurtulama
dık, bunun için reddedeceğiz, diyor. O 
kendi bilecekleri bir konu tabiî. 

Değerli milletvekilleri, biz bu yasa 
teklifini, bugün var olan bir haksızlığı ön
lemek ve haklının hakkını vermek amacıy
la hazırladık; ama komisyonda hiç bir da
yanağı olmadan, sudan sebeplerle 
ANAP'lı komisyon üyesi arkadaşlarım bu 
yasa teklifine karşı çıkmışlardır. 

Bugünkü mevcut yasaya göre, basım 
işçileri, su altında çalışanlar, azotlu güb
re fabrikalarında ve şeker fabrikalarında 
çalışanlar yılda 90 gün itibar! hizmetten 
yararlanmaktadırlar; ancak, bu saydığım 
işkollartndan daha ağır şartlarda, daha 
ağır işkollarında çalışan işçiler bu haklar
dan yararlanamamaktadırlar. Bunu da 
-diğer işçilerin daha ağır işkollarında 
çalıştıklarını- Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanlığının yayınlamış olduğu iş ka
zası ve meslek hastalıkları tarifine ilişkin 
tehlike derecesini gösteren liste, açık açık 
ortaya koymaktadır. 

Şeker fabrikaları ve basım işyerlerin
de çalışan işçi arkadaşlarımız, iş kazası ve 
meslek hastalıkları yönünden 2 nci dere
cede tehlikeli bir işyerinde çalışmaktadır
lar. Azotlu gübre sanayiinde çalışanlar ise 
3 üncü derecede tehlikeli işyerlerinde ça
lışmaktadırlar; ama demir-çelik sektörün

de çalışan işçiler 5 inci derecede; yani, yıl
da 90 gün itibarî hizmetten yararlanan iş 
yerindeki işçilerden iki kat daha ağır ko
şullarda çalışan işçiler, bu haktan yarar
lanamamaktadırlar. İşte, biz, bu haksız
lığı gidermek için bu yasa teklifimizi ha
zırladık. 

Bugün, yasa kapsamına giren işçile
rin, yılda 90 gün itibarî hizmetten yarar
lanmalarına karşı değiliz. Elbette ki, on
lar da bu haktan yararlanmalıdırlar; an
cak, iş yerlerinde iki kat daha ağır koşul
larda çalışan işçilerin de, yılda 90 gün iti
barî hizmetten yararlanmaları, haklandın 

Değerli arkadaşlarım, demir-çelik 
fabrikalarında Emekli Sandığına bağlı ola
rak çalışan teknik elemanlar, yılda 90 gün 
itibarî hizmetten yararlanmaktadırlar, ya
ni, masa başında oturan insanlar, yılda 90 
gün itibarî hizmetten yararlanıyor; ama, 
kok fabrikasında, yüksek fırınlarda fırının 
karşısında kontunu dökümde ateşin üze
rinde eriyen demiri bir çorba gibi karıştı
ran işçiler, bu haktan yararlanamıyor. Siz
ce, bu bir haksızık değil midir? Herhal
de, vicdanı olan her insan, bu haksızlığı 
açık seçik görür değerli arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım, 1987 yılında, 
İskenderun Demir-Çelik Fabrikasında ça
lışan işçilerin yapılan periyodik muayene
lerinin sonucuna baktığımızda, bu çelişki 
daha açık ve seçik gündeme gelir. Bu nok
tada şunu da söylemek istiyorum: İsken
derun Demir-Çelik Fabrikasının bulundu
ğu İskenderun'da sağlık hizmetleri gören 
hastanenin (Sosyal Sigortalar Kurumu 
Hastanesinin) ne şartlarda çalıştığını iki 
rakam vererek anlatıp, nasıl bir periyodik 
muayene yaptıklarını da sizin vicdanları
nıza sunacağım. 

Değerli arkadaşlarım, 1987 yılında 
İskenderun'da 36 doktorla 370 bin hasta 
muayene edilmiş. Bunun 3 bin tanesi 
ameliyat edilmiş, 10 bin tanesi yatırılmış. 
Yaklaşık bir hesapla, poliklinikte bir dok-
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tor günde 150 hasta muayene etmiş olu
yor. İşte bu şartlardaki muayenelerin so
nuçlarını sizlerin takdirine sunacağım. 

Haddehanelerde çalışan işçi sayısı 
i 845, periyodik muayeneden geçen işçi 
sayısı 1 810, kronik bronşit 85, yüksek tan
siyon 64, kalp hastası 7. 

Belki, "Bir tek üniteyi baz aldınız" 
dersiniz diye şu rakamları da veriyorum: 
Çelikhanede çalışan işçi sayısı 1 070, pe
riyodik muayeneden geçen işçi sayısı 
1 042, kronik bronşit 73, yüksek tansiyon 
45, kalp hastası 9. 

Kok fabrikasında genel işçi sayış 651, 
periyodik muayeneden geçen işçi sayısı 
670, kronik bronşit 35, yüksek tansiyon 7, 
kalp hastası 3. 

Yüksek fınnda çalışan işçi sayısı 665, 
periyodik muayeneden geçen işçi sayısı 
546, kronik bronşit 34, yüksek tansiyon 11, 
kalp hastası 7. 

Yukarıda söylediğim hastalıklar, ar
tık son safhaya gelmiş hastalıklardır. Ya
ni, günde 150 kişi muayene eden dokto
run, şöyle yüzüne bakıp, rengi sararmış, 
göbeği çıkmışsa, "sen hastasın" dediği 
hastalardır, bunun dışında, muayene edi
lerek tespit edilen hastalıklar değildir. Esas 
hasta sayısı, bunun en az iki veya üç katı
dır. Periyodik muayeneye gelmeyen has
talar ise, birlikte çalıştığı işçi arkadaşların
dan ayrı düşmemek için -çünkü, buralar
da birlikte yemek yiyorlar, birlikte su 
içiyorlar- "Bu hastadır" diye dışlanma
maları için periyodik muayeneden kaç
maktadırlar. İşte bu koşullarda çalışan iş
çilerin hastalıklarına, kirli havanın ve kö
tü içme suyunun sebep olduğu siroz ve 
böbrek hastalıkları gibi hastalıklar da da
hil değildir. 

Genel olarak, İskenderun Demir-
Çelik Fabrikasında 12 bin işçinin çalıştığı 
düşünülürse -bugün yüzde 20'si iş yapa
maz, hasta durumdadır, yani- 2 400 işçi 
kaderiyle baş başa bırakılmış, ölümle pen

çeleşen işçidir. Bunlardan üretimi artırma
larını beklemek hayalcilik olur. 

Değerli arkadaşlanm, az önce konu
şan ANAP'lı sözcü arkadaşım dedi ki, 
"Biz inceleme yapıyoruz." 

Demir-çelik fabrikalarında inceleme 
yapmaya, çalışmaya gerek yoktur. Otomo
bilinize binin, fabrikanın yanından geçen 
E- 5 karayolundan geçtiğiniz zaman, 
demir-çelik fabrikası üzerinde ham kok 
gazı, eriyerek buharlaşmış demir tozlan, 
karbondioksit, hidrojen sülfür gazlannın 
ve tozlarının etkisiyle meydana gelen bir 
toz bulutu yığını görürsünüz. Biraz daha 
yaklaştığınızda ise, çürük yumurta koku
su duyarsınız. Yani, kok fabrikasının çı
kartmış olduğu kükürtlü hidrojen gazının 
kokusunu duyarsınız. Bu gaz, Karadeniz'
in 200 metre tabanında bulunan ve canlı-
lann yaşamasın» önleyen gazdır. Bu gaz, 
çürük yumurtanın içinde biriken gazdır. 
İşte, demir-çelik fabrikasında çalışan işçi
ler, bu şartlarda, bu koşullarda üretimi ar
tırmak için var güçleriyle çalışıyorlar. Bu 
da, onlann, ülkelerine ve devletlerine olan 
bağlılıklanndan gelir. Ama, siz, bu Yüce 
Meclis, o işçilerin hakkı olan haklan ver
mezseniz, bir müddet sonra o insanlann 
devlete olan saygılarında azalma başlar; 
devlete saygı duymaz olurlar. İşte o zaman 
koşullarda ne üretimi artırabilirsiniz, ne 
de o fabrikada huzuru sağlayabilirsiniz. 
Bunun da sorumluluğu, bugünkü Türki
ye Büyük Millet Meclisinde çoğunluğu 
bulunan ANAP Grubunun üzerindedir. 

Değerli arkadaşlanm, yine İskende
run Demir-Çelik'te çalışan işçiler 
-İskenderun Demir-Çelik Fabrikası bir en
tegre tesistir- işyerine sabah 07.30'da ge
lir, işten akşam üstü 16.30'da çıkarlar. \ani 
günde 9 saat, haftada 54 saat çalıfırlar ve 
bu insanlar 45 saat üzerinden ücret alır
lar. Yani, biz bu yasayı çıkarsak bile, o in
sanlann normalde çalıştığının karşılığını 
vermiş olacağız, daha fazladan bir şey 
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vermiş olmayacağız. 
Komisyon, raporunda diyor ki, "506 

sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda 2422 
sayılı Yasa ile yapılan değişikliklerle, ka
dınlar 38, erkekler 45 yaşından önce 
emekli olamazlar. Bu, yasayla çelişiyor.'' 

Değerli arkadaşlarım, o yasayı da de
ğiştirelim. Bugünkü uygulamada yılda 90 
gün itibarî hizmetten yararlanan insanlar
la bu yasa çelişmiyor mu? Elbette çelişi
yor. Gelin bu yasayı da değiştirelim. 

ikinci olarak, "Kalkınmakta olan bir 
ülkenin, kalkınmasını ters yönde etkileye
ceği ve teknik işgücünü kaybettireceği" 
açısından bu yasa teklifine karşı çıkmış
lar. Tekniker ve mühendis olan, Emekli 
Sandığına bağlı olarak çalışan insanlar, 
zaten bu haktan yararlanıyor; ama, oca
ğın başındaki, o elinde kürek ateş küre-
yen ihsanlar bu haktan yararlanamıyor. 
Önemli olan, onların yararlanmasıdır. 

Siz eğer, bugünkü demir-çelikteki 
hasta insanlarla üretimi artırmak istiyor
sanız, yanılıyorsunuz; üretimi artıramaz
sınız. Gidin, bakın, inceleyin,.İskenderun 
Demir-Çelik Fabrikasında, bir günde vi
ziteye çıkan insan sayısı 1 500'dür, gün
lük 1 500 kişi viziteye çıkar. Bu rakam, ya
rın 2 bin kişi olacaktır. Bu insanlarla üre
timi artıramazsınız. Hem ülkede var olan 
işsizliği düşürmek, hem de demir-çeliğe 
yeni işgücü katmak için, bu yasa teklifi
mizi kabul etmek gerekir. Bu, ANAP Gru
bu için de yararlıdır, hükümet için de ya
rarlıdır. 

Değerli arkadaşlarım... 
CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Anla

tamıyoruz ki... 
CÜNEYT CANVER (Adana) — 

Burası özel konuşmak için değil, arkada
şımızı dinlesinler Sayın Başkan; konuşmak 
isteyen dışarı çıkar. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
MEHMET DÖNEN (Devamla) — 

Değerli arkadaşlarım, bu yasa teklifimizi 
komisyonun reddetme gerekçelerinden bi
ri de, Sosyal Sigortalar Kurumunu zara
ra sokacağı gerekçesidir. Sosyal Sigortalar 
Kurumunun, herhalde işçide prim alaca
ğı yoktur. Var mıdır? Eğer işçide prim ala
cağı varsa, tamam, işverende ne kadar 
prim alacağı vardır? Artık, milyarları bu
lan, yüz milyarları geçen prim alacağı var
dır. Bizim istediğimiz, bizim yasa teklifi
mizde istediğimiz, bütün kötü koşullarda, 
ülke ekonomisini daha iyiye götürmek için 
özveride bulunan insanların beş yıl önce 
emekli olup, çoluğuyla çocuğuyla beş yıl 
vakit geçirmesidir. Siz bunlan o işçiye çok 
göreceksiniz, "Sosyal Sigortalar Kurumu
na yük oluyor'' diyeceksiniz; ama işveren
den de milyarlarca prim borcunu alma
yacaksınız... Bu kanun teklifimiz yasala
şırsa, malî yükü, işverendeki prim alacak
larının ancak 1/10'u kadar olur. Gelin he
saplayalım. 

Diğer bir açıdan düşünecek olursak; 
Hükümet olarak seçimlerde kışın yollara 
döktüğünüz asfalt için harcadığınız para
dan 250 milyon gibi bir parayı çelikhane-
nin iyileştirilmesine harcasaydmız, Demir-
Çelik'in bugünkü üretimi 2 milyon ton 
değil, 3 milyon ton kapasiteye çıkardı. Siz 
bunu göz ardı ettiniz. Seçimlerde milyar
larca lirayı yok yere sokaklara döktünüz. 

Değerli arkadaşlarım, özellikle Sayın 
Başbakan bize diyordu ki, "Siz şuradan 
oy alamıyorsunuz, Doğru Yol Partisi de 
buradan alamıyor..." Siz oralardan oy al
maya bakın, siz de inceleyin bakın, Ha
tay'da -Hatay milletvekilleri de çok iyi 
bilir- işçinin yoğun olduğu yerlerde siz de 
oy alamıyorsunuz. Aklınızı başınıza top
layın, işçiye bakın; eğer bakmazsanız, ge
lecekte sizi perişan eder. (SHP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Dönen, toparla
yınız efendim. 
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MEHMET DONEN (Devamla) — 
Toparlıyorum efendim. 

Değerli arkadaşlarım, komisyonda 
teklifimizi reddetmelerinin diğer bir ge
rekçesi de, Hükümetin yeni bir yasa tasa
rısı için çalışmalar yaptığı" gerekçesidir. 
Eğer, böyle bir çalışmaları varsa, getirsin
ler. biz, işçi, memur, dar gelirli, esnaf le
hine olan her yasaya grup olarak olumlu 
oy veririz, hiç karşı oy vermeyiz. Getirsin
ler birlikte mütalaa edelim, birlikte çıka
ralım; yani, ikinci bir çalışmaya da hiç ge
rek yoktur. 

"Başka işyerlerinde çalışan işçilerin 
de talepleri olacağı" gerekçesiyle redde
diyorlar. Şimdi, eğer başka işyerlerinde ça
lışan işçiler kötü koşullarda, kötü sağlık 
koşullarında çalışıyorlarsa elbette ki, on
lar da talep edecektir, onların da hakkı, 
onlara da vermemiz gerekir. 

Değerli milletvekilleri, komisyonun 
bu gerekçelerle reddettiği yasa teklifimi
zi, Yüce Meclisin, komisyonun bu rapo
runu reddedeceği ve bu teklifimizi kabul 
edeceği umuduyla hepinize saygılar suna
rım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyursunlar Sayın Komisyon Başka

nı. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO

MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Eskişehir) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununun 2098 sayılı Kanun
la eklenen 1 inci maddesine bent ekleyen 
kanun teklifleri üzerinde komisyon adına 
söz almış bulunuyorum. 

Konuşmama öncelikle teklif sahibi 
muhalefet partisi milletvekili arkadaşları
mızın, bazı terim yanlışlıklan içerisinde 
olduklarını belirterek, kanun tekliflerini ve 
buradaki konuşmalarını düzelterek başla
yacağım. 

Burada, Sayın Şinasi Altıner, biraz 
daha az hata yapmıştır. Birincisi, 506 sa

yılı kanun, Sosyal Sigortalar Kanunudur; 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu değil
dir. Arada çok büyük fark vardır; çünkü, 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu 4792 
sayılı ve Sosyal Sigortalar Kurumunun teş
kilatını düzenleyen kanundur; bu bir. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — 
öze gel, öze. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Devamla) — ikincisi, yine kanun 
teklifi sahibi arkadaşlarımız, "fiilî hizmet 
zammı" ifadeleri kullanmaktadırlar. "Fiil! 
hizmet zammı" terimi, sosyal güvenlik 
kuruluşlarının hiçbirisinde yoktur." fiil! 
hizmet süresi" ve "fiilî hizmet süresi 
zammı" vardır; bu iki. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — İtibarî 
hizmet zammı... 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Devamla) — Hayır efendim, iyi 
bakınız. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Al da 
oku; kanun teklifinin hiçbir yerinde "fiil! 
hizmet zammı" diye bir şey yok, "itibarî 
hizmet zammı" var. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Devamla) — Değerli arkadaşlar, 
üçüncü; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununda yine "fiil! hizmet zammı" ifa
desi doğru olsa bile, 506 sayılı Kanunda 
fiil! hizmetle ilgili ifade yoktur. Fiilî hiz
met süresi, 5434 sayılı Emekli Sandığı Ka-
nunundadır. 

Komisyon olarak, arkadaşlarımızın, 
eksiklerini gidermek için kanun tekliflerini 
geri gönderme yetkimiz olmasına rağmen, 
nezaketen bu yetkimizi kullanmadık; ama, 
arkadaşlarımız, burada komisyonu suçla
yıcı mahiyette ifadeler kullanıyorlar. Do
layısıyla, kendilerine veyahut da kanun 
teklifini hazırlattıkları arkadaşlarımıza, bi
raz daha dikkatli olarak, derslerini iyi 
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çalışmalarını tavsiye ederim. 
RIZÂ YILMAZ (Ankara) — "İtiba

rî hizmet zammı'' diyoruz. Esasa gel, esa
sa. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Devamla) — 20 dakikalık sürem 
var; istediğim gibi konuşurum. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Komis
yon Başkanı meseleyi saptırıyor. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Devamla) — İyi okuyun efen
dim, sizin tekliflerinizde vardır. 

BAŞKAN — Sayın Rıza Yılmaz, bi
raz sonra zatı âlinize söz vereceğim. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Cevap 
vereceğim efendim. 

BAŞKAN — Tabiî... Niye o zamana 
saklamıyorsunuz bu bilgilerinizi? 

Devam edin efendim. 
SAFLIK VE SOSYAL İŞLER KO

MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Devamla) — Değerli milletvekil
leri, tabiî burada fazla zamanınızı alma
dan; ama daha teferruatlı bilgi istendiği 
takdirde, çok daha teferruatlı bilgi verme
ye hazır olarak, kanunun bugüne kadar-
ki kronolojik gelişimini kısa olarak anlat
makta, Yüce Heyetinizin daha sıhhatli ka
rar verebilmesi açısından fayda mülaha
za ediyorum. 

5434 sayılı Kanunda, eski yıllarda 
(1954, 1956, 1967, 1969 yıllarında) belli bir 
gerekçeyle, bazı işkollarında çalışanların 
diğer iş kollarına göre daha fazla yıpran
dıkları ve dolayısıyla çalışma sürelerine bir 
miktar ilave yapılması, dolayısıyla da da
ha kısa sürede emekli olmalarını sağlaya
cak şekilde düzenlemeler yapılmıştır. İlgili 
kanunda bu konu için, "Fiilî hizmet sü
resi zammı" veya "İtibarî hizmet süresi 
zammı" terimleri kullanılmıştır. Burada 
aklımda kaldığı kadarıyla, yedek subayla
ra, polislere, gemicilere... 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — O 
Emekli Sandığı Yasasında... 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Devamla) — Emekli Sandığını 
anlatıyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale et
meyelim, rica ediyorum müdahale etme
yelim. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Devamla) — Devlet Demiryol
larında ateşçi olarak çalışanlara, fabrika
larda kaynak işlerinde, boğucu gaz altın
da çalışanlara böyle bir imkân getirilmiş
tir. Fazla uzatmadan arz edeyim; 1977 yı
lında, 2098 sayılı Kanuna, belli kesimle
rin de olayı iyi takip etmesi ve baskı un
suru oluşturması suretiyle, Senatoda öner
geyle konulmuştur, hükümet teklifi değil
dir. Burada 2098 sayılı Kanun, hem 
Emekli Sandığı Kanununa, hem 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununa atıfta bu
lunarak, başta Emekli Sandığı Kanunun
da gazeteci arkadaşlarımıza imkân sağla
mıştır. Aynı paralellikte... 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — 
Gazetecilere değil, matbaacılara. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Devamla) — Gazetecilere efen
dim; gazetecilik işkolunda matbaacılara 
sağlanmıştır. Ben özet olarak ifade ediyo
rum. 

506'da da yine paralel hüküm geti
rilmiştir. 

1987 yılında komisyonumuzda 3395 
sayılı ve halk arasında "süper emeklilik" 
adıyla anılan kanun tasarısı görüşülür
ken... 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Nerede kalmıştık? Şimdi de süper emek
liliğe geçtik. 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Devamla) — İfade edeceğim 
efendim. 

BAŞKAN — Sabırlı olalım efendim, 
lütfen.. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Devamla) — Burada Komisyo
numuza bazı kesimlerden talepler geldi... 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Olay saptı efendim. 

BAŞKAN — Efendim, dinleyeceğiz. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO

MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Devamla) — Komisyonumuza 
bazı kesimlerden talepler geldi;' 'Bazı fab
rikalarda, örneğin şeker fabrikalarında ay
nı işyerinde çalışmalarına rağmen, aynı işi 
yapmalarına rağmen Emekli Sandığına 
tabi olanlar bu imkândan istifade ediyor, 
506' ya tabi olanlar istifade edemiyor, bu
rada bir adaletsizlik vardır" diyerek bu
nun düzeltilmesini istediler. Biz, Komis
yonda müzakereler esnasında bunu man
tıkî bulduk ve önergeyle düzelttik. Gemi 
adamlarının, azot sanayiinde çalışanların 
ve şeker fabrikalarında çalışanların talep
leri olmuştur ve bunlar önergeyle kanun 
tasarısına monte edilmiştir. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Sa
yın Oksay kendi seçim bölgesine hediye 
verdi. 

BAŞKAN — Sayın Dönen, biraz ev
vel burada konuştunuz, değil mi efendim? 
Herhangi bir arkadaş zatı âlinize müda
hale etmedi. Niçin sabırsızlık gösteriyor
sunuz? 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — 
Ama, yanlış söylüyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, yanlış veya 
doğru, onu Genel Kurul değerlendirir. Za
tı âliniz değil ki. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL-
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CILAR (Devamla) -Yanlış değil efendim, 
doğru. Yanlışsa kalkıp cevap verirsiniz. 

1987 yılı içerisinde Komisyonumuza 
arkadaşlarımızdan kanun teklifleri geldi. 
Komisyonda gündem verdik. Hükümet 
görüşü şuydu: Arkadaşlarımızın da ifade 
ettikleri gibi, emeklilik yaşını kısaltıcı ma
hiyette bir teklif olması, aktueryal denge
yi bozması ve en önemlisi, 1988 Devlet 
Planlama Teşkilatı İcra Planında 373 sa
yılı maddede bu konuda bir çalışma ya
pılarak hukukî düzenlemeler getirilmesi 
Hükümete teklif ediliyordu, öneri olarak 
getiriliyordu ve Hükümet, bu konuda bazı 
çalışmalar yaptıklarını, dolayısıyla bu ka
nun tekliflerine müspet görüş veremeye
ceklerini ifade etmişlerdir. Komisyonu
muzda, bu gerekçelerle kanun teklifini 
reddetme eğilimi belirince, teklif sahibi ar
kadaşlara, "Bakın, Hükümetin bu konu
da ciddî bir çalışması olacak, planın ted
birler kısmına da girmiş; tekliflerinizi lüt
fen geriye çekin" demişizdir. Kendileri de 
"Hayır çekmiyoruz. Genel Kurula geti
rin, orada reddedin" demişlerdir ve biz de 
komisyon olarak ret mahiyetinde karar al
mışızdır. 

Şu ana kadar Genel Kurul günde
minde kanun teklifleri beklerken başka ge
lişmeler olmuştur. Bu gelişmelerin en 
önemlisi, bir vatandaş, mahkemeye mü
racaat ediyor. "Burada bir adaletsizlik 
vardır" diyor. Mahkeme olayı ciddî görü
yor, Yargıtaya intikal ettiriyor, Yargıtay da 
Anayasanın 10 uncu maddesine (kanun 
önünde eşitlikle ilgili maddesine) aykırı 
bularak, Anayasa Mahkemesine, kanunu
nun iptali istemiyle başvuruyor ve "şu an
da yargıda bulunan bu kanun hakkında 
şu anda Anayasa Mahkemesinin kararı 
belli olmadan bir karar almanın yanlış 
olduğunu" ifade ediyor. Anayasa Mahke
mesi kararı şayet menfî olduğu takdirde 
şu anda yürürlükte olan kanunlar da ip
tal olacaktır, Emekli Sandığındaki ilgili 
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düzenleme de dahil olmak üzere. Müspet 
olduğu takdirde de bu arkadaşlarımızın 
getirdikleri ve Hükümetin yapmış olduğu 
çalışmalar sonucunda başka adaletsizlik
ler varsa onlar da düzenlenerek, onlara da 
yeni imkân sağlanacaktır. 

Bu bilgiler ışığında, kanun teklifleri
nin reddedilmesi mahiyetinde komisyon 
raporunun kabul edilmesini, Komisyon 
adına Yüce Heyetinizden rica eder, hepi
nize saygılar sunarım. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Buyurun Sayın Rıza Yılmaz. (SHP 

sıralarından alkışlar) 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi 
saygıyla selamlayarak, sözlerime, benden 
önce konuşan Komisyon Başkanı arkada
şımızın gerçekleri saptırarak, Yüce Heye
tinize yalan yanlış bilgiler verdiğini belir
terek başlamak istiyorum. (SHP sıraların
dan "Bravo" setleri) 

İLHAN AŞKIN (Bursa) - Ya sen 
yalan yanlış konuşuyorsan?.. 

RIZA YILMAZ (Devamla) — Ge
rekçeleriyle birlikte tüm kanun teklifinin 
metni burada. Herhangi bir yerinde bir 
tek "fiilî" kelimesini bulsunlar, göstersin
ler, biz teklifimizi geri alacağız arkadaş
lar. Hiçbir yerde "fiilî hizmet" yoktur, 
"itibarî hizmet zammı" vardır; arkada
şımızın bu yanlısını düzelterek sözlerime 
başlıyorum. 

GALİP DEMİREL (Malatya) -
Aynı sey. 

RIZA YILMAZ (Devamla) - Aynı 
sey değil. 

Değerli arkadaşlar, Anavatan Grubu 
adına konuşan Mehmet Bey arkadaşımız 
da, bir şeyle sözlerine başladı. "Prensip
te bu getirilen teklifleri kabul etmemek 
mümkün değil; ancak..." diyor. Mübarek, 
1982 Anayasası gibi, her türlü hak ve" öz
gürlükleri tanıyor, ondan sonra bir 

"ancak" kelimesini koyuyor, verdiği bü
tün hak ve özgürlükleri yeniden buduyor. 
Arkadaşlarımız da bütün hakların veril
mesi gerektiğini düşünüyorlar; "ancak bu 
hakları vermiyoruz" diyorlar. (SHP sıra
larından "Bravo" sesleri) 

Arkadaşlarım, Anavatan Grubunda
ki arkadaşlarımızdan bir şeyi özellikle is
tirham ediyorum; muhalefetten gelen tek
lifleri illâ reddetmek gerektiği düşüncesi 
içerisinde hareket etmek doğru bir davra
nış değil. Muhalefetin getirdiği teklifler
den de, eğer doğru varsa, kabul edilebi
lir, katılınabilir diye düşündüğünüz tek
lifler varsa, lütfen, onların kabulü doğrul
tusunda oy kullanın. "Ancak" diyerek bu 
işten geriye çekilmek hiç kimseye bir şey 
kazandırmaz. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Emir 
almadan olur mu(?!) 

RIZA YILMAZ (Devamla) - Bir 
şeyden daha bahsetmek istiyorum arka
daşlar. Bir avuç holdingin ve holdingcinin 
çıkarlarının dışında, muhafelet partileri
nin getirdiği, emekçi halk kitlelerini ilgi
lendiren, işçiyi ilgilendiren, köylüyü ilgi
lendiren, esnafı ilgilendiren, memuru il
gilendiren, işsizi ilgilendiren hangi tekli
fe olumlu davrandınız, hangi teklife olum
lu yaklaştınız? Çünkü, savunduğunuz gö
rüşler, ancak bir avuç holding ve holding
cinin çıkarlarını savunma doğrultusunda 
tezahür ediyor. Büyük, geniş halk kitlele
ri; basta işsizler olmak üzere, tümüyle si
zi ilgilendirmiyor arkadaşlarım. Bu dü
şüncenizi, bu davranış biçiminizi de bir 
daha gözden geçirmenizi özellikle istirham 
ediyorum. 

Arkadaşlar, şimdi verdiğimiz kanun 
teklifinin gerekçelerini, bir şey katmadan 
aynen okuyorum ve burada, "fiilî" keli
mesinin geçmediğini siz ayrıca göreceksi
niz: "506 sayılı SSK Kanununa 24.8.1977 
tarihinde 2098 sayılı Kanunla eklenen ek 
1 inci madde ile basın mesleğinde çalışan-
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lara yılda 90 gün itibarî hizmet zammı ve
rilmesi hükme bağlanmıştır. Bu ek geçici 
maddeye 9.7.1987 tarihinde (yani geçtiği
miz dönemde, sizlerin iktidarda olduğu 
dönemde) 3395 sayılı Yasa ile 3 ve 4 üncü 
bentler eklenerek, gemilerde çalışanlar ile 
azodu gübre ve şeker sanayiine ait iş yer
lerinde çalışanların da 90 günlük itibarî 
hizmet zammından faydalanacakları hük
me bağlanmıştır. 

1939 yılında çıkan 3575 sayılı Askerî 
Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı 
Yasasına göre, akü fabrikalarında çalışan
larla, boğucu, zehirleyici, asitli iş yerlerin
de çalışanlara 6 ay itibarî hizmet zammı 
verilmesi uygulanmışken, daha sonra çı
karılan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasa
sında bu hüküm çıkarılmıştır. 

1939 yılında çıkarılan 3575 sayılı As
kerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet San
dığı, 1.8.1968'de SSK'ya devredilmiştir. 
Bu tarihten önce askerî fabrikalarda işçi 
olarak çalışanlar, bu yasanın müktesep 
haklarından yararlanmakta, daha sonra 
işbaşı yapanlar ise, 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Yasasına tabi olduklarından itibarî 
hizmet zammından yararlanamamakta
dırlar. 

Akü fabrikalarında çalışan işçilerin 
kurşun zehirlenmesinden sık sık tedavi 
gördükleri istatistiklerle sabittir. Üstelik is
tatistikler, bu işçilerin, basın mesleğinde 
çalışanlardan beş altı kat daha fazla has
talandıklarını ve sık sık tedavi gördükle
rini de ortaya koymaktadır. 

Bu kısımlarda çalışan işçilerin kan
larında binde 70 ila binde 500 arasında 
kurşun olduğu doktor raporlarıyla tespit 
edilmektedir. Sık sık kanlan, hastaneler
de, serum verilmek suretiyle temizlenmek
te, tamamen iyileşmeleri bir türlü müm
kün olmamaktadır. Bu işçilere doktorlar 
tarafından 4,5,6 ay gibi uzun süre istira
hatlar verilmekte; ancak, bu istirahatlar da 
onların tedavi olmaları yolunda pek fazla 
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fayda sağlamamaktadır. Kanlarındaki 
kurşun miktarı binde 70'in altına düşün
ce tekrar işbaşı yapmaları istenmektedir; 
ancak, bu gibi işyerlerinde çalışanlar ara
sında yapılan istatistikler şunu gösteriyor 
arkadaşlarım: Türkiye'deki ortalama ölüm 
yaşının çok altında, 40'la 50 yaş arasın
da, bu işyerlerinde çalışan insanlar yaşam
larını yitirmekte, ölmektedirler." 

Kanun teklifimizin bu bölümünde, 
bundan bir süre önce Hürriyet Gazetesin
de çıkan bir yazının başlığını sizlere gös
termek istiyorum: "Ekmek uğruna 
kanser" Bu işyerlerinde çalışan insanlar, 
işyerinin şartlan neticesinde kanser ol
makta ve bu dünyadan erken göç etmek
tedirler. 

Bakın, SSK Hastanesi Başhekimi bu 
konuda ne diyor: "Hastanemiz 1980 yı
lında kuruldu. İlk yıllar, ulaşabildiğimiz 
işyerlerinde taramalar yaptık; ama 
1984'ten bu yana, kadro yetersizliği nede
niyle tarama yapamıyoruz. Buna rağmen, 
tesadüfen belirlenen hastalar geliyor. Ge
çen yıl 442 kişiye, meslek hastalığı nede
niyle, hastanemizde tedavi verdik. Gerçek 
rakam bunun çok üstündedir, işyeri dok-
torlanntn meslek hastalıklanyla ilgili ge
niş bilgileri de yoktur; normal muayene 
yapıp ilaç veriyorlar. Maalesef, hiçbir tıp 
fakültesinde de meslek hastalıklan ana bi
lim dalı bulunmamaktadır. Yaptıkları de
netimlerde, işçilerin tehlikeli bir ortamda 
çalıştıklannı bilseler bile, bu işyerlerini ka
patma hakları da yoktur." 

Değerli milletvekilleri, Sosyal Sigor
talar Kurumu Hastanesi Başhekimi şöyle 
devam ediyor "Öyle maddeler var ki, 
yaptığı tahribatlar 15 yıl sonra ortaya çı
kıyor. 15 yıl sonra ortaya çıkan tahribatı 
15 yıl önce gidermek mümkün değil. Bun
lardan biri asbest. Akciğer kanserine yol 
açan bu madde belirli bir süre sonra kişi
yi öldürüyor. Şu anda tedavi gören birçok 
hasta var. işçiler en fazla kurşun zehirlen-
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mesi nedeniyle geliyorlar. Çoğunluğu akü 
fabrikalarında çalışıyor. En tehlikelisi de 
benzol, asit. Lösemiden kısırlığa kadar çe
şitli hastalıklara yol açan bu maddelerin 
üretimi ve kullanılması Batı ülkelerinde 
yasak. Bizde bu maddeler hâlâ üretiliyor. 

Arkadaşlar, böylesi üretim yapan iş
yerlerinde çalışan bu insanlara yılda 3 ay
lık itibarî hizmet zammını çok görmeye
lim. 

Burada istatistikler var, hastalarla ya
pılan röportajlar var. Askerî fabrikalar ve 
işyerlerinde, zehirli bölümlerde çalışan in
sanlara bu itibarî hizmet zammını vermek 
Yüce Meclise onur kazandıracaktır. 

Kanun teklifinin ikinci bölümünde, 
MTA laboratuvarlarında çalışan işçilerin 
durumlarını ele almak istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, MTA laboratu
varlarında bizzat işi yapan işçiler itibarî 
hizmet zammından yararlanmıyorlar, 
ama büroda oturan memurlar itibarî hiz
met zammından yararlanıyorlar, sizin ta
birinizle erken emekli oluyorlar. Geliniz, 
bizzat işi yapan işçilerden, bu insanlardan 
itibarî hizmet zammından yararlanma ko
nusundaki teveccühlerinizi esirgemeyiniz. 

Bu duygularla ve komisyon raporu
nun reddedileceği inancıyla hepinizi say
gıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından al
kışlar) 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Eskişehir) — Sayın Başkan, bir 
sataşma oldu, yerimden kısa olarak cevap 
vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO

MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Eskişehir) — jSayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; Sosyal Sigortalar Ka
nunuyla ilgili kanun tekliflerini görüşüyo
ruz. Sosyal Sigortalar Kanununda, "Fiilî 
hizmet süresi zammı" ifadesi de, "İtiba
rî hizmet süresi zammı" ifadesi de yok

tur, açınız, bakınız. Şimdi, teklif sahibi ar
kadaşlarımın ifadelerini okuyorum: Tek
lifin 2 nci safyasındaki gerekçenin 12 nci 
satırında "itibarî hizmet" ifadesi; 3 ün
cü sayfadaki Hatay Milletvekili Sayın 
Mehmet Dönen'in teklifinin 11 inci satı
rında "itibarî hizmet zammı" ifadesi; 4 
üncü sayfadaki gerekçe kısmının 2 nci sa
tırında yine "itibarî hizmet zammı" ifa
desi; 5 inci sayfadaki (B) bendinin 1 inci 
satırında "itibarî hizmet zammı" ifade
si; yine 5 inci sayfada Sayın Ankara Mil
letvekili Rıza Yılmaz'm teklifinin 20 inci 
satırında "itibarî hizmet zammı" ifadesi 
ve 6 nci sayfadaki gerekçenin 7 nci satı
rında "fiilî hizmet zammı" ifadelerini kul
lanmışlardır. 

Yüce Meclisin bilgilerine arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 

Komisyon Başkanı. 
Şahsı adına, buyurun Sayın Altıner. 
SİNASİ ALTINER (Zonguldak) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biz 
burada ormanı bıraktık, ağaçlarla tek tek 
meşgul oluyoruz. Sayın Komisyon Başka
nının üzerinde durduğu fiilî mi, itibarî mi, 
yoksa hiçbir şey değil mi,.506 saydı Yasa
da bunlar olmuş mu, olmamış mı, o ka
dar önemli değil. Mesele belli olmuştur. 
Komisyonun ve Hükümetin, yani burada 
Anavatan Partisi iktidarının konuya yak
laşımı esastır. 

Şimdi, eğer Hükümetin veya Komis
yonun bu konuda yaklaşım tarzı olumlu 
olsaydı ve aynı zamanda muhalefet mil
letvekillerinden gelmiş olan bu teklifi 
-muhalefetten geldiği kompleksine kapıl
mamış olsalardı- çok rahat bir şekilde dü
zeltirlerdi. 

Bu tip komisyonların ellerinde bürok
ratlar var, saygıdeğer hukukçular var, yö
neticiler var. Üstelik ben 9 May» 1988 ta
rihinde, komisyonda bu mesele hakkında 
bir saate yakın bir süre, konuştum, tek
nisyenler vardı; açık açık tartışıldı, Sayın 
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Komisyon Başkanı orada hiçbir şekilde, 
bunların "fiilî" veya "itibarî" olup olma
ması gerektiği üzerinde durmadı, şimdi 
burada söz konusu ediyor. Gerçi, benim 
verdiğim teklifte "fiilî" veya "itibarî" de
memektedir, ' 'ek süre'' demektedir; 2098 
sayılı Kanunda da "ek süre" demektedir, 
1987 yılında çıkan, üçüncü ve dördüncü 
bentleri 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nuna ekleyen 3395 sayılı Kanunda da "ek 
süre" demektedir. 

Ek süre, ister fiilî olsun, ister itibarî 
olsun, o kadar önemli değildir. Ben, ver
diğim kanun teklifinde, demir-çelik işkol-
ları olarak, demir-çelik sanayiinde, fabri
kalarda, atölyelerde, çelik imalatıyla ilgili 
çalışılan yerleri 6 maddeyle belirttim. Ka
nun teklifimde, "Kok üretiminde ve yan 
ürünlerde, yüksek fırın ve gaz tesislerin
de, çelikhane ve dökümhanelerde metal
lerin izabesinde, kuvvet santrallannda ve 
yüksek gerilimli elektrik şebekelerinde, ze
hirli, boğucu, yakıcı, öldürücü ve patla
yıcı gaz, asit, boya işleriyle, gaz maskesiyle 
çalışmayı gerektiren işlerle, kaynak işlerin
de çalışanlar" dedim. Bu yerler, demir-
çelik tesisinde çalışan işçilerin yüzde 
100'ünü kapsamaz, yüzde 60'mı, yüzde 
65' ini kapsar. 

Sayın milletvekilleri, ben bu tip üni
telerde geçmişte çalıştım; Emekli Sandı
ğına tabi olarak çalıştım, mühendis ola
rak çalıştım ve ben bu hizmetlerden 5434 
sayılı Yasaya göre 3 sene 8 ay fiilî süre al
dım. Bu yasaya göre, halen aynı yerlerde 
çalışanlara 25 seneden beri fiilî hizmet sü
resi verilir. 

Fiilî hizmet süresindeki espri şudur, 
bunu da açıklamak istiyorum: Fiilî hizmet 
süresinde, çalışan kişinin senesine 90 gün 
veya 3 ay ilave primi, işveren tarafından, 
o çalıştırdığı kişi adına sosyal güvenlik ku
rumuna, yani Emekli Sandığına ödenir. 

Bizim bu kanun teklifini vermemiz
deki esprinin önemini ilk konuşmamda 

belirtmiştim. Bir işyeri düşünün; amir ola
rak çalışan mühendis orada bu yasadan is
tifade edecek, senesine 90 gün veya 3 ay 
ilave prim ödenecek, aynı yerde, hatta bi
raz önce saymış olduğum biraz daha yağ
lı paslı işkollarında, işyerlerinde çalışan iş
çi bunu alamayacak!.. Bunu düzeltin de, 
ister fiilî olarak düzeltin, isterseniz itibarî 
olarak düzeltin. Fiilî olarak düzeltirseniz, 
işveren sosyal güvenlik kurumuna fiilî ola
rak para öder, ödemezse itibarî olur. 

Biz, kanun teklifini veren kişiler ola
rak daha fazla detayı bilemeyiz. Komis
yonlar bunun için kurulmuştur. Burada 
niyet önemlidir. Sayın Komisyon ve Hü
kümet konuya iyi niyet açısından bakıyor
lar ise, işçiye, bu ağır sanayi işçisine bu 
hakları vermek istiyorlarsa, gerekli teknis
yenler emirlerindedir, kendileri de bu ka
nun teklifinin inceliklerine vâkıftırlar, bu
nu 10 dakika içerisinde en uygun şekilde 
düzeltirler; ama düzeltmeyeceklerse, "Ka
nun teklifi şöyle verilmiş, böyle verilmiş" 
diye de meseleyi geçiştiremezsiniz, işçiden 
yana mısınız, değil misiniz? 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Raporun tümü üzerin
deki müzakereler tamamlanmıştır. 

Hatırladığıma göre, XVIII. Dönem
de teklif veya tasarının reddiyle ilgili mü
zakere ilk defa yapılmaktadır. Bu itibar
la, ilgili içtüzük maddesini okumak sure
tiyle arkadaşlarımızı aydınlatmak istiyo
rum. 

' 'Madde 81. — Bir kanun tasan ve
ya teklifinin esas komisyonca reddi istenir 
ve rapor da benimsenirse, kanun tasan ve
ya teklifi reddedilmiş olur." 

Yani, bu rapor Genel Kurulda kabul 
edildiği takdirde teklifler reddedilmiş ola
caktır. Eğer rapor benimsenmezse, yani 
raporun reddi istikametinde oy kullanıl
mış olursa, rapor Komisyonuna geri veri
lecektir. 
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Komisyon raporunu kabul edenler... 
Raporu kabul etmeyenler... Rapor kabul 
edilmiş ve kanun teklifleri reddedilmiştir. 

2. — Maluller ile Şehit, Dul ve Yetimlerine 
Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Bay 
Urilmesi Hakktnda Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/429) (S. Sayısı: 68) (1) 

BAŞKAN — "Kanun Tasan ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler'' kısmının müzakeresine devam edi
yoruz. 

2 nci sıradaki, Maluller ile Şehit, Dul 
ve Yetimlerine Tütün ve Alkol Ürünleri
nin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savun
ma ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
larının görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunacağım: Komis
yon raporunun okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Komisyon raporunun 
okunmaması kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki müzake
relere geçiyoruz. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Birgen Keleş; buyursunlar. 

SHP GRUBU ADINA BİRGEN 
KELEŞ (İzmir) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Maluller ile Şehit, Dul ve 
Yetimlerine Tütün ve Alkol Ürünlerinin 
Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkın
da Yasa Tasarısı konusunda SHP Grubu
nun görüşlerini açıklamak üzere huzuru
nuzdayım ve sizleri saygıyla selamlıyorum. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

1929 yılında 1485 sayılı bir Yasa çı
kartılmış ve tekel bey'iyesi üçte birlerinin 
harp malulleriyle şehit dul ve yetimlerine 
dağıtılması kabul edilmiştir. Bu yasa, 1969 

(1) 68 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

yılma kadar sürekli olarak uygulanmıştır. 
1969 yılında dağıtılan miktarlar dondurul
muş ve kalan kısmın Hazineye gelir kay
dedilmesi kabul edilmiştir. Bu uygulama 
da 1983 yılma kadar sürmüştür. 1983'te, 
2951 sayılı yeni bir yasa hazırlanmış ve bir 
gösterge sistemi getirilmiştir. Böylece, ya
pılan ödemelerde bir artış sağlanmıştır; 
ancak, sağlanan artış, hiçbir zaman 1969 
yılındaki katkı düzeyine ulaşmamıştır. 

Malullere emekli aylıkları, malul ol
dukları tarihte yararlandıktan göstergeler 
esas alınarak bağlanmaktadır. Emekli 
Sandığına bağlı olmayanlann aylıklan ise, 
onbeşinci dereceden bağlanmakta ve bu 
durum yıllar boyu değişmemektedir. 

Aynca, 1969-1983 yıllan arasında ya
pılan değişikliklerle, maluller ile şehit, dul 
ve yetimlerin bu kanalla elde ettikleri ge
lir, aldıklan aylığın oranı olarak sürekli şe
kilde azalmıştır. Gerek bu nedenle, gerek 
1177 sayılı Yasanın, tütün ve tütün ürün
lerinin ithalinin ve satışının devlet tekelin
de olmasını öngören maddesinin ortadan 
kaldınlması yüzünden yeni bir yasa hazır
lama gereği ortaya çıkmıştır ve önümüz
de bulunan yasa tasansı hazırlanmıştır. 

Ayrıca bu yasa tasansı, dağıtılan mik
tardan artakalan kısmın Maliye Bakanlı
ğına tahsis edilmesini de öngörmektedir. 

Bu tasarı yasalaştığı takdirde, bun
dan yararlanacak olan kişilerin sayısı 22 
bin kadardır. Kuşkusuz bu insanlar, son 
derece özel bir gruptur; özenle davranıl-
ması gereken, onore edilmesi gereken bir 
gruptur. Bu nedenle, sorunlannı çözmek 
için Parlamento olarak elimizden geleni 
yapmalıyız. Ancak, bu 22 bin kişinin so
runlannı çözmek için Parlamento olarak 
elimizden geleni yaparken, benzer durum
da olan, aynı kaderi paylaşan ve büyük sı
kıntılar içerisinde bulunan milyonlan da 
unutmamalıyız. 

Eğer bir ülkede öğretmenler boş za-
manlannda garsonluk ve şoförlük yapıyor-
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larsa, gecekonduda oturan insanlar tek bir 
çocuğu bile ilkokulda okuturken zorlanı
yorlarsa ve sanlık gibi, çok tehlikeli bir 
hastalığa yakalanmış olan sigortalı bir ki
şi, yatırmak zorunda olduğu ilaç parası 
payını yatıramadığı için tedavisini yaptı-
ramıyor ve bu nedenle kendi sağlığını, ço-
cuklarınınkini ve etrafındakileri tehlikeye 
atıyorsa, o ülkedeki parlamento, 22 bin ki
şinin durumunu iyileştirmekle yetinme
melidir. 

Günümüzde geniş halk kesimleri, ücret
leri düşük olduğu için, fiyatlar inanılmaz 
bir hızla arttığı için ve doğrudan yararla
nacakları sağlık ve eğitim gibi sektörlere 
bütçeden ayrılan pay sürekli olarak azal
dığı için, büyük sıkıntılar içindedirler. Hiç 
geliri olmayan veya çok az geliri olan ki
şilerin karşısına milyonlarca liralık hasta
ne faturaları çıkmaktadır ve hastanelerde 
rehin kalan bu kişileri buralardan kurtar
mak da büyük bir özveri ile çalışan örgü
tümüze, il genel meclisi ve belediye mec
lisi üyelerimize düşmektedir. Bu konuda 
izmir'le ilgili belgeleri arzu edene verebi
lirim; ama sayın milletvekilleri, ne bir par
ti örgütünün çırpınarak çalışması, ne de 
Parlamentoda 22bin kişilik gruplar için 
çözüm aranması gerçek bir çözümdür. 
Çözüm, genel politikalardadır. Bu konu
da da çok iyimser olmak için neyazık ki 
bir neden yoktur. Çünkü, referandumdan 
sonra yapılan açıklamalarda, bizzat Sayın 
Başbakan tarafından yapılan açıklamalar
da, bugüne dek uygulanan politikaların 
aynen süreceği, yatırımların kısılacağı, iş
sizliğin artacağı ve vergi kontrollerinin sık-
laşacağı müjdelenmiştir(!?) 

\atınmlann kısılması çözüm mü, çö
zümsüzlük mü getirir konusuna burada 
değinecek değilim; ama amaç, eğer gelir 
sağlamaksa, o zaman, sorun, sadece ver
gi kaçaklarının önlenmesi değildir. Sorun 
yasal olarak hiç vergilendirilmeyen veya 
çok az vergilendirilen kesimlerin adil ola

rak vergilendirilmesidir. Devlet tahville
rinden ve hazine bonolarından milyarlarca 
lira gelir sağlayan kişilerin veya kurumla
rın vergilendirilmemesi için ne gibi bir se
bep vardır? Üstelik, şu sıralarda pek çok 
şirket ve banka, bu kanalla ödenmesi ge
reken Kurumlar Vergisinden de kurtul
maktadır. 

Geniş halk kesimlerinden büyük fe
dakârlık istenmektedir. Ancak, bu feda
kârlık adil bir şekilde dağıtılmamaktadır. 
Büyük kesimler sıkıntı içerisindeyken, kü
çük gruplara kaynak aktarılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, adil olarak da
ğılmayan bu fedâkârlığın, özverinin haklı 
gerekçesini de bulmak mümkün değildir; 
çünkü, istenen özveri, ne hızlı bir kalkın
ma için, ne de ekonomik açıdan bağım
sızlığımızı sağlamak için istenmektedir. 
İktidar tarafından ileri sürülen en ciddî ge
rekçe, dışsatımda artış sağlamaktır. An
cak, bir ülkede dışsatım, yeni bir mal üre
tildiği için, kaliteli bir mal üretildiği için 
ve dünya fiyatından satış yapılabildiği için 
artıyorsa, sağlıklı ve sürekli bir şekilde ar
tar, aksi halde, eğer dışsatımı artırmak için 
Türk Lirasının değerini sürekli olarak dü-
şürüyorsanız, bu belli miktarda döviz ka
zanmak için çok daha fazla mal satmak 
demektir; bu, dışarıya kaynak aktarmak 
demektir ve böyle bir uygulamanın da 
övünülecek bir tarafı yoktur. Son sekiz yıl
da dışsatımda 3,5 kat artış sağlamak için 
Türk Lirasının değeri tam 40 kat düşürül
müştür ve 1980 sonrasında sağlanan bu 
3,5 katlık artış, 1980 öncesindeki 8 yılda 
sağlanan artıştan çok farklı değildir. Eğer, 
yüzde 30 oranındaki hayalî ihracat varsa
yımını kabul edersek, 1980 sonrasındaki 
8 yılda sağlanan artış 1980 öncesindeki ar
tıştan daha da az olmaktadır. Üstelik 4 
milyar doları bulan dış ticaret açığı ve 1,5 
milyar dolan bulan cari işlemler açığı, bü
tün hesaplama oyunlanna rağmen varlı
ğını sürdürmektedir. 
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Böyle bir ortamda, yani katlanılan 
özverinin haklı bir gerekçesi olmayan bir 
ortamda, parlamentolara düşen görev, 20 
bin kişilik grupların durumlarını iyileşti
rirken, geniş halk kesimlerinin sorunları
na da çözüm aramaktır. Ancak, Parlamen
to olarak, gerçekten güç durumda olan ge
niş halk kesimlerinin sorunlarına çözüm 
aramamız, onların sorunlarını çözmemiz 
için herşeyden önce görevimize sahip çık
mamız gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, bugün Türki
ye'deki bütün önemli kararlar, kanun hük
münde kararnamelerle alınır durumdadır. 
"Vani, biz Parlamento olarak görevimize 
sahip çıkmamış durumdayız. Oysa, geniş 
halk kesimlerinin sorunlarına çözüm ge
tirmek genel politikalarla ilgilidir ve bu ge
nel politikaların Meclisten geçmediği or
tamlarda, bizim 22 bin kişilerin yanında 
büyük halk kesimlerinin ihtiyaçlarına ce
vap verecek hareketlerde bulunmamız, ya
salar çıkarmamız mümkün değildir. 

Daha dün, ANAP milletvekillerinin 
oylarıyla Genel Kuruldan geçen yasa, İk
tidara, kanun hükmünde kararname çı
karma yetkisini veren yasanın hem süre
sini uzatmış, hem de kapsamını genişlet
miştir. Böylece, Anayasada, belli konuda 
kanun hükmünde kararname çıkarmak 
için verilen yetki, bütün kuruluşların ka
nun hükmünde kararnamelerle düzenlen
mesine; yürütmenin kanun hükmünde ka
rarnamelerle sağlanmasına ve önemli ka
rarların kanun hükmünde kararnameler
le alınmasına imkân verecek şekilde geniş
letilmiştir. Üstelik, Anayasanın 91 inci 
maddesine rağmen, bu kanun hükmünde 
kararnameler Meclise de gelmemektedir. 
Bu durumda, Anayasadaki "...devredile
mez' ' hükmüne rağmen, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, yasama yetkilerini, yürüt
meye devretmiş olmakta ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin gündemine de 20 
bin kişilik grupların sorunlarını çözmek 

gibi konular kalmaktadır. 
Bunu üzülerek kaydetmek zorunda

yız; çünkü, Türkiye Büyük Millet Mecli
si olarak, bize Anayasa ile verilen görevi, 
millet adına yürütmekle yükümlü olduğu
muz görevi, başka bir erke devretme hak
kına sahip olmadığımızı düşünüyor ve bu
nu vahim bir gelişme buluyorum. 

Sayın milletvekilleri, önümüzdeki bu 
yasa tasansı tabiî ki, hemen çıkmalı ve bu
rada yer alan göstergeler yükseltilerek ya-
salaşmalıdır düşüncesindeyiz. Ayrıca, da
ğıtılan miktardan arta kalan kısmın Ma
liyeye tahsis edilmeden Hazineye gelir 
kaydedilmesinin daha doğru olduğunu dü
şünüyoruz ve Parlamentonun, geniş halk 
kesimlerinin sorunlarına da eğilmesini, bu 
sorunlara da çözüm aranmasını bekliyo
ruz SHP olarak. 

Hepinizi saygı ile selamlıyorum. 
(SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Birgen Keleş. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
İsmail Dayı; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA İSMAİL 
DAYI (Balıkesir) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin saygıdeğer üyeleri, Maluller İle 
Şehit, Dul ve Yetimlerine Tütün ve Alkol 
Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Ve
rilmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı üze
rinde Anavatan Partisi Grubu adına söz 
almış bulunuyorum; bu vesileyle grubum 
ve şahsım adına hepinize saygılar suna
rım. 

Sayın milletvekilleri, 10.11.1983 tarih 
ve 2951 sayılı Tekel Bey'iyeleri Üçte Bir
lerinin Dağıtımı Hakkında Kanun ile dev
let tekelinde bulunan ye bulundurulacak 
olan maddelerin satış bey'iye üçte birleri 
Tekel İdaresince kesilerek harp malulleri
ne, şehit, dul ve yetimlerine, vazife mahal
leliyle onların ölümleri halinde dul ve ye
timlerine ödeniyordu; ancak, 28.5.1986 ta
rih ve 3291 sayılı Kanun ile 1117 sayılı 
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Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun, tü
tün ve tütün mamulleri ithal, üretim ve 
satışının devlet tekelinde olmasını öngö
ren 38 inci maddesinin değiştirilmesi ve 
devlet tekelinin hukuken ortadan kalkmış 
olması dolayısıyla, yukarıda zikredilen hak 
sahiplerinin mağduriyetleri söz konusu ol
muştur. 

Gerek bu durum, gerekse serbest 
ekonomi politikası dolayısıyla gelecekte de 
bazı ürünler ve mallardan tekel kaldırıl
dığı takdirde, bu hak sahiplerinin mağdu
riyeti daha da artabilecektir. 

Bu düşüncelerle,-Hükümetimiz, hak 
sahiplerinin bug^ün ve gelecekteki hakla
rının zayi olmaması için müzakerenize su
nulan kanun tasarısını hazırlamıştır. Millî 
Savunma Komisyonunda ve Plan ve Büt
çe Komisyonunda saygıdeğer iktidar ve 
muhalefet milletvekillerince, hükümet ta
sarısı, daha da geliştirilmiş, olgunlaştırıl
ıra ş ve hak sahipleri lehine değiştirilmiş 
şekliyle huzurlarınıza gelmiştir. 

Aziz milletvekilleri, bu kanun tasa
rısı vesilesiyle Hükümetimize teşekkürü 
bir borç biliyorum; çünkü, her türlü şart 
altında vatanın müdafaası ve emniyeti için 
görev yapanlar, geleceklerinden biraz da
ha emin olacaklardır. Onların çok muh
terem yakınları, varisleri ise, kaybettikle
ri dej£erli yakınlarının ıstırabını, bu kanun 
tasarısı vesilesiyle, bir nebze daha unuta-
bileoiklerdir. 

Bu vesileyle bir sevincimi de arz et
mek istiyorum. XVII. Dönem milletvekili 
olarak, 25.3.1986 tarihinde, aynı konuda 
bir kanun teklifi hazırlayıp, basında, gru
bumda ve o dönem Millî Savunma Ko
misyonunda müdafaasını yapmış ve bu 
çok rıağdur olan hak sahiplerini umumî 
efkârı duyurmuştum. Bu değerli insanla
rın hakları 1928'lerde başlayıp, daha iyi 
olduğu halde -biraz evvelki konuşmacı ar
kadaşımızın da dediği gibi- maalesef gi
derek zayıflamış ve sonraları kendilerine 

bey'iyeden verilen miktar yaraya merhem 
olmaktan çok uzak kalmıştır. Ben, düşün
düğüm ve geçen dönem -ikibuçuk sene 
önce- teklif ettiğim bir kanun teklifinde 
yüzde 50-60 isteklerimin Hükümetimiz
ce benimsenmiş olmasını, kendim için bir 
iyi talih ve ayrıca bu konuda kendimi te
şekküre borçlu görüyorum. Bu bakımdan, 
ayrıca, Hükümetime teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, evvelki haklara 
göre, bu tasarıda çok önemli ve müspet ge
lişmeler vardır. Bu güne kadar, er, erbaş, 
subay, astsubay, uzman çavuş, uzman jan
darma çavuş ve sivil görevliler arasında 
ayn gösterge uygulanıyordu. Gerek şehit 
olanlardan, gerekse malul olanların çoğu
nun er olması ve pek çoğunun da tahsil 
durumunun düşük olması dolayısıyla, 
mağdur olan kitle bunlar idi. Bu tasarıy
la, er ve erbaşlar, 'subay ve astsubaylarla 
bir sayılmışlardır. Bu, manen, kendileri
ni son derece yücelten bir hadisedir. Ay
rıca maddeten de er ve erbaşlar için geti
rilen iyileşme -tabiî maluliyet derecesi 1 
ila 6 arasında olduğu için- yüzde 100 ila 
yüzde 200 civarındadır. 

Şehit, dul ve yetimleri de evvelce 6 ncı 
derece maluliyetle bir tutuluyordu. Bura
da Sayın Başbakanıma da bu konudan do
layı teşekkürü borç biliyorum; çünkü şe
hit, dul ve yetimleri ve harp malulleri der
nek mensuplarını kendilerine götürdü
ğümde, şehit ailelerinin 1 inci derece ma
luliyetle bir sayılmasını orada kendileri 
söylemişlerdi; bu kanun da o doğrultuda 
hazırlanmıştır. Şehit, dul ve yetimlerinin 
alacakları da 1 inci derece maluliyete eş 
tutulmuştur. Bu da, son derece sevindiri
ci bir iyileştirmedir. 

Evet, yararlanacak olanlar 22 bin ci
varındadır. Fakat münferiden hak sahip
leridir bunlar. Onların varisleri, birkaç ço
cuğunun da olması ihtimali düşünüldü
ğünde bundan yararlanacak olanların sa
yısı 40-50 bin civarında olabilir. 
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Bundan sonra ödemeler Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı tarafından 
yapılacaktır. Her yıl ödenecek miktar, ma
lullük derecesinin göstergedeki rakamı ile 
o yılın ilk dönemindeki devlet memuru ay
lıklarına uygulanacak katsayının çarpılma
sı sonucu belirlenecektir. Tasarı oylarınızla 
kabul edilirse, hak sahipleri, 1988'deki ala
caklarını da, belki bundan birkaç gün son
ra, inşallah topluca alacaklardır. 

Harp ve vazife malulleri, hayatta bu
lundukları sürece, bu haklardan yararla
nabilecekleri gibi, ölümleri halinde son yıl
daki pay tutarının beş katı da, bir defaya 
mahsus olmak üzere, varislerine verilecek
tir. Ayrıca, varisleri, yasal şartlar içinde 
kendilerine düşen payı da almaya devam 
edeceklerdir. 

Getirilen bir yenilik de şudur: Bey'i-
yelerden toplanacak meblağ, Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası Merkez Mü
dürlüğünde "Maluller, şehit dul ve yetim
leri hesabı" adıyla, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı adına açılacak cari hesapta top
lanacaktır. Her ay sonunda, Tütün, Tü
tün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri 
Genel Müdürlüğünce tahakkuk eden ge
lir buraya yatırılacaktır. Bu paralarla ilgili 
yapılacak işlemler dolayısıyla bankaca her
hangi bir masraf (para) alınmayacak ve 
ayrıca, bu meblağ en iyi şekilde nemalan-
dırılacaktır. 

Değerli milletvekilleri, hak sahipleri
ne ödenecek meblağa, toplanan paralar 
yetmediği takdirde, eksik kısım Hazinece 
tamamlanacaktır. Bu da son derece iyileş
tirici, önemli bir yeniliktir. Meblağ bu 
miktardan arttığı takdirde, yine komisyon
larda oluşturulan bir teklifle, artan meb
lağın yüzde 25'i şehit, dul ve yetimlerinin 
çocuklarını, harp malullerinin çocukları
nı okutmak için ve sosyal tesisler kurul
ması için sarf edilecektir. Geçen dönem 
mücadele ettiğimde hatırladığım kadarıy
la, şehit, dul ve yetim evlatlarından, harp 

malulü evlatlarından, yanılmıyorsam 90 
kadar öğrenci yararlanabiliyordu. Bu sa
yıdan fazlası olursa, aralarında kura çe
kiliyor, rakam buna indiriliyordu. Uzun 
mücadelelerimiz oldu. Bu yüzde 25 (on
lar için ayrılan rakam) son derece iyi bir 
olaydır ve şehit evlatları, vazife ve harp 
malullerinin evlatları da, getirilen bu 
önemli maddeden yararlanacaklardır. Ar
tan bir meblağ olursa, kendileri için ve di
ğer hak sahipleri için yapılacak sosyal te
sislere harcanacaktır. 

Sayın milletvekilleri, biraz evvel de 
arz ettiğim gibi, bu yasa tasarısı iktidar ve 
muhalefet milletvekillerince birlikte olgun-
laştırılmıştır; hepimizin desteklediği, yüz 
güldüren ve bu vatan için gözünü kırpma
dan canını veren insanlara bir nebze ol
sun, biraz daha iyileştirici tedbirler geti
ren bir yasa tasarısıdır. Ümit ederinıki, 
bunun gibi başka yasa tasarılarını da bir
likte, beraberce olgunlaştırıp huzurlarını
za getirebilelim. 

Ben bu yasa tasarısı vesilesiyle, gru
bum ve şahsım adına, tekrar sizlere say
gılarımı sunuyor, kanunlaşacak bu tasa
rının hak sahiplerine, vatanımıza ve mil
letimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyo
rum. v 

Saygılarımla efendim. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa

yın Güneş Müftüoğlu. 

DYP G R U B U ADINA G Ü N E Ş 
M Ü F T Ü O Ğ L U (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; Maluller ile 
Şehit, Dul ve Yetimlerine Tü tün ve Alkol 
Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Ve
rilmesi Hakkında Kanun Tasarısı üzerin
de Doğru Yol Partisi Grubunun görüşle
rini arz etmek üzere söz almış bulunuyo
rum. Bu vesileyle, Yüce Meclisin saygıde
ğer üyelerini saygıyla selamlıyorum. 
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Sayın milletvekilleri, harp malulleri 
ile şehit, dul ve yetimlerine; barışta talim, 
tatbikat veya manevra sırasında malul 
olanların veya ölenlerin dul ve yetimleri
nin istikrarlı kaynaklardan faydalandırıl
ması ve ödemelerin Emekli Sandığı tara
fından yapılmasına dair teklife olumlu ola
rak bakmaktayız. Esasen, bu uygulama ilk 
kez 30 Mayıs 1929 gün ve 1485 sayılı Ya
sa ile başlamış, tekel mamulleri bayi kâr
larının üçte biri bir yıl boyunca belirli bir 
hesapta toplanmış ve hak sahiplerine da
ğıtılmıştır. Ancak, 1973 yılında 1695 sa
yılı Yasa ile, ödenecek miktarlar 1969 se
nesinde ödenen miktarlarda dondurul
muş, ödemeler sabit kalmış, 1983 yılında 
çıkarılan 2951 sayılı Yasa ile katsayı siste
mi getirilmiş, mağduriyetler bir ölçüde gi
derilmiştir. 

Tekel tarafından imal ve ithal edilen 
tütün mamulleriyle, ağır alkollü içkilerin 
satış bedellerinden yüzde 2 oranında pay 
alınması, kesintinin Türkiye Cumhuriye
ti Ziraat Bankasında toplanması tasarıda 
öngörülmüştür.Yine,tasarıda insanları iki 
gruba ayıran, uzuvlar arasında ayırım ya
pan, üst düzeydekilerin uzuvlarına daha 
büyük değer veren anlayışın düzeltilmesi 
de isabetli olmuştur. Tasanda, "Ödeme
ler sonucunda kalan miktarın yüzde 25'i 
şehit ve malul çocuklarının eğitim ve öğ
retimine sarf edilir ve sosyal tesisler yapım, 
onarım ve işletilmesinde kullanılır' ' den
mektedir. Haliyle, şehit ve malul çocuk
larının eğitim ve öğretimine özel önem ve
rilmesi olumludur; ancak, tasarıda bu hu
sus tam bir açıklığa kavuşturulmamıştır. 
Sosyal tesislerin yapım, onarımı ve işletil
mesinin ne şekil ve surette yapılacağı be
lirli değildir. 

Sayın milletvekilleri, enflasyonun ba
zı maddelerde yüzde 100'ü aştığı bir or
tamda, harp malullerine, şehit, dul ve ye
timlerine ödenmesi öngörülen miktar çok 
düşüktür. Hayat pahalılığının had safha

ya vardığı, zamların dur durak bilmediği 
ülkemizde, yapılacak ödemelerin artırıl
ması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle, 
tasarıda bu yönde değişiklik yapılmasını 
takdirlerinize arz ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, harp malulleri
ni, şehit, dul ve yetimlerini düşünmek, on
lar için olumlu yasalar çıkarmak kutsal bir 
görevdir. Bu görevi yaparken, Kore'de fi
ilen savaşa katılmış olan Türk vatandaş
ları ile, Kıbrıs ' ta Birinci ve ikinci Barış 
Harekâtına katılanları da düşünmek zo
runda olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. 
1005 sayılı Yasa, Millî Mücadeleye iştirak 
eden ve bu sebeple İstiklal Madalyası ve
rilen Türk vatandaşlarına hayatta bulun
dukları sürece aylık bağlanmasını öngör
mekte ve bazı sosyal imkânlar taramakta
dır. 1985 sayılı Yasa ise, 1005 sayılı Yasa
da değişiklik yaparak, İstiklal Madalyası 
sahiplerine bağlanan aylığı muhafaza et
mekle beraber, Kore'de fiilen savaşa ka
tılmış olan Türk vatandaşlanna aylık bağ
lanması hükmünü getirmişti; ancak, 
9.11.1983 tarih ve 2943 sayılı Yasa, Kore'
de fiilen savaşa katılmış olanlara, almak
ta oldukları 4 250 lira aylığın üç yıllık tu
tarının defaten ödenmesi hükmünü getir-
'miş ve bu kişilerin 1005 sayılı Yasa ile iliş
kileri kesilmiştir. Keza, Kore gazilerine ay
lık bağlanmasına imkân veren 1985 sayılı 
Yasa yürürlükten kaldırılmıştır. 

Aynı uygulama Kıbrıs gazilerine de 
yapılmış ve 1983 yılında çıkarılan 2943 sa
yılı Yasa ile toplu ödeme yapılarak maaş
tan yoksun bırakılmış ve mağdur duruma 
düşürülmüşlerdir. Alman toplu paralar, 
ağır hayat şartları karşısında tükenmiş ve 
bu kişiler devlet güvencesinden yoksun bı
rakılmışlardır. 

Sayın milletvekilleri, harp malulleri, 
şehit, dul ve yetimleri hakkında yasa çı
karırken gerek Kore ve gerekse Kıbrıs ga
zilerinin de durumunun ele alınması, on
ların da mağduriyetlerinin önlenmesini 

201 — 



T.B.M.M. B : 12 13 . 10 . 1988 O : 1 

Yüce Meclisin takdirlerine arz ediyoruz. 
Nedense, muhalefet partilerince verilen 
yasa teklifleri, ilgili komisyonlara havale 
dahi edilmemekte, Meclis gündemine bir 
türlü girememektedir. 

İlgisi nedeniyle, belirtmeden geçeme
yeceğim. 8.2.1988 tarihinde, Doğru Yol 
Partisi Mardin Milletvekili, değerli arka
daşım, Sayın Süleyman Çelebi tarafından 
verilen "Kore ve Kıbrıs Gazilerine Yeni
den Maaş Bağlanması İçin 1005 Sayılı Ya
sada Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa 
Teklifi, sekiz ayda gündeme girememiştir; 
oysa, bu yasa tasarısıyla hemen hemen ay
nı mahiyettedir. Harp malulleri, şehit dul 
ve yetimleri için yasal düzenleme yapılır
ken, bunun kadar önemli olan Kore ve 
Kıbrıs gazilerinin düşünülmemesini esef
le karşılıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, harp malulleri, 
şehit, dul ve yetimlerine daha önceden ya
pılan ödemeler, 10 Kasım 1983 tarih ve 
2951 sayılı Yasaya kadar, on yıl süre ile sa
bit kalmıştır. Bu hususu başta da belirt
miştim. Önerge ve katsayı uygulaması 
olumlu bir gelişmedir. Bu tasarı ile 4 ün
cü maddenin (b) bendinde mevcut göster
geler yüzde 25 artırılarak uygulanacak ve 
hak sahiplerine biraz daha fazla ödeme ya
pılacaktır; ancak, bu artış komisyonda ye
terli görülmemiş ve göstergelerin yüzde 50 
artırılması uygun görülmüştür. Bu haliy
le birinci derecede malul, yani devamlı ba
kıma muhtaç, yatalak tabir edilen bir ma
lulün alacağı yıllık ödeme, halen uygula
nan katsayı ile 825 bin liradır; aylık ola
rak ise, 65 bin liraya tekabül etmektedir. 
Vatanî hizmet sırasında malul olan, vata
nı ve milleti için ömür boyu yatağa ve ba
kıma muhtaç hale gelen değerli insanla
rımıza ayda 68 bin lirayı layık görmek acı
dır. Yüzde 100'lere varan hatta aşan enf
lasyon, yaşamı fevkalade zorlaştırmıştır. 
Bu büyük ve acı gerçek karşısında, artı
şın sınırlı kalması insafsızlıktır. Bu neden-
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le, tasarıdaki artış komisyonda yeterli bu
lunmamış ve yüzde 50'ye çıkarılmıştır. 
Ancak, bu artış da bizce yeterli değildir. 
Artışın yüzde 100'e çıkarılması için ver
diğimiz önergenin kabulünü takdirlerini
ze arz ediyoruz. 

Bugün bu yasadan faydalanacakların 
sayısı 22 bin civarındadır; devamlı da dü
şüş göstermektedir. Şu anda 6 ncı derece
de malul olan bir kişinin yılda aldığı, 252 
bin liradır. Yüzde 50 artışla bu, 378 bin 
lira olacaktır. Aylığa böldüğünüzde 31 500 
liradır. Asgarî ücretin yansından azdır. Bu 
haksızlık giderilmelidir. Şimdi denecektir 
ki; efendim, her yıl katsayı artacak ve ge
rekli artış sağlanacaktır. Ancak, katsayı
nın artması yeterli değildir. Katsayı büt
çe gereği artsa da, önemli olan gösterge
dir. Zira, göstergenin bundan sonra art
ması ancak yeni yasa ile mümkün olacak
tır ki, bu da uzun vadede mümkün görül
memektedir. Bu nedenlerle, göstergenin 
artması gerekmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
fevkalade olumlu karşıladığımız yasa ta
sarısında önerdiğimiz değişiklikleri takdir
lerinize arz ediyoruz. 

Tasarının, yasalaşması halinde harp 
malulü, şehit, dul ve yetimlerine hayırlı, 
uğurlu olmasını şahsım ve grubum adına 
diliyor, saygılarımı sunuyorum. (DYP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Müftüoğlu. 

Başka söz isteyen arkadaşımız var 
mı?.. Yok. 

Tasarının tümü üzerindeki müzake
reler tamamlanmıştır. 

Maddelerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
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Maluller İle Şehit Dul ve Yetimle
rine Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış 
Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkında 

Kanun Tasarısı 

Amaç ve Kapsam 
MADDE 1. — Tütün, Tütün Ma

mulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel 
Müdürlüğünce imal ve ithal edilen tütün 
mamulleri ile ağır alkollü içkilerin satış be
dellerinden yüzde iki oranında alınacak 
pay, bu Kanun hükümlerine göre hak sa
hiplerine ödenir. Bu oran Bakanlar Ku
rulunca bir katına kadar artırılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 
isteyen?.. 

Buyurun. 
M. İSTEMİHAN TALAY (İçel) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; esas 
itibariyle sosyal demokratlar olarak böyle 
bir yasanın getirilmesini olumlu karşıla
dığımızı belirtmek istiyorum. Çünkü, bi
zim açımızdan sosyal içerikli her yasa, hal
kımızın sorunlarına eğilen ve ona çözüm 
bulan her türlü yasa, hiçbir komplekse ka
pılmadan bizim açımızdan olumlu bir ya
sadır ve bizim için müspet mütalaa edile
cek yönleri vardır. 

Ancak, başta konuşan değerli arka
daşımın söylediği gibi, benim de ekleye
ceğim bazı noktalar olacak. Özellikle 1 in
ci maddede belki soru niteliği de taşıya
bilecek, kafamda çözemediğim bazı nok
talar var, bunları özellikle belirtmek isti
yorum. 

1 inci madde acaba özel kesimi içer
mekte midir? Yani, 1 inci maddeye göre, 
sayın Hükümet, övünçle, "artık tütünde 
tekeli kaldırdığını, tütün piyasasını yurt 
dışına açtığını" ifade ediyor ve buna da
yalı olarak da bazı fabrikaların kurulaca
ğını basından öğreniyoruz. Dolayısıyla, 
ileride tekelin dışındaki özel kesim satış
larından bu paylar alınacak mıdır? Yani, 
1 inci madde, sadece devlet kurumu olan 
Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İş

letmeleri Genel Müdürlüğünün imal ve it
halatını mı içermektedir, yoksa bu teke
lin kaldırılması nedeniyle ileride kurula
cak ve satış yapacak olan özel kesim ku
ruluşları da bu yüzde 2'lerden sorumlu 
olacak mıdır? Öncelikle bunun üzerinde 
durmamız gerekiyor. 

Eğer özel kesimi tamamen dışlayıp, 
onları bir anlamda haksız rekabet sistemi 
içerisinde yüzde 2'lik avantajlı bir nokta
da tutacak şekilde bu maddeyi kabul eder
sek, tahmin ediyorum ki, adil bir davra
nışta bulunmuş olmayız. Bu, işin birinci 
yanı. 

İkinci olarak, sadece ağır alkollü iç
kilerden bahsedilmektedir. Neden böyle 
bir ayınm yapıldı bunu bilemiyorum; ama 
eğer amaç sosyal nitelikli bir fonun yara
tılması ise, o zaman bu ayırımı yapmadan, 
genel bir kapsam içerisinde, "alkollü 
içkiler" deyiminin daha uygun olacağı ka
nısındayım. 

Bir de, yakında Meclis araştırması ile 
huzurlarınıza getirecek olduğumuz ve bu 
Hükümetin, bize göre, en haksız uygula
malarından biri olan tütün ithalatı da bu 
şekilde yüzde 2'lik bir paydan nasibini ala
cak mıdır? Yoksa, sadece tütün mamulle-
riyle, üretilmiş olan sigaralar mı kastedil
mektedir? Ben bunları bilmek istedim. 
Özü itibariyle uygun gördüğümüz; ama 
eğer yasanın bu tip çelişkileri arasında giz
lenen başka adaletsizlikler varsa,, bunlann 
düzeltilmesiyle daha uygun hale getirile
ceğine inandığımız bir madde olduğunu 
ifade ediyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Başkaca söz isteyen ar
kadaşımız?.. Yok. 

Buyursunlar Sayın Ağagil. 
EROL AĞAGİL (Ankara) — Sayın 

Başkan, ben, neden sadece ağır alkollü iç
kilerin satış bedellerinden pay alındığını 
öğrenmek istiyorum? Çünkü, malumları 
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olduğu üzere.hafif alkollü içkiler de var
dır. Hafif alkollü içkiler içerisinde en baş
ta gelen bira vardır. Bira da özel sektörün 
büyük çapta içinde bulunduğu bir yerdir. 
Halbuki, gene, Tekelin (devletin) ürettiği 
bira da vardır. Neden ağır alkollü içkiler 
deniyor da, hafif alkollü içkiler denen bi
ra vesaire gibi içkilerden bahsedilmiyor? 
Yoksa, hafif alkollü içkiler özel sektöre ge
çeceği için mi, bira kapsam dışı bırakılı
yor? Bu ayırımın nedenini öğrenmek isti
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun 
efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
1 inci madde gayet açık "Tütün, Tütün 
Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Ge
nel Müdürlüğünce imal ve ithal edilen tü
tün mamulleri ile ağır alkollü içkilerin sa
tış bedellerinden yüzde iki oranında ayrı
lacak pay'' deniyor. Eski adı Tekel, şimdi 
Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İş
letmeleri Genel Müdürlüğünün faaliyet
leriyle ilgili bir kesintiden bahsetmekteyiz. 
Şu anda, biliyorsunuz, ağır alkollü içkile
ri tek başına Tekel üretmektedir. Tütün 
mamullerini de Tekel yapmaktadır. Tütün 
Kanununda yapılan değişiklikte bir husus 
vardır; bu da, yabancı sermaye veya özel 
sermaye kuruluşlarının Tekelle ortak ol
mak şartıyla ve dağıtımının Tekel tarafın
dan yapılması kaydıyla, sigara üretimi ser
best bırakılmıştır. Dolayısıyla, Tekelin or
taklığı ve Tekelin dağıtımında olacak si
gara satışlarından da pek tabiî bu yüzde 
2 kesinti yapılacaktır. 

Ağır alkollü içkileri sadece Tekel üret
tiği için, özellikle "ağır alkollü içkiler" de
nilmiştir. Aynca, burada aynlacak, elde 
edilecek miktar, söz konusu kanundan fay
da sağlayacak olan harp malulleri, şehit, 
dul ve yetimlerimize rahatlıkla yetecek, 
hatta bir miktarı da artacak kadar bir pay

dır. Ayrıca, Bakanlar Kuruluna da, bu 
yüzdeyi iki katına kadar çıkartma yetkisi 
verilmiştir. 

Konuyu daha yaygınlaştırmak sure
tiyle bir fonun birikmesi ve kalan fonun 
tekrar tahsil edilmesi durumu meydana 
gelecektir. Buna da gerek görülmemiştir; 
toplanacak rakam yeterli olacağı açısından 
da hareket edilmek suretiyle bu ürünlere 
münhasır kılınmıştır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 

Bakan. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

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

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Payların Toplanması 
MADDE 2. — 1 inci maddede sayı

lan ürünlerin satış bedellerinin yüzde iki
sinin aylık tutarları, T.C. Ziraat Bankası 
Merkez Müdürlüğünde "Maluller, Şehit 
Dul ve Yetimleri Hesabı" adıyla Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı adına açılacak cari 
hesaba her ay sonunda Tütün, Tütün Ma
mulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel 
Müdürlüğünce yatırılır. 

Bu paralar, yatırıldığı günden itiba
ren faize tabi tutulur. Faiz miktarı aynı 
şartlarla verilen azamî faiz oranından az 
olamaz. 

Bankaya, bu hesapla ilgili hizmetler 
için masraf veya komisyon namı ile her
hangi bir ödeme yapılmaz. 

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

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
Faydalanacaklar. 
MADDE 3. — 2 nci maddede belir

tilen hesapta toplanan paralardan; 
a) Harp malullerine, 
b) Şehit dul ve yetimlerine, 
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c) Barışta, olağanüstü yönetim usul
lerinin uygulandığı haller ile talim, tatbi
kat veya manevra sırasında görevin veya 
çeşitli harp silah ve vasıtalarının sebep ve 
tesiri ile vazife malulü sayılan Türk Silahlı 
Kuvvetleri mensupları ile askerî harekâtı 
gerektiren iç tedip hareketleri veya güven
lik veya asayişin sağlanmasında Silahlı 
Kuvvederle birlikte veya ayrı olarak görev
lendirilenlerden bu görevlerin çeşitli sebep 
ve tesirleri ile vazife malulü sayılan jan
darma ve emniyet mensupları ile sivil gö
revlilere, 

d) (c) bendinde belirtilen görevlerin 
ifası sırasında, bu görevlerin çeşitli sebep 
ve tesirleri ile ölenlerin dul ve yetimlerine, 

Bu Kanun hükümlerine göre ödeme 
yapılır. 

Bu ödemeler hiçbir vergi, resim ve
ya harca tabi tutulmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 
isteyen?.. 

H İ K M E T Ç E T İ N (Diyarbakır) — 
SHP Grubu adına, Sayın Abdulkadir Ateş 
konuşacak. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ateş. 
SHP GRUBU ADINA ABDULKA

DİR ATEŞ (Gaziantep) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 3 üncü maddeye 
dikkatlerinizi çekmek istiyorum. 

İsim olarak belli bir grup insanımız 
bu maddede zikredilmemiş olmasına rağ
men, bu insanlar, kanunlaştığı takdirde bu 
yasa tasarısının bazı nimetlerinden fayda
lanma durumunda kalacaklardır. Bu ya
sa tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonun
daki görüşmeleri sırasında da konuyla il
gili muhalefet şerhimizi yine vermiştik. 
Şimdi, sizin verirseniz bu konudaki aksak
lığı ve bize ters gelen noktalan sizlere açık
lamak istiyorum. 

Bu yasa tasarısının "faydalanacak
la r " başlıklı 3 üncü maddesinin (a) ben
dinde, " H a r p malullerine" deniyor, bi
zim, Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak 

buna hiçbir itirazımız yok. 
Yine, (b) bendinde, "Şehit dul ve 

yetimlerine" deniyor, buna da karşı deği
liz, canı gönülden destekliyoruz; ama, eğer 
dikkatinizi çektiyse, (c) bendinde, "sivil 
görevlilere" deniyor. Bu sivil görevliler 
içerisine, bugün köy korucuları dediğiniz, 
ne olduğu belli olmayan, kuruluş amacı 
kesinlikle bilinmeyen, atamaları, atama 
usulleri, seçim usulleri keyfi birtakım yön
temlerle saptanmış ve kesinlikle Silahlı 
Kuvvetlerimiz veya polis teşkilatımız içe
risinde düşünülmemesi gereken bir sınıf 
insan da bu yasanın nimetlerinden yarar
landırılmak istenmektedir. 

Şimdi, toplumumuzun büyük kesi
minin tepkisiyle karşılaşan, gerek ifa et
tikleri görevler açısından, gerekse hizmet 
gördükleri yörelerde halkın büyük bir ço
ğunluğunu karşısına alan bu sınıfın, harp 
malulleri, şehit, dul ve yetimlerinin yarar
lanmasına sunulan bu tasarıdan yararlan
dırılması bizce uygun gözükmemektedir. 

Eğer biz, keyfî birtakım atamalarla, 
seçim usulleriyle ve herhangi bir yetenek, 
bilgi sınavından geçmeden, bu insanları
mızı, Silahlı Kuvvetler veya Polis Teşkila
tı mensuplarıyla bir tutarsak, ileride bü
yük sorunlar çıkacağına inanıyoruz. Bu 
nedenle de -birazdan Başkanlık Divanımız 
sizlere sunacaktır- bir değişiklik önergesi 
verdik ve bu değişiklik önergesinde Silahlı 
Kuvvetlerimiz ve Polis Teşkilatımız gibi 
görülmemesi lazım gelen köy korucuları
nın, bu yasa tasarısının nimetlerinden ya
rarlandırılmamağını istiyoruz. 

Bunun dışında, konuşmamın başın
da da sözünü etmiş olduğum gibi, biz, 
harp malullerimize, şehit, dul ve yetimle
rimize kesinlikle bu yasadan yararlanma
larını, hatta yararlanacakları miktarların 
daha fazla olmasını canı gönülden destek
liyoruz; ancak, nasıl kurulduğu, niçin ku
rulduğu ve yaptığı hizmeder açısından bir
takım tereddütler uyandıran ve toplumu-
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muzun büyük bir kesiminin kuşku ile bak
tığı köy korucularına bu hakların verilme
sine karşı çıkıyor, bu konuda desteklerinizi 
bekliyoruz. 

Saygılarımı sunuyorum. (SHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efen
dim. 

Başkaca söz isteyen?.. Yok. 
Bu konuda verilmiş önerge vardır, 

okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

1/429 esas nolu yasa tasarısının 3 ün
cü maddesinin (c) bendinin sonuna "Köy 
korucularının dışında" ibaresinin eklen
mesini öneririz. 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

Mustafa Çakır 
Giresun 

Erol Güngör 
İzmir 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon 
katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Katılmıyor efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu 
efendim?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılmıyor efendim. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
ge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... 3 üncü mad
de kabul edilmiştir. 
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4 üncü maddeyi okutuyorum: 
Ödeme Esaslan 
MADDE 4. — Ödemeler aşağıdaki 

esaslar dahilinde yapılır: 
a) Hak sahiplerine, 3 üncü maddede 

yazılı durumlar sebebiyle, sosyal güven
lik kurumlarınca aylık bağlanmasına esas 
olan tarihten geçerli olarak müracaat ta
rihini izleyen yılın en geç ilk üç ayı içinde 
ve kaynağı 2 nci maddede yazılı hesaptan 
önceden aktarılacak paralardan karşılan
mak üzere TC. Emekli Sandığı tarafından 
ödeme yapılır. Ay farkları yıllık miktarın 
onikiye bölünmesi suretiyle hesaplanır. 

b) Her yıl ödenecek miktar, malullük 
derecesine göre aşağıda yazılı göstergele
rin ödemenin yapılması gereken yılın ilk 
dönemindeki Devlet memuru aylıklarına 
uygulanacak katsayı ile çarpımı ile bulu
nacak tutardır. 

Malullük 
derecesi Göstergeler 

1 8 250 
2 7 500 
3 6 750 
4 6 000 
5 5 250 
6 4 500 

3 üncü maddenin (b) ve (d) bendin
de sayılan dul ve yetimlere 8 250 göster
ge üzerinden; bunlar bir kişi ise tamamı, 
birden fazla ise eşit olarak paylaştırılmak 
suretiyle ve sosyal güvenlik kanunlarına 
göre dul ve yetim aylığı aldıkları sürece 
ödeme yapılır. 

c) Harp veya vazife malulü olanlara 
hayatta bulundukları sürece ödeme yapı
lır. Ancak, ölen malulün son yıldaki pay 
tutarının 5 katı, bir defaya mahsus olmak 
şartıyla kendisinden dul ve yetim aylığı 
bağlanacaklara eşit miktarda paylaştırıl
mak suretiyle yardım olarak ödenir. 

' 'd) Hesapta toplanan miktarın öde
melere yetmemesi halinde aradaki fark 
Hazinece karşılanır. Ödemeler sonucun-
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da kalan miktarın % 25' i şehit ve malul 
çocuklarının eğitim ve öğretiminde sarfe-
dilmek ve sosyal tesisler yapım, onarım ve 
işletilmesinde kullanılmak üzere T.C. 
Emekli Sandığına ödenir. Arta kalanı ise 
bir taraftan Hazineye gelir, diğer taraftan 
Maliye ve Gümrük Bakanlığının bina,ma-
kine ve teçhizat alımları ile yapı, tesis ve 
büyük onarım ihtiyaçlarında kullanılmak 
üzere ilgili hizmet tertiplerine bu Bakan
lıkça uygun görülen miktarı ödenek kay
dedilir. Bu suretle kaydedilen ödeneklerin 
yılı programı ile ilişkisi Devlet Planlama 
Teşkilatınca kurulur ve bunlardan yılı için
de sarfedilmeyen miktarları ertesi yıla dev
ren gelir ve ödenek kaydedilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, 
Sayın Erol Ağagil söz istemişlerdir, buyur
sunlar efendim. 

SHP GRUBU ADINA EROL AĞA
GİL (Ankara) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; görüşülmekte olan tasarının 4 
üncü maddesinin bir (d) fıkrası var. Ben 
bu (d) fıkrası hakkında bazı görüşler arz 
etmek için söz almış bulunuyorum. 
- Hükümetin sunmuş olduğu tasarıda
ki şekil Plan ve Bütçe Komisyonunda bi
razcık iyileştirilmiştir, ben önümüze gelen 
ve Plan ve Bütçe Komisyonunun kabul et
tiği son metni okuyorum. Maddenin (d) 
fıkrasında, "Hesapta toplanan miktarın 
ödemelere yetmemesi halinde aradaki fark 
Hazinece karşılanır" deniyor. Bu, yapılan 
hesaplara göre bence çok lüzumsuz bir 
cümledir; çünkü biraz evvel Sayın Bakan 
da, sorduğum bir soru üzerine açıklarken, 
"İhtiyaç miktarından fazla miktarda pa
ra toplamaya yetecek bir kaynak bulun
muştur, dolayısıyla az alkollü içkilerden 
olan biraya bunu teşmil etmeye, genişlet
meye ve yeni ilave kaynağa lüzum 
görmedik" dedi. 

(d) fıkrasını okumaya devam ediyo
rum: "Ödemeler sonucunda kalan mik

tarın % 25'i -ki, bu, Plan ve Bütçe Ko
misyonunda konmuştur- şehit ve malul ço
cuklarının eğitim ve öğretiminde sarf edil
mek ve sosyal tesisler yapım, onarım ve iş
letilmesinde kullanılmak üzere T.C. 
Emekli Sandığına ödenir." 

Fıkranın bundan sonrası çok önem
li: "Arta kalanı ise bir taraftan Hazineye 
gelir, diğer taraftan Maliye ve Gümrük 
Bakanlığının bina, makine ve teçhizat 
alımları ile yapı, tesis ve büyük onarım ih
tiyaçlarında kullanılmak üzere ilgili hiz
met tertiplerine bu Bakanlıkça uygun gö
rülen miktarları ödenek kaydedilir." 

Saygıdeğer arkadaşlarım, bu bir vergi 
kanunu mudur? Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı kendi ihtiyaçları için hem kanun 
tasarısını getiren Bakanlıktır, hem kendi
sine kaynak için -bir madde getiriyor. Bu 
kanun tasarısının amacı ne? Genel gerek
çesinde açıkladığı gibi, kaynağı azalan bir 
dul, yetim ve şehit ailelerine para ver
mek... Neye göre vermek? Günün rayiç
lerine ve azalan kaynaklara göre. Niye 
kaynak azalmıştır? Bir kısım sektör özele 
devredildiği için. 

Biraz evvel konuşan arkadaşlarımız 
söylediler; en yüksek vereceğiniz para 
miktarı aylık 65 bin lira civarındadır. Bun
lar muhtaç ve yaşlı insanlardır. Ortalama 
olarak 30-35 bin lira düşmektedir. Size so
ruyorum: Devlet eliyle işletilen bir huzu
revinde bir odanın aylık kirası kaç liradır? 
Bu para bunlara yetecek, sonra artacak ve 
büyük miktarı artacaktır. Neden büyük 
bir miktarı artacaktır? Getirilen tasarıda 
Bakanlar Kuruluna yüzde l'den yüzde 
2'ye çıkarma yetkisi de verilmiştir. Sigara 
ve alkollü içkilerin fiyatları arttıkça, Güm
rük ve Tekel Bakanlığının yetkisinde olan 
sigara ve alkollü içkilere yapılan zamlar 
arttıkça, kendilerine iyileştirme getirilen 
22 bin civarındaki insanlara, ilave olarak 
bir şey vermiyorsunuz; o belli, onu cetve
le bağladınız. Artan, Maliye ve Gümrük 
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Bakanlığma bina, makine ve teçhizat alı
mı için kullanılacaktır. Maliye ve Güm
rük Bakanlığının, bina, makine ve teçhi
zat alımı varsa, önümüze bütçe gelmek
tedir, bütçesine koyar. Bu bir dolaylı ver
gi kanunudur. Maliye ve Gümrük Bakan
lığının, birtakım başka kaynaklardan olan 
açığını kapatmak veyahut da bütçe açık
larını kapatmak için getirmiş olduğu bir 
tasarıdır; dul ve yetim ailelerinin mevcut 
statülerine çok az bir iyileştirme getirmek
tedir, ama Maliye ve Gümrük Bakanlığı
na ise, yeni bir kaynak getirmektedir. 
Onun için, ben arkadaşlarımla beraber bir 
önerge verdim, yüksek tasviplerinizle di
yorum ki, bu kaynakta birikecek olan pa
ranın artanı da, aynı maddenin cetvelle
rinde gösterilen oranlar dahilinde, yıl so
nunda hak sahiplerine temettü olarak da
ğıtılsın. Denebilir ki, "Bu rakam çok bü
yük.' ' o zaman, yüzdeyi düşürebilirdiniz. 
Bu gerekçeniz tutmaz; çünkü, yüzdeyi, 
yüzde 1 kabul eden ve bunu yüzde 2'ye 
çıkarmayı getiren, Hükümet olarak sizsi
niz. O halde, bunun altında yatan amaç; 
tasarının bu maddesi bu şekliyle geçtiği 
takdirde, doğrudan doğruya Maliye ve 
Gümrük Bakanlığına dolaylı bir vergi ge
tirmek ve dul ve yetimlere yarardan ziya
de, Maliye ve Gümrük Bakanlığına gizli 
bir vergi kaynağı sağlamış olmaktır. 

Önergemin, bu açıklamalarım muva
cehesinde yüksek takdirlerinize mazhar 
olacağını umuyor, Yüce Kurulu saygıyla 
selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Madde üzerinde müzakereler ta

mamlanmıştır. 
Önergeler vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 68 sıra sayılı 

(1/429) Kanun tasarısının 4 üncü madde
sinin (d) fıkrasının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

4. d) Hesapta toplanan miktarın 
ödemelere yetmemesi halinde aradaki fark 
Hazinece karşılanır. Ödemeler sonucun
da arta kalan miktar, diğer maddelerdeki 
esaslar dahilinde ve oranında gene bu Ka
nunda yazılı hak sahiplerine ödenir. 

Erol Ağagil 
Ankara 

Istemihan Talay 
İçel 

Aytekin Kotil 
İstanbul 

Ali Topuz 
İstanbul 

Neccar Türkcan 
İzmir 

Meclis Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 68 sıra sayılı ta
sarının 4 üncü maddesinin (b) bendinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Şinasi Altıner 
Zonguldak 

Cemal Alişan 
Samsun 

Madde-4/(b) Her yıl ödenecek mik
tar, malullük derecesine göre aşağıda ya
zılı göstergelerin ödemenin yapılması ge
reken yılın ilk dönemindeki Devlet memu
ru aylıklarına uygulanacak katsayı ile çar
pımı ile bulunacak tutardır. 
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Malullük 
derecesi Göstergeler 

11 000 
10 000 
9 000 
8 000 
7 000 
6 000 

3 üncü maddenin (b) ve (d) bendin
de sayılan dul ve yetimlere 10 400 göster
ge üzerinden; bunlar bir kişi ise tamamı, 
birden fazla ise eşit olarak paylaştırılmak 
suretiyle ve sosyal güvenlik kanunlarına 
göre dul ve yetim aylığı aldıkları sürece 
ödeme yapılır. 

Gerekçe: Fevkalade mağdur durum
da bulunan harp malulü, şehit dul ve ye
timlerinin hayat pahalılığı altında daha 
fazla ezilmelerini önlemek için yüzde 100 
artış düşünülmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
4 üncü maddesinin (b) fıkrasındaki gös
tergelerin aşağıdaki şekilde değiştirilme-
sini öneririz. 

Malullük 
derecesi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
Rıza Yılmaz 

Ankara 
Rıza Ilıman 

Çorum 
Halil Çulhaoğlu 

İzmir 
M.Kemal Duduoğl 

Hatay 

Göstergeler 

9 625 
8 750 
7 875 
7 000 
6 125 
5 250 

lu 

; Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Meclis Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 68 Sıra Sayılı Ta

sarının 4 üncü maddesinin (b) bendinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Ahmet Karaevli 
Tekirdağ 

Ali Topçuoğlu 
Kahramanmaraş 

Adil Küçük 
Konya 

Recep Orhan Ergun 
Kayseri 

Ziya Ercan 
Konya 

Madde 4. — (b) Her yıl ödenecek 
miktar, malullük derecelerine göre aşağı
da yazılı göstergelerin ödemenin yapılması 
gereken yılın ilk dönemindeki devlet me
muru aylıklarına uygulanacak katsayı ile 
çarpımı ile bulunacak tutardır. 

Malullük 
derecesi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Göstergeler 

11 500 
10 500 
9 450 
8 400 
7 350 
6 300 

3 üncü maddenin (b) ve (d) bendin
de sayılan dul ve yetimlere 11 500 göster
ge üzerinden; bunlar bir kişi ise tamamı, 
birden fazla ise eşit olarak paylaştırılmak 
suretiyle ve sosyal güvenlik kanunlanna 
göre dul ve yetim aylığı aldıkları sürece 
ödeme yapılır. 

Gerekçe: Maluller ile dul ve yetim
lerinin ellerine geçen miktarların bir mik
tar daha artırılarak refah seviyelerinin 
yükseltilmesi amaçlanmaktadır. 
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BAŞKAN — Efendim, üç önerge 
malullük derecesi ve göstergeyle ilgilidir. 
Bunlardan en aykırı ve en yüksek olanı 
tekrar okutup, oylayacağım. Kabul edil
diği takdirde, diğer iki önergeyi, daha aşa
ğıdaki göstergeleri ihtiva etmesi sebebiy
le oylamayacağım. 

Önergeyi okutuyorum: 
Meclis Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 68 Sıra Sayılı ta
sarının 4 üncü maddesinin (b) bendinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Ahmet Karaevli (Tekirdağ) 
ve arkadaşları 

Madde 4. (b) Heryıl ödenecek mik
tar, malullük derecelerine göre aşağıda ya
zılı göstergelerin ödemenin yapılması ge
reken yılın ilk dönemindeki Devlet memu
ru aylıklarına uygulanacak katsayı ile çar
pımı ile bulunacak tutardır. 

Malullük 
derecesi Göstergeler 

1 11 500 
2 10 500 
3 9 450 
4 8400 
5 7 350 
6 6 300 

3 üncü maddenin (b) ve (d) bendin
de sayılan dul ve yetimlere 11 500 göster
ge üzerinden; bunlar bir kişi ise tamamı, 
birden fazla ise eşit olarak paylaştırılmak 
suretiyle ve sosyal güvenlik kanunlarına 
göre dul ve yetim aylığı aldıkları sürece 
ödeme yapılır. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyorlar mı efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Takdire bırakıyoruz Sayın Başkanım. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 

(Bursa) — Hükümet katılıyor efendim. 
BAŞKAN — Evet. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. (Alkışlar) 

Sayın Rıza Yılmaz ve Sayın Güneş 
Müftüoğlu tarafından verilen önergeleri, 
bu vesileyle oylamaya koymuyorum. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 68 Sıra Sayılı 

(1/429) Kanun Tasarısının 4 üncü madde
sinin (d) fıkrasının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 4. — (d) Hesapta toplanan 
miktarın ödemelere yetmemesi halinde 
aradaki fark Hazinece karşılanır. Ödeme
ler sonucunda arta kalan miktar diğer 
maddelerdeki esaslar dahilinde ve oranın
da gene bu kanunda yazılı hak sahipleri
ne ödenir. 

Erol Ağagil (Ankara) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon 
katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Komisyon katılmıyor efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılmıyoruz efendim. 

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

4 üncü maddeyi kabul edilen önerge 
istikametindeki değişik şekliyle oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
4 üncü madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
Bayilik 
MADDE 5. — Tütün, Tütün Ma

mulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel 
Müdürlüğünce satışı yapılan ürünlerin 
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bayiliği, başka isteyenlere tercihan, aşağı
daki sıra dahilinde derece ve müracaat sı
rası gözönünde bulundurularak; 

a) Harp malullerine, 
b) Şehit dul ve yetimlerine, 
c) Bu Kanun kapsamına giren asker 

v sivil vazife malullerine, 
d) 3 üncü maddenin (d) bendinde sa

yılan dul ve yetimlere, verilir. 
Bunların bayiliği fiilen kendilerinin 

yapması şarttır. Bayiliği veya menfaatini 
her ne suretle olursa olsun başkalanna 
devredenlerden bayilik geri alınır. 

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

5 inci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... 5 in
ci madde kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Yetki 
MADDE 6. — Bu Kanunun uygu

lanmasına ait esasları belirlemeye Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir. 

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

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

7 nci maddeyi okutuyorum: 
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 
MADDE 7. — 10.11.1983 tarih ve 

2951 sayılı Tekel Bey*iyeleri Üçte Birleri
nin Dağıtımı Hakkında Kanun yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

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

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

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 1. — İlgililere 

1988 yılında ödenmiş olan 1987 yılma ait 
paylar ile bu Kanuna göre aynı dönem 
için ödenecek paylar arasındaki fark ay
rıca ödenir. Hesapta arta kalan para hak-
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kında da bu Kanunun 4 üncü maddesi
nin (d) bendine göre işlem yapılır. 

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

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

8 inci maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük 
MADDE 8. — Bu Kanun yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

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

9 uncu maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 9. Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar KuAılu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

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

Kanun tasarısı açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın oy kutusunun sıra

lar arasında dolaştırılmak suretiyle yapıl
masını oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yanında basılı oy pusulası bulunma
yan arkadaşlar, isimlerini, seçim bölgele
rini ve oyunun rengini belirtmek suretiy
le imzalı olarak beyazbir kâğıda yazıp oy
larını kullanabilirler. 

(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan 

sayın üye var mı? ("var" sesleri). 
Oyunu kullanmayan başka sayın üye 

var mı? 'Vbk 
Oy kullanma işlemi tamamlanmıştır. 

(Oylann ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Maluller ile Şshit Dul 

ve Yetimlerine Tütün ve Alkol Ürünleri
nin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi 
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Hakkında Kanun Tasarısının oylamasına 
268 milletvekili katılmış; 266 kabul 2 ge
çersiz oy kullanılmıştır. Bu suretle, tasarı 
kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. 

Çalışma süremizin bitimine yaklaş-

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLA
RI 

1. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğul-
ları 'ntn, Ankara Emniyet Birinci Şubeye ait DAL 
grubunca 17.2.1988-1.3.1988 tarihleri arasında 
gözaltına alınan öğrencilere işkence yapıldığı iddi
asına ilişkin Başbakandan sorusu ve içişleri Ba
kanı Mustafa Kalemli'nin yazdı cevabı (7/185) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Başbakan Sa
yın Turgut Ozal tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını içtüzüğün 94 üncü mad
desine göre istemekteyim. 

Saygılarımla. 2.6.1988 
Kâmil Ateşoğulları 

Ankara 

1. 17 Şubat 1988-1 Mar t 1988 tarih
leri arasında Ankara Emniyet Birinci Şu
beye ait DAL grubunca kaç öğrenci göz 
altına alınmıştır? 

2. Bu öğrencilerden kaçı tutuklan
mıştır? 

3. Bu öğrencilere Emniyet Müdür
lüğü 'nün arkasında GARAJ adı verilen 
yerde DAL grubuna mensup memurlar
ca askıya alma, haya burma, elektrik ver
me ve kaba dayak şeklinde işkence yapıl
mış mıdır? 

4. Göz altına alınan öğrencilerin 
(Kanlı eylem hazırlıkları) içinde oldukla
rı 15 Mar t 1988 tarihinde gazetelere inti
kal ettirilmesine karşılık bugün bu öğren
ciler hangi suçla yargılanmaktadır? 

mış bulunduğumuzdan; denetim konula
rını sırasıyla görüşmek ve 18 Ekim 1988 
Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 18.25 

5. Daha evvel işkence görenlere sağ
lam raporu veren Yenimahalle Sağlık Oca
ğı tabibi Güngör Kaynak halen bu görev
de tutulacak mı? Gene aynı Sağlık Oca
ğında görevli Dr. Cahide Baysal'm Gem 
Ali Timuçin'e işkence yapılmadığına iliş
kin 10.3.1988 gün ve 572 sayılı raporu ol
masına karşılık, aynı kişi hakkında Adli 
Tıp Kurumunca işkence gördüğüne ilişkin 
14.3.1988 gün ve 10883 sayılı rapor veril
miş midir? Şayet, Adli Tıp Kurumu böyle 
bir rapor vermişse, işkence yapılmadığı
na ilişkin rapor veren Yenimahalle Sağlık 
Ocağı Tabibi Dr. Cahide Baysal hakkın
da ne gibi işlem yapılmıştır? 

6. Hükümetiniz, 25.2.1988 gün ve 
3411 sayılı yasa ile kabul edilen "İşkence
nin ve Gayriinsanî ya da Küçültücü Ceza 
veya Muamelenin Önlenmesine Dair Av
rupa Sözleşmesi" ni imzalamış olmasına 
karşılık işkenceye ne zaman son verecek
tir? İşkence yapanlar hakkında ne zaman 
soruşturma açılacaktır? 

T C . 
İçişleri Bakanlığı 13.10.1988 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 

Sayı: 232669 
Şube: Sen.Faal.Top.Ol.E. 
Konu: Ankara Milletvekili 
Kâmil Ateşoğulları'nm 
Soru Önergesi , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: a) Türkiye Büyük Millet Mecli
si Başkanlığının 8.8.1988 gün ve Kan.Kar. 
Md.7/185-986/04601 sayılı yazısı. 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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b) Başbakanlığın 10.8.1988 gün ve 
K.K.Gn.Md.07/106-302/03860 sayılı yazı
sı. 

Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğul-
ları tarafından Sayın Başbakanımıza yö
neltilen ve Başbakanımızca tarafımdan ce
vaplandırılması tensip edilen yazılı soru 
önergesinde öne sürülen hususlarla ilgili 
olarak hazırlanan cevap aşağıda açıklan
mıştır. 

1. 17 Şubat 1988-1 Mart 1988 tarih
leri arasında Ankara Emniyet 1 nci Şube 
Müdürlüğünce 28 öğrenci yakalanarak 
gözetim altına alınmıştır. 

2. Bu öğrencilerden 10'u tutuklan
mıştır. 

3. Bu öğrencilere sorgulamaları sıra
sında herhangi bir kötü muamele ve işken
ce yapılmadığı gibi bu durumu tevsik eder 
mahiyette doktor raporları mevcuttur. 

4. Gözaltına alman öğrenciler yasa 
dışı bir örgütün ideolojisine paralel olarak 
pankart asma, korsan miting düzenleme 
ve bu korsan mitinglere iştirak etme, öğ
renim kurumlarında yemek boykotu ve-
eylemler oturma eylemlerine katılma suç
larını işlediklerinden yakalanmışlardır. 

5. Yenimahalle Sağlık Ocağı Tabib-
lerinden Doktor Cahide Baysal'm, Cem 
Ali Timuçin ve arkadaşlarına işkence ya
pılmadığına dair vermiş olduğu 10.3.1988 
gün ve 572 sayılı raporun aksine bir ra
por mevcut değildir. Ayrıca işkence gör
dükleri halde haklarında sağlam raporu 
verdiği iddia edilen doktor Güngör Kay
nak hakkında da bilgi mevcut olmayıp, 
haklarında herhangi bir işlem yapılması
na sebep bulunmamaktadır. 

6. Hükümetimizin, 25.2.1988 gün ve 
3411 Sayılı Yasa ile kabul edilen "İşken
cenin ve Gayriinsanî Ya da Küçültücü Ce
za Veya Muamelenin Önlenmesine Dair 
Avrupa Sözleşmesi"ni imzalaması yanın
da; İnsan Hakları Komisyonuna ferdî baş
vuruyu da ilk defa uygulamaya koyması, 

insan haklarına göstermiş olduğumuz say
gının bir İfadesidir. 

Kötü muamele veya işkence yaptık
ları sabit olan görevliler hakkında kanun
lar çerçevesinde gereken yapılmakta olup, 
konu hassasiyetle takip edilmektedir. 

Arzederim. 
Doç.Dr. Mustafa Kalemli 

içişleri Bakanı 

2. —Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'-
ın, Mardin İli idil Lisesi Matematik Öğretmeni
nin tutuklanması nedenine ilişkin Başbakandan so
rusu ve içişleri Bakanı Mustafa Kalemlinin ya
zdı cevabı (7/215) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Anayasanın 98, içtüzüğün 94 üncü 
maddeleri gereğince, aşağıda belirtilen so
ruların Sayın Başbakan tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
arz ederim. 7.7.1988 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

1. Mardin ' in İdil ilçesi lisesinde ma
tematik öğretmenliği yapan, 9 aylık hami
le Sezcan İkiz, hangi gerekçe ile apar to
par, Mardin Emniyet Müdürlüğünce 28 
Haziran-1988 günü gözaltına alınmıştır? 
Gözaltına alınmasında, Mar t 1988 ayın
da okul bahçesinde bulunan,yasadışı bir 
pusulanın olduğu ve pusuladaki el yazısı 
ile öğretmen İkiz'in el yazısının benzedi
ği iddiası doğru mudur? Şayet doğru ise, 
bahsedilen ekspertiz raporu Emniyet Mü
dürlüğünün Diyarbakır veya Mardin bi
rimlerinde mi üretildi? Gözaltına alma ve 
İdil Savcılığına tutuklama isteminde bu
lunma, şayet bu gerekçeye dayandı nlıyorsa 
İl Emniyet Müdürlükleri laboratuvarlan-
nm teknolojik açıdan bu denli geliştiğini 
açıklayabilir misiniz? 

2. 29 Haziran 1988 tarihinde tutuk
lanan Sezcan İkiz İdil cezaevinde kalmak
ta iken, aynı günün gecesi rahatsızlanır 
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ve en yakın hastaneye kaldırılmak ister. 
Güvenlik gerekçesi ile 9 aylık hamile tu
tuklunun o gece Cizre Devlet Hastanesi
ne gönderilmediği doğru mudur? Yine, 30 
Haziran günü götürüldüğü Cizre Devlet 
Hastanesinde kalması gerekirken, bu has
tanede tutuklu koğuşu bulunmadığı için, 
tekrar İdil cezaevine iade edildiği doğru 
mudur? 

3. 1 Temmuz 1988 günü Diyarbakır 
Dicle Üniversitesi Araştırma Hastanesi 
kadın-doğum servisine yatırılan öğretmen, 
9 aylık hamile Sezcan İkiz'in geceleri 
ayaklarına zincir vurulmaktadır. Sanığın 
avukatının Diyarbakır Ceza İnfaz Savcı
sına ilk başvuru su,uygulama bu şekilde
dir diye reddedilmiştir. Türkiye Cumhu
riyetinin idaresinden sorumlu olan bir kişi 
olarak, uygulamanın bu şekilde olduğu
nu doğrular mısınız? Şayet uygulama bu 
şekilde ise, bu onur kırıcı, çağdışı uygu
lamalarla Türkiye'nin medenî bir ülke ol
duğunu nasıl kabul edebilirsiniz? Şayet uy
gulama bu değilse, sorumlular hakkında, 
bu önergeyi bir ihbar olarak kabul ederek 
bir işlem yaptıracak mısınız? 

4. Hastanenin 4. katında, kapıdaki 
nöbetçi görevlilerin sürekli varlığına rağ
men, 9 aylık hamile bir kadının kaçabil
mesi olanaklı mıdır ki, ayakları karyolaya 
zincirlenmektedir? Toplumu yeniden üre
tenlerin, bu ve benzeri iğrenç uygulama
larla karşılaşmaları, 1988 Türkiyesinde ar
tık olağan hale gelmektedir. Bu olay, Sez
can İkiz'in yaşamında derin yaralar açmış 
bulunmaktadır. T.C.Hükümeti olarak, 
Sezcan İkiz'in bu mağduriyetine karşılık 
b i r t a z m i n a t ödemey i d ü ş ü n ü y o r 
musunuz? 

T C . 
İçişleri Bakanlığı 13.10.1988 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 

Sayı: 232667 
Şube: Sen.Faal.Top.Ol.E. 
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Konu Diyarbakır Milletvekili Fuat Ata-
lay'ın soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: a) Türkiye Büyük Millet Mecli
si Başkan l ığ ın ın 8.8.1988 gün ve 
Kan.Kar.Md. 7/215-1115/05375 sayılı ya
zısı. 

b) Başbakanlığın 10.8.1988 gün ve 
K.K.Gn.Md. 07/106-313/03849 sayılı ya
zısı. 

Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay 
tarafından Başbakanımıza tevcih edilen ve 
Başbakanımızca tarafımdan cevaplandırıl
ması tensip edilen yazılı soru önergesin
de öne sürülen hususlarla ilgili olarak ha
zırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

1. Mardin ili İdil ilçesinde matema
tik öğretmenliği yapan Sezcan İkiz; 
22.03.1988 günü İdil Lisesinin pencere ca
mına yapıştırılan beyaz dosya kâğıdına di
vit kalemle yazılmış "Bana soyumu kay-
bettiremezsin - Faşist Türk Devleti - Yaşa 
P K K " ibareli yazının, Diyarbakır Bölge 
Kriminal Polis Laboratuvarlarında yapı
lan incelemesi sonucu adı geçen tarafın
dan yazıldığının tesbit edilmesi üzerine 
gözaltına alınmış, 29 Haziran 1988 günü 
tutuklanmıştır. 

Ülkemizde yedi il'de faaliyet gösteren 
Bölge Kriminal Polis Laboratuvarlan 
araç, gereç, cihaz ve uzman personel ba
kımından Avrupa ülkeleri seviyesinde 
olup, bu laboratuvarlarda bilimsel ve tek
nik usullerle yapılan incelemeler sonucu 
ekspertiz raporları düzenlenmektedir. 

2. Sezcan İkiz'in, hamile ve rahatsız 
olduğundan bahisle İdil C. Savcılığına 
yapmış o lduğu m ü r a c a a t ı üze r ine 
30.6.1988 günü İdil Sağlık Ocağına sev-
kedilmiş, anılan sağlık ocağının yazıları 
üzerine de 01.07.1988 günü Cizre Devlet 
Hastanesine şevki yapılmıştır. 

Bu hastahane tarafından gerekli tıb
bî müdahale yapıldıktan sonra, tutuklu ve 
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hükümlü koğuşu bulunan bir hastahane-
de tedavisinin yaptırılması gerektiğinin 
belirtilmesi üzerine 1.7.1988 günü Diyar
bakır Dicle Üniversitesi Araştırma Has-
tahanesine sevk edilerek Kadın Doğum 
servisine yatırılmıştır. 

3. Sezcan İkiz'e hastahanede yattığı 
süre içerisinde zincir vurulmadığı gibi ke
lepçe de takılmamış, tutuklu bulunması 
sebebiyle gerekli görülen güvenlik tedbir
leri altında hastahanede yatırılmıştır. 

Arzederim. 
Doç.Dr.Mustafa Kalemli 

içişleri Bakanı 

3. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay '-
m, Diyarbakır ilinde gözaltına alınan bir çocuğa 
işkence yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve içişle
ri Bakanı Mustafa Kalemli'nin yazılı cevabı 
(7/216) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Anayasanın 98, içtüzüğün 94 üncü 
maddeleri gereğince, aşağıda belirtilen so
ruların, Sayın içişleri Bakanı tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıla
rımla arzederim. 7.7.1988 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

1. Diyarbakır'ın Ofis semtinde otu
ran, 13 yaşındaki Özgür Gem Taş, 30 Ha
ziran 1988 günü, polisçe, bir suçtan dola
yı aranan yakınları da bilgi almak için 
gözaltına alınmıştır. Sözkonusu gözaltı 
olayı, resmî kayıtlarda bulunmakta mıdır? 
Bu gözaltı olayında 13 yaşındaki özgür 
Cem Taş'm falakada dövüldüğü, erkeklik 
organına elektrik verildiği doğru mudur? 
Şayet doğru değüse, 30.6.1988 tarihinde, 
Diyarbakır Dağkapı Sağlık Ocağından alı
nan ve işkence yapıldığını kanıtlayan ra
por bir düzmece midir? 

2. Anayasa'nın 38 inci maddesinde, 
" H i ç kimse kendisini ve kanunda göste
rilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bu

lunmaya veya bu yolda delil göstermeye 
zorlanamaz. Ceza sorumluluğu şahsîdir.", 
esaslarına rağmen, özellikle Güney Doğu 
Anadolu'da yürütülen soruşturmalarda, 
sürekli olarak, bu ilkelerin askıya alınma
sının nedeni nedir? 

3. Sözkonusu işkence olayı, doktor 
raporu ile tesbit edildiğine göre, sorum
lular hakkında ne gibi bir işlem yapmayı 
düşünüyorsunuz? 11.4.1988 tarihli soru 
önergemde de belirtildiği gibi, Mart 
1988'de gözaltına alınan bir kısım Hukuk 
Fakültesi öğrencilerine soruşturma sırasın
da işkence uygulanmış bulunmaktadır. Bu 
son olay göstermektedir ki, Hükümetini
zin işkence ve kötü muameleleri önleme 
girişimleri yetersiz kalmaktadır. Halkımı
zın, Emniyet güçlerine olan güvenini ta
mamen yok eden, insanlık onurumuzu ya
ralayan bu ve benzeri uygulamalar ne za
man son bulacaktır? Gerek bu soru öner
gemde, gerekse 11.4.1988 tarihli soru öner
gesinde belirtilen olaylara neden olan so
rumlular hakkında Bakanlığınızın yürü
teceği soruşturma sonuçlarını ne zaman 
açıklayacaksınız? 

T C . 
İçişleri Bakanlığı 13.10.1988 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 

Sayı: 231686 
Şube: Sen.Faal.Top.Ol.E. 
Konu: Diyarbakır Milletvekili Fuat Ata
lay'm soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı'nın 8 Ağustos 1988 gün ve 
Kan.Kar.Md.7/216-1116/05376 sayılı yazı
sı. 

Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay 
tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı'na sunulan ve Bakanlığıma in
tikal ettirilen yazılı sona önergesinde öne 
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sürülen hususlarla ilgili cevaplar aşağıya 
çıkarılmıştır. 

1. Diyarbakır İli Kesmeii Sokak Ba
şak Apartmanı 2/3 sayılı yerde ikamet 
eden Yılmaz Işık isimli şahsın, 7.6.1988 gü
nü saat 20.00 sıralarında Çarşı Karakol 
Amirliğine müracaat ederek evinden bir 
müzik seti ile videosunun çalındığını, Vi-
taş Videoda çalışan Murat Eren ile Öz
gür Cemtaş'tan şüphelendiğini belirtme
si üzerine; adı geçenler, 8.6.1988 günü sa
at 13.30 sıralarında Çarşı Karakolunda gö
revli polisler tarafından alınarak karako
la getirilmişler, aynı gün saat 14.15'de 
Dağkapı Sağlık Ocağı Tabibliğinden Dr. 
Şemsettin Önen imzalı 457 sayılı darp ve 
cebir isi bulunmadığına dair alman rapor 
ile durumlarının tetkiki için Asayiş Şube 
Müdürlüğüne teslim edilmişlerdir. 

Asayiş Şube Müdürlüğünde soruş
turmaları yapıldıktan sonra, hırsızlık ola
yı ile ilgileri bulunmadığı anlaşıldığından; 
09.06.1988 günü saat 00.30 sıralarında yi
ne Dağkapı Sağlık Ocağından Dr. Agah 
Durutaş imzalı 486 sayılı darp ve cebir izi
ne rastlanılmadığı raporu alınarak, Çarşı 
Karakol Amirliğine teslim edilerek ifade
leri alındıktan sonra saat 03.00'de serbest 
bırakılmışlardır. 

Özgür Cem Taş 30.06.1988 günü ke
sinlikle gözaltına alınmamıştır. Bu tarih
te işkence yapıldığını belirtir bir rapor da 
mevcut değildir. 

2. Ülkemizde yapılan sorgulamalar 
modern sorgulama teknikleri ile yapılmak
ta olup, Anayasanın 38. maddesinin askı
ya alınması sözkonusu değildir. 

3. Özgür Cem Taş'a işkence yapıldı
ğına dair herhangi bir doktor raporu mev
cut olmayıp, darp ve cebir izi bulunma
dığına dair iki ayrı rapor bulunmaktadır. 

Ülkemizde sorgulama modern bir şe
kilde yapılmakta olup, mevcut kanunlann 
dışına çıkarak insanlık onurunu zedeleyi
ci davranışı tesbit edilenler hakkında ge

rekli işlemler yapılmaktadır. 
Arzederim. 

Doç.Dr.Mustafa Kalemli 
İçişleri Bakanı 

4. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, 
12 Eylül 1980 öncesinde meydana gelen olaylarla 
ilgili olarak açılan davaların sonucuna ve bu olay
larda öldürülen vatandaşların katillerinin yakala
nıp yakalanmadığına ilişkin Başbakandan sorusu 
ve İçişleri Bakanı Mustafa Kalemli'ninyazüt ce
vabı (7/217) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başba
kan Turgut Özal tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasında aracılığınızı arz ede
rim. 8.7.1988 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

12 Eylül'den sonra yetkililerce yapı
lan çeşidi açıklamalarda Türkiye'de 6 000 
dolayında insanımızın öldürüldüğü bildi
rilmiştir. 

12 Eylül'den sonra ülkemizde yüzbin-
lerce tutuklanmalar oldu, yetkililer radyo, 
televizyon ve basın aracılığı ile ele geçiri
len örgütlerden, yakalanan katillerden söz 
ettiler. 

Türkiye'de 12 Eylüi'ün üzerinden 8 
yıl geçmiş bulunuyor. 

1. Yetkililerin açıkladığı siyasî neden
lerle öldürülen 6 000 (altıbin) dolayında
ki insanımızın kaçının katili yakalandı? 
Yakalanmayanların sayısal durumu nedir? 

2. Yakalanan bu katillerin duruşma
ları hangi aşamadadır? Mahkemeleri so
nuçlananların durumları ve aldıkları ce
zalar nelerdir? 

3. 6 000 (altıbin) ölü arasında bulu
nan DİSK eski Genel Başkanı Kemal 
Türkler'in, eski başbakanlardan Nihat 
Erim'in, Savcı Doğan Öz'ün, Adana Em
niyet Müdürü Cevat Yurkadul'un, Gaze
teci Ali İhsan Ozgür'ün, CHP İstanbul 
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eski milletvekili Abdurrahman Koksal'm, 
M H P Eskişehir eski milletvekili Gün Sa
zak'm, C H P Nevşehir II Başkanı Zeki 1e-
kiner'in, C H P Kayseri İl Başkanı Mus
tafa Kulkuloğiu, M H P İl Başkanı Recep 
Huşatlı 'nın, öğretim üyeleri Prof. Bedret
tin Cömert, Prof. Cavit Orhan Tütengil, 
Prof. Bedri Karafakioğlu ve Prof, Ümit 
Doğanay'm katilleri bulundu mu? 

Yukarıda saydığım kişilerin ayrı ayrı 
durumları ile katilleri hakkında yürütülen 
duruşmalar hangi aşamadadır? 

4. 1977 1 Mayısında öldürülen 35 ki
şinin katilleri bulundu mu? Bulundu ise 
durumları nedir? Bulunmadı ise dosyası 
kapandı mı? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 13.10.1988 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 

Sayı: 232668 
Şube: Sen.Faal.1bp.OLE. 
Konu: Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'-
nin soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: a) Türkiye Büyük Millet Mecli
si Başkanlığının 8.8.1988 gün ve Kan.Kar. 
Md. 7/217-1126/05445 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 10.8.1988 gün ve 
K.K.Gn.Md. 7/106-314/03848 sayılı yazı
sı. 

Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi ta
rafından Sayın Başbakanımıza tevcih edi
len ve Başbakanımızca tarafımdan cevap
landırılması tensip edilen yazılı soru öner
gesinde öne sürülen hususlarla ilgili ola
rak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmış
tır. 

1. 12 Eylül 1980'den sonra meydana 
gelen 2358 siyasî nitelikteki olaylarda 1901 
vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 1566 
öldürme olayının faili yakalanmış olup, 
310 sanığın aranmasına devam edilmek

tedir. 
2. Yakalanan bu sanıkların bir kısmı 

çeşitli ağır hapis cezalarına çarptırılmış, 
bir kısmının ise mahkemesi devam etmek
tedir. 

3. Kemal Türkler, Nihat Erim, Do
ğan Öz, Cevat Yurdakul, Ali İhsan Öz
gür, Abdurrahman Koksal, Gün Sazak, 
Zeki Tekiner, Mustafa Kulkuloğiu, Recep 
Haşatlı, Bedrettin Cömert, Cavit Orhan 
Tütengil, Bedri Karafakioğlu ve Ümit Do
ğanay'm öldürülmesi olayları ile ilgili ola
rak 29 sanık yakalanmış olup, 7 kişi ha
len firarda bulunmaktadır. Yakalanan sa
nıklardan 7'si idam cezasına 7'si müeb-
bed hapse, l 'i 10 yıla mahkum olmuş 2 kişi 
beraat etmiş, 12'sinin mahkemesi ise de
vam etmektedir. 

4. İ Mayıs 1977 tarihinde 34 kişinin 
ölümü ile sonuçlanan olayla ilgili olarak 
489 kişi yakalanmış, sevkedildikleri İstan
bul C. Savcılığınca haklarında takipsizlik 
karan verilmiş olup, dava halen istanbul 
2 nci Ağır Ceza Mahkemesinde devam et
mektedir. 

Arzederim. 
Doç.Dr. Mustafa Kalemli 

İçişleri Bakanı 

5. —istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgöl'
ün, bir spor yazarının görevi basında polis tara

fından dövüldüğü iddiasına ilişkin sorusu ve içiş
leri Bakanı Mustafa Kalemli'nin yazılı cevabı 
(7/228) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Baka
nı Sayın Mustafa Kalemli tarafından 
"yazı l ı" olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla arz ederim. 2.8.1988 

Mustafa Sangül 
İstanbul 

1. Gazeteciler toplumun hizmetine 
kendilerini adamış kişilerdir. Zor şartlar
da ve koşullarda gece gündüz demeden 
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topluma haber yetiştirmek için büyük uğ
raş veren gazetecilere yardımcı olmak he
pimizin görevidir. 

Bu nedenle; 
a) Spor yazarı Cem Buba'ya daha se

zon başında görevi esnasında bir polis me
muru tarafından yapılan görevini engel
leme ve dövülme olayının sorumlusu kim
dir? 

b) Daha sezon başında bu tür hare
ketlerin yapılması, spor muhabirlerimizin 
rahat görev yapmalarını engelleyici tutu
mu düşündürücüdür. 

c) Onurlu Türk polisinin rahat, ta
rafsız görev yapabilmeleri için mutlaka 
belli bir eğitimden geçirilmeleri gereklidir 
kanısındayım. 

d) Bakanlığınız bu tür olaylara sebe
biyet veren, Gazetecilerin rahat görev yap
malarını engelleyen, sayıları mutlaka çok 
az olan kişilere karşı ne tedbir almayı dü
şünüyorsunuz? 

e) Cem Buba'ya karşı görevi esnasın
da karşı koyan ve dayak atan polis memu
runa ne gibi bir işlem yapılmıştır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 13.10.1988 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 

Sayı: 23 1686 
Şube: Sen.Faal.Top.Ol.E. 
Konu: İstanbul Milletvekili Mustafa Sa-
rıgül'ün Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığının 8 Ağustos 1988 gün ve 
Kan.Kar. Md.7/228-1193/05880 sayılı ya
zısı. 

İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül 
tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulan ve Bakanlığımıza 
intikal ettirilen yazılı soru önergesindeki 
hususlarla ilgili olarak hazırlanan cevap 
aşağıda açıklanmıştır. 

13 . 10 . 1988 O : 1 

1. Spor Yazarı Cem Buba'nm İstan
bul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde 
görevli polis memuru Mustafa Yılmaz ta
ralından darp edildiği müştekinin teşhi
sinden ve olay tanıklarının ifadelerinden 
anlaşılmıştır. 

2. Beden Terbiyesi İl Müdürlüğün
ce, Basın mensuplarının girecekleri kapı 
belirtilmiş olmasına rağmen Spor Yazarı 
Cem Buba'nm (F) kapısından girmekte İs
rar etmesi bu üzücü olayın meydana gel
mesine sebeb olmuştur. 

3. Polis okulları, polis kolejleri ve Po
lis Akademisinde verilen eğitimin yeterli 
olduğu inancındayım. Ancak, meydana 
gelen ferdî birtakım olaylarında bütün po
lis teşkilatına maledilmesi ağır bir suçla
ma niteliği taşımaktadır. 

4. Bakanlığımız bu tür olaylara se
bebiyet verenlar hakkında gereken işlem
leri yapmaktadır ve yapmaya devam ede
cektir. 

5. Cem Buba'ya karşL görevi esnasın
da karşı koyan ve darpeden polis memu
ru hakkında tanzim edilen tahkikat evra
kı adlî yönden, İl Memur Yargılama Ko
misyonuna, İdarî yönden ise İl Polis Di
siplin kuruluna intikal ettirilmiş bulun
maktadır. 

Arzederim. 
Doç.Dr. Mustafa Kalemli 

İçişleri Bakanı 

6. —Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'-
w, Birleşmiş Milletler Örgütünde imzaya açılan 
"Ozon Tabakastntn korunmasına ilişkin Viyana 

Antlaşması" gereğince ne gibi önlemler alındığına 
ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü 
Yürür'ün yaztlı cevabı (7/246) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Anayasanın 98, İçtüzüğün 94 üncü 
maddeleri gereğince, aşağıda belirtilen so
ruların Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı 
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tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını arzederim. 

Saygılarımla. 13.8.1988 
Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Bilindiği gibi dünyamızda havanın 
stratosfer tabakasında bulunan ozon gazı 
son on yılda önemli miktarda azalma gös
termiş ve Güney kutupta önemli bir alan
da ozon açıklığı oluşmuştur. Sanayide üre
tilen bazı kimyasal maddelerin, özellikle 
choloroflourcarbonlar (aerosol spreylerde, 
parfümlerde, traş köpüklerinde, soğutucu
larda, bilgisayarlarda, klima cihazlarında 
v.b.), bromür ve azot içeren gübrelerin 
ozon tabakasına zarar verdikleri anlaşıl
mıştır. Bu çerçevede; 

1. Sanayi Ticaret Bakanlığı olarak 
Birleşmiş Milletler Örgütünün imzaya aç
tığı, ozon tabakasının korunmasına ilişin 
Viyana Antlaşması gereği olarak, 

— Ne gibi önlemler alınmıştır? 
— Bu konuda hangi araştırma pro

jeleri başlatılmış, 1988 bütçesinden sözko-
nusu araştırmalar için ne kadar bir öde
nek hükümetçe ayrılmıştır? Herhangi bir 
araştırma projesi başlatılmamış ise, önü
müzdeki yıl için bir planlama var mıdır? 

2. Bu tip kimyasal maddelerin Tür
kiye'de üretimi ve ithalatına ilişkin, Hü
kümetin yasaklayıcı bir kararı var mıdır? 
Bu kararı şimdiye kadar almamış ise, aci
len almayı gelecek nesillerin ve dünyamı
zın doğal koşullarının korunması amacı ile 
düşünmek te midir? 

3. Bahsi geçen kimyasal maddelerin 
başka kimyasal maddelerce ikame edilme
sine dönük üretim planması yapılmış 
mıdır? 

4. 2.7.1983 tarihinde yayınlanan, 
Kozmetik Yönetmeliğine göre açıklayıcı 
uyarının aerosol kapları üzerine yazılma
sı zorunlu iken, buna uymayan üretici ve 
ithalatçı firmalar hakkında ne gibi bir iş
lem yapılmıştır? 

5. Söz konusu kimyasal maddeleri 
içeren ürünlerin kullanımını durdurmak 
için, üretim ve ithalat yasakları dışında, 
kamuoyunun aydınlatılması için çeşitli 
kültür ve bilgilendirme programlarını Hü
kümet olarak radyo, televizyon ve basın 
aracılığı ile uygulamaya koymayı neden 
düşün müyorsunuz? 

TC. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 13.10.1988 
Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği 
Sayı: 5/MM-466 
Konu: Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: Genel Sekreterliğinizin 2.9.1988 
tarih ve 7/246/1245/06108 sayılı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili, Fuat Atalay'-
m Birleşmiş Milletler Örgütünce imzaya 
açılan "Ozon Tabakasının Korunmasına 
İlişkin Viyana Anlaşması" gereğince ne 
gibi önlemler alındığına ilişkin yazılı so
ru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim 
edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Şükrü Yürür 

Sanayi ve Ticaret 
Bakanı 

Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm 
Yazılı Sorularına Cevaplarımız 

Bilindiği gibi Dünyamızda havanın 
stratosfer tabakasında bulunan ozon gazı 
son on yılda önemli miktarda azalma gös
termiş ve Güney kutupta önemli bir alan
da ozon açıkladığı oluşmuştur. Sanayide 
üretilen bazı kimyasal maddelerin, özel
likle chloroflourcarbonlar (aerosol sprey
lerde, parfümlerde, traş köpüklerinde, so
ğutucularda, bilgisayarlarda, klima cihaz
larında v.b.), bromör ve azot içeren güb
relerin ozon tabakasına zarar verdikleri 
anlaşılmıştır. Bu çerçevede; 
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1. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı olarak 
Birleşmiş Milletler Örgütünün imzaya aç
tığı, ozon tabakasının korunmasına ilişkin 
Viyana Antlaşması gereği olarak, 

— Ne gibi önlemler alınmıştır? 
— Bu konuda hangi araştırma pro

jeleri başlatılmış, 1988 Bütçesinden sözko-
nusu araştırmalar için ne kadar bir öde
nek Hükümetçe aynlmıştır? Herhangi bir 
araştırma projesi başlatılmamış ise, önü
müzdeki yıl için bir planlama var mıdır? 

2. Bu tip kimyasal maddelerin Türk
iye'de üretimi ve ithalatına ilişkin, Hükü
metin yasaklayıcı bir kararı var mıdır? Bu 
kararı şimdiye kadar almamış ise, acilen 
almayı gelecek nesillerin ve dünyamızm 
doğal koşullarının korunması amacı ile 
düşünmekte midir? 

3. Bahsi geçen kimyasal maddelerin 
başka kimyasal maddelerce ikame edilme
sine dönük üretim planlaması yapılmış 
mıdır? 

4. 2.7.1983 tarihinde yayınlanan, 
Kozmetik Yönetmeliğine göre açıklayıcı 
uyarının aerosol kapları üzerine yazılma
sı zorunlu iken, buna uymayan üretici ve 
ithalatçı firmalar hakkında ne gibi bir iş
lem yapılmıştır? 

5. Sözkonusu kimyasal maddeleri 
içeren ürünlerin kullanımını durdurmak 
için, üretim ve ithalat yasakları dışında, 
kamuoyunun aydınlatılması için çeşitli 
kültür ve bilgilendirme programlarını Hü
kümet olarak radyo, televizyon ve basın 
aracılığı ile uygulamaya koymayı neden 
düşünmüyorsunuz? 

Cevap 1. Ozon Tabakasının korun
ması için Viyana Konvansiyonu, 
22.3.1985'de Avusturya'da imzalanan ilk 
uluslararası sözleşme olmuştur. Dünyada
ki ozon tabakasının korunmasına ilişkin 
kuralları tesbit etmek amacıyla, BM Çev
re Programı (UNEP) öncülüğünde 
"Ozon Tabakasını Tüketen Maddeler 
Hakkındaki Protokol 16.9.1987 tarihinde 

Kanada'nın Montreal şehrinde 24 Ülke, 
Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) tara
fından imzalanmıştır. Buna göre, 1999 yı
lma kadar CFC (kloroflorokarbon) üretim 
ve tüketim değerlerinin 1986'ya göre % 50 
oranında azaltılması kararlaştırılmıştır. 

Viyana Sözleşmesi ve Protokol, taraf 
ülkelere bilimsel, teknik, hukukî ve malî 
yönlerden bazı yükümlülükler getirmek
tedir. Bu yüzden Türkiye sözleşmeyi he
nüz imzalamamıştır. Ancak ilgili kuruluş
ların katkısıyla Başbakanlık Çevre Genel 
Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda ge
rekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra 
Türkiye'nin de sözleşmeye taraf olması 
uygun görülmüştür. 

Cevap 2. Türkiye'de ozon tabakası
nın tahrip edici maddelerin imalatı ile il
gili konularda Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığı ve Başbakanlık Çevre Genel Mü
dürlüğü ortak bir çalışma yürütmekte 
olup, özellikle uluslararası sözleşmelere 
girdikten sonra bu maddelerin ithalatı 
kontrol altına alınacaktır. 

Cevap 3. Aerosol kaplarının üzerine 
açıklayıcı uyarıların yazılması ve deneti
mi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
sorumluluğunda yürütülmektedir. Buna 
uymayan firmalar hakkında Umumî Hıf-
zıssıhha Kanunu ve ilgili yönetmelikler 
çerçevesinde kanunî işlemler yapılmakta
dır. 

Ozon tabakasına zarar verici madde
lerin yerine alternatif maddelerin kullanıl
ması ekonomik olması ve çevreye zarar 
vermemesi kriterlerine bağk olarak değer
lendirilmektedir. Bu konuda uluslararası 
kuruluşlara uygun teknolojilerin geliştiril
mesi, alternatif maddelerin araştırılması, 
kontrol teknolojilerinin fayda ve maliyet-
Iw"ir«n belirlenmesi konularında yapılan 
çalışmalar yakından takip edilmektedir. 

Cevap 4. Kamuoyunun aydınlatıl
ması ve bilgilendirilmesi konusunda Baş
bakanlık Çevre Genel Müdürlüğü gerek-
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li çalışmaları yapmaktadır. 
Not: Başbakanlık Çevre Genel Mü

dürlüğünden alman Ozon Tabakasının 
Korunması Sözleşmesi ve Kloroflorakar-
bonlar Protokolü Hakkında notda ilişikte 
sunulmuştur. 

Ozon Tabakasının Korunması Sözleşmesi 
ve Kloroflorakarbonlar Protokolü 

Hakkında Not 

Ozon tabakası biyosferi, güneş ultra-
viyole radyasyonunun zararlı etkilerinden 
korumakta, stratosferin yapısını kontrol 
etmekte ve yeryüzünün iklimini etkile
mektedir. Bu tabaka yeryüzünün 25-40 
km yüksekliğinde atomik ve molekül ok
sijenin bileşimi ile oluşan bir tabakadır. 
Önemide insan ve hayvan sağlığını, tarım
sal ürünleri ve diğer biyolojik prosesleri 
olumsuz yönde etkilediği bilinen, tehlike
li ultraviyole radyosyonunu absorbe eden 
temel unsur olmasından kaynaklanmak
tadır. 

Ancak ozonu kontrol eden atmosfe
rik asal gazlarından pekçoğunun konsant
rasyonlarında, artış olduğuna dair göz
lemlere dayanan deliller mevcuttur. Bu ar
tışlar çeşitli insan faaliyetlerinden kaynak
lanmaktadır. Temel olarak bu gazlar, me
tan, nitroz oksit (NnO), kloroflorokarbon-
lar (CFS cll ve 12), karbontetraklorid, me
til kloroform ve diğer halokarbonladır. 

Bu gazlar, seri halindeki kimyasal re
aksiyonlarla stratosferdeki ozonun tahri
bini katalize eden hidrojen, azot ve klorlu 
oksitlerin habercileridir. Bu oksitleri ihti
va eden reaksiyonlar rahatlıkla etkilenme
ye müsait olup, çeşitli maddeler birbirle
riyle girişimde bulunabilirler. Bunun so
nucunda ozon tabakası olumsuz yönde et
kilenmeye başlar. Giderek artan karbon 
monoksit ve karbondioksit ozonu indirek 
olarak etkileyebilmektedir. 

Hayatî önemi bu kadar aşikar olan 
ozon tabakasının korunması, bu tabakayı 
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etkileyen ve etkileyebilecek faaliyetlerin 
kontrolü, sınırlandırılması, azaltılması ve
ya engellenmesini sağlamak amacıyla 
uluslararası platformda bazı işbirliği ça
lışmaları başlatılmıştır. 

Bu meyanda Birleşmiş Milletler Çev
re Programı (UNEP) bünyesinde kurulan 
Çalışma guruplarının çabaları sonucu, 
" O z o n Tabakas ın ın K o r u n m a s ı 
Sözleşmesi" hazırlanmış ve Avusturya 
Hükümetinin daveti üzerine 18-22 Mart 
1985 tarihlerinde Viyana'da yapılan bir 
konferansda, bu sözleşme uluslararası dü
zeyde imzaya açılmıştır. 

Sözleşme, temel prensipler itibarı ile 
taraf ülkelere; insan sağlığı ve çevreyi ko
rumak amacıyla çeşitli insan faaliyetlerin
den kaynaklanan ve ozon tabakasını etki
leyen ve etkileyebilecek hususlarda uygun 
tedbirlerin alınması yükümlülüğünü ge
tirmektedir. Taraflar sistematik gözlemler, 
araştırmalar ve bilgi alışverişi yoluyla in
san faaliyetlerinin ozon tabakasına etkile
rini ve ozon tabakasının bozulması nede
ni ile insan sağlığı ve çevreye olabilecek 
etkileri incelemek üzere işbirliği yapacak
lardır. 

Bunun yanında, ozon tabakasını et
kileyen veya etkileyebilecek faaliyetlerin 
kontrolü, sınırlandırılması, azaltılması ve
ya engellenmesi açısından uygun politika
ların geliştirilmesi ve uygun olan idarî, hu
kukî önlemlerin alınması yolunda da iş
birliği yapacaklardır. Sözleşmenin, proto
kollerin ve eklerin uygulanabilmesi açısın
dan fikir birliğine varılacak önlem, yön
tem ve standartların formülasyonu için iş
birliği yapacaklardır. Sözleşme ve taraf ol
dukları protokollerin etkin bir şekilde uy
gulanması amacıyla yetkili uluslararası 
kuruluşlarla işbirliği yapacaklardır. Bu 
sözleşme hükümleri tarafların, uluslarara
sı hukuk kuralları geçerli olmak üzere, 
kendi ülkelerinde ek önlemler almalarına 
engel teşkil etmektedir. Bu maddenin uy-
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uygulanmasında da ilgili bilimsel ve tek
nik hususlara dayandırılması gerekmekte
dir. 

Sözleşme ek olarak verilen EK l 'den 
anlaşıldığı üzere "Araştırma ve Sistema
tik Gözlemler' ' bölümü sözleşmenin tek
nik boyutunu ortaya koymaktadır. Şöyle-
ki, bu sözleşme kapsamında, 

1. Atmosfer fiziği ve kimyasal araş
tırmaları 

2. Sağlık ve biyolojik etkilerle ilgili 
araştırmalar 

3. İklim üzerinde meydana gelebi
lecek etkilerin araştırılması 

4. Sistematik gözlemlerin yapılma
sı gerekecektir. 

Ayrıca bu ekte yer alan teknik husus
ların gerçekleştirilmesini sağlamak ama
cıyla, sözleşmeye taraf ülkeler gelişmekte 
olan ülkelerin ihtiyaçlarını sağlamak üze
re bilimsel ve teknik eğitim konusunda iş
birliği yapacaklardır. 

Bunun dışında, ozon tabakasının fi
ziksel ve kimyasal özelliklerini bozabilecek 
kimyasal maddelerin listesi yer almakta
dır. Bunlar: 

a) Karbonlu Maddeler (CO, CCL, 
C H , metan olmayan hidrokarbon mad
deler) 

b) Azotlu Maddeler ( N O , N O ) 
c) Klorlu Maddeler (tam ve kısmıha-

lojenli alkanlar) 
d) Bromlu Maddeler (tam halojenli 

alkanlar) 
e) Hidrojen Maddeler (H ve H 2 0 ) 

olarak sıralanabilir. 
Oldukça kapsamlı bir biçimde ele alı

nan Sözleşme ve eklerinin uygulanması 
Taraflar bilimsel, teknik hukukî açılardan 
ve finansman yönünden pekçok yüküm
lülükler getirmektedir. 

Sözleşme'nin tüm ülkelerce imzalan
masını sağlamak amacıyla sürdürülen fa
aliyetler büyük bir hızla sürmekte olup 22 
Mart 1985 tarihli 'Ozon Tabakasının Ko

runması Viyana Sözleşmesi"ni imzalayan 
ülke sayısı 31'i bulmuştur. Halen Sözleş
meyi onaylayan ülke sayısı sekiz olup, anı
lan sözleşmenin resmen yürürlüğe girmesi 
için en az 11 ülke tarafından daha onay
lanması gerekmektedir. Halen Yunanistan 
dahil tüm Avrupa Ekonomik Topluluğu 
(AET) ülkeleri, ABD, Kanada, Nordik ül
keleri, Doğu Blokundan Sovyet Birliği, 
Mısır, Fas ve bir kısım latin Amerika ül
kesi ile hemen hemen tüm Batı Ülkeleri 
bu sözleşmeyi imzalamışlardır. 

Birleşmiş Milletler Çevre Programı 
(UNEP) üye ülkelerinden birisi olan ül
kemizin de çevre problemleri konusunda 
etkin ve detaylı uluslararası işbirliği prog
ramlarının dışında kalmamasını sağlamak 
amacıyla, Genel Müdürlüğümüz, bu söz
leşmeye taraf olunması olanaklarının araş
tırılması, ülke olarak sağlayabileceğimiz 
bilimsel, teknik ve finansman olanakları
nın tespiti amacıyla ilgili Bakanlık ve ku
ruluşların görüşünü almak üzere bugüne 
kadar iki toplantı yapmıştır. Bu toplantı
lardan üki 11 Mar t 1985 tarihinde Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Sanayi ve Ti
caret Bakanlığı ve Devlet Meteoroloji İş
leri Genel Müdürlüğü temsilcilerinin ka
tılımı ile Genel Müdürlüğümüzde yapıl
mıştır. Ancak bu ilk toplantı sonucunda, 
halihazırda mevcut bilimsel teknik imkan
larımızın yetersizliği ve finansman güçlük
leri nedeni ile Sözleşmenin hükümlerinin 
gerektirdiği yaptırımları gerçekleştireme
yeceğimiz düşüncesi ile Sözleşmeye taraf 
olunmasında aceleci davranılmaması ge
rektiği ortaya çıkmıştır. 

Ancak daha sonraki yıllarda kayde
dilen hızlı gelişmeler ve sözleşmeye taraf 
olan ülke sayısının giderek arttığı gibi ge
rekçelerle Dışişleri Bakanlığı kanalı ile Ge
nel Müdürlüğümüze yapılan talepler so
nucunda, imza konusu ilgili kuruluşları
mız ve Bakanlıklar nezdinde karar gün
deme getirilmiştir. 
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Bu nedenle 25 Mayıs 1987 tarihinde 
Genel Müdürlüğümüzde Dışişleri Bakan
lığı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Meteo
roloji İşleri Genel Müdürlüğü, Orta Do
ğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü 
Temsilcilerinin katılımı ile ikinci bir top
lantı yapılmıştır. Ancak bu ikinci toplan
tıda da kuruluşların görüşleri ilk toplan
tıda alman kararlara paralel olmuş ve söz-
konusu sözleşmeyi ülke olarak imzalama
mızın mevcut altyapısı yetersizlikleri ne
deni ile mümkün olmadığı, ancak Çevre 
Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 
başlatılacak çalışmalarla gelecekteki faa
liyetlerin temelini teşkil edecek ön hazır
lıkların başlatılması gerektiği vurgulan
mıştır. Toplantıya katılan tüm kuruluşlar 
ellerindeki imkanların ozon tabakasının 
korunması için yapılması gereken araştır
ma ve tetkikleri sürdürmeye yeterli olma
dığı, finansman zorluklan nedeni ile burç
ları temin olanaklarının da bulunmadığı
nı ifade etmişlerdir. 

Tüm kuruluşlar ve Genel Müdürlü
ğümüzün ülkemizin de bu tür uluslararası 
işbirliği programlarına aktif olarak katı-
lınması arzusu sürmekte ancak olanaksız
lıklar buna imkan vermemektedir. 

Kloroflorokarbonlar Protokolü: 
Malumları olduğu üzere ozon taba

kasında bozulmalara neden olan önemli 
maddeler arasında yer alan kloroflorokar-
bonlann kontrolü için de "Ozon Tabaka
sının Korunması Sözleşmesi" çerçevesin
de bazı çalışmalar başlatılmıştır. Bu mad
delerin kontrolü amacıyla bir "protokol" 
oluşturulması için Birleşmiş Milletler Çev
re Programı (UNEP) bünyesinde hukukî 
ve teknik uzmanlardan oluşan bir geçici 
çalışma grubu kurulmuştur. Grubun faa
liyetleri süratle devam etmekte ve seri hal
de devam eden toplantılar sonucunda tas
lak protokol metni üzerinde taraf ülkeler
ce bir anlaşmaya varılacağı ümit edilerek, 

bu protokolün de imzaya açılması için Ka
nada Hükümetinin daveti ile 14-18 Eylül 
1987 tarihlerinde Montreal'de bir konfe
rans düzenleneceği bildirilmektedir. 

Ülkemizde kloroflorokarbonların 
üretimi yapılmamakta ancak ithal yoluy
la sağlanarak daha ziyade freon akışkan
lar halinde yaygın bir şekilde kullanım ala
nına sahip bulunmaktadırlar. Daha ziya
de freon 12 ve freon 22 iklimlendirme sis
temlerinde ve bazı maddeler için solvent 
olarak kullanılmaktadır. Kloroflorokar
bonlar ve diğer halokarbonlar ülkemizde 
üretilmediğinden sözkonusu maddelerin 
ithalıyla ilgili hususlar Başbakanlık Hazi
ne ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından 
düzenlenmektedir. 

Halen kloroflorokarbonlar dünyada 
pekçok ülkede kullanılmakta bu madde
leri üreten ve kullanan veya sadece satın 
alıp kullanan ülkeler bu maddelerin kont
rolü ile ilgili kavramlara ekonomik ve tek
nik açıdan farklı yaklaşımlar göstermek
tedirler. Halen A.B.D., Kanada ve İsveç 
gibi ülkelerde bu maddelerin spreyler için
de kullanılması yasaklanmış olup, İngil
tere ve Fransa gibi ülkelerde bu yasakla
ra karşı çıkmaktadır. Diğer yandan bu 
maddelerin tümden kullanımının yasak
lanması halinde alternatif maddelerin ne
ler olacağı veya bu maddelerin ülkemiz ve 
benzer ülkelerdeki teknolojik imkanlarla 
kullanıp kullanılamayacağı sorunu da bu
lunmaktadır. 

Sonuç: Sonuç olarak 14-16 Eylül 1987 
tarihlerinde Kanada, Montreal'de yapıla
cak Konferansta "Kloroflorokarbonların 
Kontrolü" imzaya açılacak olup, ülke he
yetlerinin bu imza seromonisi nedeni ile 
konferansta Bakan seviyesinde temsilleri 
ümit edilmektedir. 

Durum ülkemiz açısından ele alındı
ğında, henüz ' 'Ozon Tabakasının Korun
ması Sözleşmesi" ni yukarıda belirtilen ne
denler dolayı sı ile imzalayamamış olma
mızdan dolayı Sözleşmenin bir alt parça-
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sim teşkil eden bu protokolün da imzalan
ması ancak sözleşmeye taraf olunması ha
linde mümkün olacaktır. 

7 — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, "Bazı Kanunların.'Bakanlar Ku
ruluna Yetki Üren Hükümlerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararna-
me"ye ilişkin sorusu ve Başbakan Turgut Özal'm 
yazdı cevabı. (7/249) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

336 Sayılı K H K ile Başbakan'a dev
redilen yetkiler hakkında aşağıdaki soru
larımın Başbakan Sayın Turgut Özal ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılması
nı arz ederim. 19.8.1988 

Saygılarımla, 
M.Mura t Sökmenoğlu 

Hatay 
1. Bakanlar Kuru lunun kuruluş 

amacı ve müşterek siyasî sorumluluk an
layışına ters düşmek pahasına referandum 
öncesi 336 Sayılık KHK'ye niçin ihtiyaç 
duyulmuştur. Ve gerekçe nedir? Gözler
den kaçırırcasına niçin mükerrer sayıda 
alel acele yayınlanma ihtiyacı duyulmuş
tur, gaye nedir? 

2. Demokratik Cumhuriyet ilkesine 
aykırı olan söz konusu kararname ile ba
zı önemli konularda T B M M ' d e n sonra 
Cumhurbaşkanlığıma devreden çıktığına 
göre sistemde de bir değişiklik olacak mı
dır? 

3. 336 Sayılı K H K ile yetkileri tek 
bir mercide toplamanız yarı başkanlık sis
teminin bir denemesi midir? Yoksa refe
randum öncesi bir siyasal baskı unsuru 
olarak kullanılacak bir tedbir midir? 

(1) Not: Soru cevabına ekli cetvel yayınlanamamıs 
olup, (7/249) esas numaralı dosyasındadır. 

< T C . 
Başbakanlık 12.10.1988 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: K.K.Gn.Md. 07/106-350/04515 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: 2/9/1988 ta r ih l i ve 
Gn.Sek.Kan.ve Kar.Dai. Bşk.. 7/249-1261/ 
06229 sayılı yazınız. 

Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna 
Yetki Veren Hükümlerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname konusunda Hatay Milletvekili 
Mustafa Mura t Sökmenoğlu'nun soru 
önergesinin cevapları ekli olarak sunul
muştur. 

Bilgilerine arzederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 
Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun soru önergesine 

cevaptır 
Bakanlar Kurulu'na ait bazı görev ve 

yetkilerin ilgili bakanlıklara verilmesi su
retiyle Bakanlar Kurulu 'num yükünün 
azaltılması ihtiyacı 1950'li yıllarda duyul
muş ve Bakanlar kurulu seviyesine kadar 
çıkmaması gereken konuların tasfiyesi 
amacıyla zaman zaman çalışmalar yapıl
mış, bu çalışmalar sonunda 1936 ve son
raki yıllarda yürürlüğe giren kanunlarda 
zamanın şartlarına göre önemli görülen 
hususların Bakanlar Kurulu kararma bağ
landığı, ancak günümüz şartlarına göre bu 
yetkilerin bir çoğunun Hükümetin meş
gul olamayacağı ve ayrıntılarına gireme
yeceği kadar teknik uzmanlık gerektiren 
işler ve konulardan oluştuğu anlaşılmıştır. 

Nitekim, 1979 yılında hazırlanıp 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 
"Bakanlar Kuruluna Ait Birtakım Görev 
ve Yetkilerin İlgili Bakanlıklara Verilme
sine İlişkin Yasa Tasarısı"nda 103 kanun 
maddesinin değiştirilmesi önerilmiş ancak 
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mezkur tasarı 12 Eylül Harekatı sonucu 
T B M M ' n i n feshi nedeniyle hükümsüz sa
yılmıştır. 

Yönetimin daha dinamik bir çalışma 
anlayışı içerisinde, verimli iş üreten sağ
lıklı bir yapıya kavuşturulması ve halkla 
ilişkilerinin geliştirilmesi için gerekli dü
zenlemelerin geciktirilmeden yapılması 
mecburi hale gelmiştir. Bu işlemlerin da
ha kısa sürede ve daha az emek ve zaman 
harcanarak yerine getirilmesi ülkemiz ve 
milletimiz açısından büyük önem arzet-
mektedir. 

Bakanlar Kurulu, mevcut mevzuat 
uyarınca sadece genel yönetimin ayrıntılı 
sayılabilecek konularıyla değil, yönetim il
keleri açısından yerel yönetimlerce sonuç
landırılmasında fayda umulan işlerle bile 
uğraşmak mecburiyetinde kalmaktadır. 
Bu durum, Bakanlar Kurulunun daha 
önemli konular üzerinde yeterince eğile
cek vakit bulamaması sonucunu doğur
maktadır. 

Ülkemiz gibi kalkınma yolunda olan 
ülkelerde ekonomik ve sosyal gelişmenin 
gerçekleştirilebilmesi için hükümetlerce 
yerine getirilmesi gereken işlerin çokluğu 
ve çeşitliliği, yönetim kademelerinde ko
nu ve şahıs yönünden isabetli görev ve yet
ki devrini mecburî kılmaktadır. Özellikle 
siyasal rejim olarak demokrasiyi benim
semiş ülkelerde böyle bir düzenlemenin 
yapılması kaçınılmaz olmaktadır. 

Kaldı ki, Bakanlar Kurulu genel si
yasetin oluşturulduğu yerdir. Hükümet 
programı çerçevesinde genel siyasetin yü
rütülmesiyle görevli ve sorumlu olan Ba
kanlar Kurulunun bu görevini gereği gi
bi yapabilmesi için,genel siyaset ile ilişki
si bulunmayan konularla uğraşmaması ge
rekir. 

Kanun hükmünde kararname çıka
rılmasına yetki veren 2977 sayılı İdarî 
Usul ve işlemlerin Yeniden Düzenlenme
si İle İlgili Yetki Kanununun süresinin 8 

Ağustos 1988 tarihinde sona erdiği ma
lumdur. Anayasanın 91 inci maddesi ka
nun hükmünde kararnamelerin yayımlan
dığı gün Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulması amir hükmünü taşımaktadır. 
Bu nedenle mesai gününde yayımlanma
sı gereken 336 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname 4 Ağustos'ta Sayın Cumhur
başkanınca onaylandığından 6 ve 7 Ağus
tos günleri de Cumartesi ve Pazar'a rast
ladığından, 5 Ağustos 1938 tarihli Resmî 
Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlan
mıştır. 

Ekte sunulan cetvelde de belirtildiği 
gibi değiştirilen kanun hükümleri 1936 ta
rihinden günümüze kadar yürürlüğe gi
ren kanunlarca Bakanlar Kuruluna yetki 
veren ve günümüz şartlarına göre Bakan
lar Kuruluna kadar gelecek nitelikte olma
yan hükümlerdir. Bu hükümetlerin ince
lenmesinden de anlaşılacağı üzere Anaya
saca Bakanlar Kuruluna verilen bir yet
kinin devri sözkonusu değildir. 

8. — izmir Milletvekili M. Turan Baya-
zıt'tn, Bergama ilçesi Terzihaliüer Köyündeki ta-
socaklartndan köy tüzdkisüiğince rüsum tahsil edilip 
edilmediğine ilişkin sorusu ve içişleri Bahanı Mus
tafa Kalemli'nâı yazdı cevabı (7/283) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun içişleri Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını arzederim. Saygılarımla. 

M. Turan Bayazıt 
İzmir 

Soru: 
1. Bergama Terzihaliller Köyünün 

hudutları dahilindeki taşocaklarından köy 
tüzelkişiliğince rüsum tahsil edilmekte mi
dir? 

2. Tahsil edilmiyorsa sebebi nedir? 
3. Projesine göre genişbir alanı kap

samış olsa dahi fiilen çalıştırılan kısmı ya
sanın öngördüğü alandan küçük olan 
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ocaklardan elde edilen gelirden 
uygulamada çoğu kez yapıldığı gibi- köy 
tüzel kişiliğine bir pay verilmesi düşünül
mekte midir? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 13.10.1988 

Mahallî idareler Genel 
Müdürlüğü 

Sayı: APK-ARGE-571.(88)/90681 
Konu: Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kan.Kar. 
Md.4 Ekim 1988 gün ve 7/283-1374/07127 
sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın Bergama İlçesi Terzihalil-
ler Köyündeki Taşocaklanndan köy tüzel-
kişiliğince rüsum tahsil edilip edilmediği

ne ilişkin yazılı soru önergesinde öne sü
rülen iddialarla ilgili bilgiler aşağıya çıka
rılmıştır. 

1. Bergama Terzihaliller Köyünün 
hudutlan dahilindeki taşocaklanndan her
hangi bir rüsum alınmamaktadır. 

2. 442 sayılı Köy Kanununun 17 nci 
maddesinin 10 uncu fıkrası gereğince ya
rı çapı 50 metre ile 100 metre arasında 
olan ocak bulunmadığından köy tüzel ki-
şiliğince rüsum alınmamaktadır. 

3. Yeniden hazırlanmakta olan Taş 
ve Kum Ocakları Kanun Tasarısında Köy 
veya Belediye Sınırları içerisinde işletil
mekte olan ocaklardan Köy veya Beledi
yeye belli bir pay verilmesi düşünülmek
tedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Doç. Dr. Mustafa Kalemli 

İçişleri Bakanı 
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Maluller ile Şehit Dul ve Yetimlerine Tütün ve Alkol Ürünlerinin 
Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun 

Tasarısına verilen oyların sonucu 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Mehmet Ali Bilici 
Mehmet Can 
Cüneyt Canvef 
Ersin Koçak 
ibrahim Öztürk 
Mehmet Perçin 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Zeynel Aslan 
Mehmet Deliceoğlu 
Abdurrahman Karaman 

AFYON 
Metin Balıbey 
Baki Durmaz 
Mustafa Kızıloğlu 
Hamdi Özsoy 
Nihat Türker 
Abdullah Ulutürk 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Cezmi Erat 
Yaşar Eryılmaz 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

Üyesi Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

(Kabul Edenler) 

ANKARA 
Erol Agagil 
Muzaffer Atılgan 

450 
268 
266 

— 
— 
2 

: 180 
2 

Onural Şeref Bozkurt 
Kâmil Tuğrul Coşkunoğlu 
Ömer Çiftçi 
Rıfat Diker 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pskuslu 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
ibrahim Tez 
Ercan Vuralhan 
Rıza Yılmaz 

ANTALYA 
Abdullah Cengiz Dagyar 

ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğîu 

AYDIN 
Ömer Okan Çağlar 
Hilmi Ziya Postacı 

BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret Bölükoğlu 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni İslimyeli 
Necat Tunçsiper 

Kanunlaşmıştır. 

Ahmet Edip Uğur 
BİTLİS 

Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Nevzat Durukan 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Kâzım Oksay 

BURDUR 
Sait Ekinci 

BURSA 
A. Kurtcebe Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
B. Mehmet Gazioğlu 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin Örüç 
Fahir Sabuniş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
İlker Genlik 
Mümin Kahraman 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
İlker Tuncay 
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Ç O R U M 
Ünal Akkaya 
Mustafa Namlı 

DENİZLİ 
Adnan Keskin 
Hüdai Oral 
İsmail Şen gün 

DİYARBAKIR 
Abdulkadir Aksu 
Fuat Atalay 
Mehmet Kahraman 

EDİRNE 
Şener İşleten 
Erdal Kalkan 

ELAZIĞ 
Nizamettin Özdoğan 

ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Metin Yaman 

E R Z U R U M 
Nihat Kitapçı 
İsmail Köse 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 
Zeki Ünal 
Erol Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Abdulkadir Ateş 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Ahmet Günebakan 
Hasan Celâl Güzel 
Hasan Tanrıöver 

G İ R E S U N 
Mustafa Çakır 
Mehmet Ali Karadeniz 
Rüştü Kurt 

G Ü M Ü Ş H A N E 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 

H A K K Â R İ 
Naim Geylani 

HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 

Mustafa Kemal Duduoğlu 
Turhan Hırfanoğlu 
Kâmran Karaman 
Öner Miski 
Mehmet Pürdeloğlu 
Ali Uyar 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 

İÇEL 
Ali Bozer 
Etem Cankurtaran 
Ekin Dikmen 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
Abdülbaki Albayrak 
Yaşar Albayrak 
İmren Aykut 
Hayrettin Elmas 
Ali Haydar Erdoğan 
M. Ali Eren 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu 
Adnan Kahveci 
Mehmet Cavit Kavak 
R. Ercüment Konukman 
Turgut Özal 
İbrahim Ozdemir 
Mustafa Hilmi Özen 
Yusuf Kenan Sönmez 
Güneş Taner 
Sudi Türel 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 
Namık Kemal Zeybek 

İZMİR 
Türkân Akyol 
Halil Çulhaoğlu 
H.Hüsnü Doğan 
İsmet Kaya Erdem 
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Ahmet Ersin 
Akın Gönen 
Burhan Cahit Gündüz 
Erol Güngör 
Erdal İnönü 
Kemal Karhan 
Birgen Keleş 
Fuat Kılcı 
Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 
Neccar Türkcan 

K A H R A M A N M A R A Ş 
Atilla İmamoğlu 
Mehmet Onur 
Ali Şahin 
Ali Tbpçuoğlu 
Ahmet Uncu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Yasin Bozkurt 
Kerem Güneş 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 

KAYSERİ 
Recep Orhan Ergun 
A. Servet Hacıpaşaoğlu 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Abdulmecit Yağan 
Mehmet Yazar 

K I R K L A R E L İ 
Gürcan Ersin 
İrfan Gürpınar 
Cemal Özbilen 

KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 
Şevki Göğüsger 
Gökhan Maraş 

KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Onur Kumbaracıbaşı 

KONYA 
Abdurrahman Bozkıi-
Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
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Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Ömer Şeker 
Mehmet Şimşek 
Vefa Tanır 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
Mehmet Korkmaz 

MALATYA 
Mehmet Bülent Çaparoğlu 
Galip Demirel 
Yusuf Bozkurt Özal 
Talat Zengin 

MANİSA 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
Gürbüz Şakranlı 
M. Erdoğan Yetenç 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Tufan Doğu 
Musa Gökbel 
Süleyman Şükrü Zeybek 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Cemal Seymen 

NİĞDE 
Raşit Daldal 
Haydar Özalp 

ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul Özdemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
Gürbüz Yılmaz 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Yalçın Koçak 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 
Ali Eser 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Özer Gürbüz 
Yaşar Topçu 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şakir Şeker 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 

ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Murat Batur 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Bahri Karakeçili 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 
Enis Tütüncü 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Kâzım Özev 
Kenan Süzer 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Avni Akkan 
Mehmet Çakıroğlu 
ibrahim Cebi 
Hayrettin Kurbetli 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Kamer Genç 

UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Ali Şakir Ergin 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Şinasi Altmer 
Güneş Müftüoğlu 
Mustafa Tınaz Titiz 
Koksal Toptan 

(Geçersiz Oylar) 

RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 

SAMSUN 
Kemal Akkaya 

(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
M. Halit Dağlı 
Abdullah Sedat Doğan 

Yılmaz Hocaoğlu 
Mahmut Keçeli 
Selahattin Kılıç 
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Orhan Şendağ 
AMASYA 

Mehmet Tahir Köse 
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İsmet Özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Kâmil Ateşoğulları 
Beşer Baydar 
Mehmet Çevik 
Hüseyin Barlas Doğu 
Eşref Erdem 
Tevfık Ertürk 
Tevfik Koçak 
Arif Sağ 
Mustafa Rüştü Taşar 
Zeki Yavuztürk 
Yaşar Yılmaz 

ANTALYA 
Adil Aydın 
Zekeriya Bahçeci 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 
ibrahim Demir 
Hasan Namal 
Cengiz Tuncer 

ARTVİN 
Bahattin Çaloğlu 
Hasan Ekinci 

AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Mustafa Bozkurt 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
Mehmet Yüzügüler 

BALIKESİR 
İ. Önder Kırlı 

BİLECİK 
Mehmet Seven 
Tayfur Ün 

BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
İlhami Binici 
Mehmet Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

B O L U 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 

B U R D U R 
Fethi Çelikbaş 
İbrahim Özel 

BURSA 
Abdulkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
Fehmi Işıklar 
ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 

Ç O R U M 
Nevzat Aksu (İz) 
Rıza Ilıman 
Cemal Şahin 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
E. Yıldırım Avcı (Bşk.V.) 
Ayçan Çakıroğulları 

DİYARBAKIR 
Ferit Bora 
Hikmet Çetin 
Nurettin Dilek 
Salih Sümer 

EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Başkan) 

E R Z U R U M 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
Rıza Şimşek 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
M. Cevdet Selvi 
GAZİANTEP 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz 

GİRESUN 
Burhan Kara 

Yavuz Köymen 
G Ü M Ü Ş H A N E 

M. Oltan Sungurlu 
H A K K Â R İ 

Cumhur Keskin 
HATAY 

Mehmet Dönen 
M. Mura t Sökmenoğlu 

İSPARTA 
İbrahim Gürdal 

İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Ali Er 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. İstemihan Talay 

İSTANBUL 
Cevdet Akçalı 
Avni Akyol 
B. Doğancan Akyürek 
Abdullah Baştürk 
İsmail Cem 
Yüksel Çengel (İ.A.) 
Orhan Demirtaş 
Mehmet Necat Eldem 
Hasan Fehmi Güneş 
Talat İçöz 
Ömer Ferruh İlter 
Altan Kavak 
Aytekin Kotil 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Mehmet Moğultay 
Hüsnü Okçuoğlu 
İsmail Hakkı Önal 
Mustafa Sarıgül 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Timisi 
Ali Topuz 

İZMİR 
Veli Ak soy 
K. Kemal Anadol 
M.Turan Bayazıt 
Işın Çelebi 

K A H R A M A N M A R A Ş 
Adil Erdem Bayazıt 
Ülkü Söylemezoğlu 

— 230 — 



T.B.M.M. B : 12 13 . 10 . 1988 O : 1 

KARS 
Mahmut Almak 
Vedat Altun 

KASTAMONU 
Mura t Başesgioğlu 
Hüseyin Sabri Keskin 
Nurhan Tekinel 

KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıcıoğlu 
Seyit Halil Ozsoy 
Mustafa Şahin 

KOCAELİ 
Abdulhalim Araş (Bşk.V.) 
Erol Köse 
Alaettin Kurt 
A. Rıza Sirmen 
Ömer Türkçakal 

KONYA 
Ali Talip Özdemir 

MALATYA 
ibrahim Aksoy 
Metin Emiroğlu 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Onol Sakar 
Müni r F. Yazıcı 
Mehmet Yenişehirlioğlu 
Hasan Zengin 

M A R D İ N 
Beşir Çelebioğlu 
Abdülvahap Dizdaroğlu 

Nurettin Yılma/. 
M U Ğ L A 

Latif Sakıcj 
M U Ş 

Alaattin Fırat 
Mehdin Işık 
Erkan Kem al oğlu 
Mehmet Emin Seydagii 

N E V Ş E H İ R 
Esat Kırathoğlu 

NİĞDE 
Doğan Baran 
Mahmut Özturk 
Birsel Sönmez 

O R D U 
İhsan Nuri Topkaya 

SAKARYA 
Ahmet Neidim 

SAMSUN 
Mehmet Akarca 
İlyas Aktas (B§k.V.) 
Cemal Alışan 
Mehmet Aydın 
İrfan Demiralp 
Nafiz Kurt (İ.A.) 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Idris Ankan 
Kemal Birlik 
M. Abdurrezak Ceylan 
Zeki Çeliker 

(Açık Üyelikler) 

Kudbettin Hamidi 
SİVAS 

Ömer Günbulut 
Ekrem Kangal 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Aziz Bülent Öncel 

TEKİRDAĞ 
Güneş Gürseler 

TOKAT 
Talat Sargtn 
Erkan Yüksel 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Necmettin Kaıadurnan 

T U N C E L İ 
Orhan Veli Yıldırım 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
ihsan Bedirhanoğlu 
Reşit Çelik 
Muslih Göıentaş 
Selahattin Mumcuoğlu 

YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 

Z O N G U L D A K 
Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy (B.) 
Ömer Barutçu 
Tevfık Ertüzün 
Ömer Faruk Macun 

Ç O R U M : 1 
DİYARBAKIR : 1 





Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

12 NCl BiÜRLEŞİİM 

13 . 10 . 1988 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAtR ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Kars Milletvekilli Mahmut Alı-

nak ve 17 arkadaşının, sağlık sorunları 
konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/5) 

2. — Tokat Milletvekili Kenan Sü
zer ve 38 arkadaşının, işsizliğin boyutla
rını ve yarattığı bunalımlar ile bu husus
ta alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/19) 

3. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin ve 20 arkadaşının, millî eğitimin 
içinde bulunduğu sorunların nedenlerini 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/20) 

4.( — ZonguMak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 19 arkadaşının, son yedi yılda 

emisyon hacminde genişlemeye yol açan 
ve enflasyonu hızlandıran nedenleri ve 
bunlar içinde DÇM ve garantisiz ticarî 
borçların rolünü tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/21) 

5. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal ve 42 arkadaşının, talih oyun
ları işletmelerinin neden olduğu olumsuz
lukları ve Türk toplumunu kumar alış
kanlığından uzaklaştırmak için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca 'bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

6. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 40 arkadaşının, 
DAVOS toplantısından sonra gelişen 
Tüfk - Yunan münasebetlerinin açıklığa 
kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

7. — İçel Milletvekili M. îstemihan 
Talay ve 22 arkadaşının, üniversite so
runlarının ve gençlik hareketlerinin ne
denlerini ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

8. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
36 arkadaşının, ilaç fiyatlarına sık sık ya
pılan zamların nedenini tespit etmek ve 
konuya çözüm getirmek amacıyla Anaya-



sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

9 .,— İstanbul Milletvekili Yusuf Ke
nan Sönmez ve 88 arkadaşının, İstanbul 
Hafif Raylı Sistem Projesinin yasalara 
ye kamu yararına aykırı olarak ihale 
edildiği iddialarını tespit etmek amacıyla 
Anayasanm 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/26) 

10. —Kocaeli Milletvekili Ömer Türk-
çakal ve 31 arkadaşının, demiryollarımı-
zı ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel 
gelişmesinde etkin bir hale getirmek, tüm 
ulaştırma sistemimizi birbiriyle uyumlu 
ve sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için 
gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

11. — Zojnguldak Milletvekili Koksal 
Toptan ve 21 arkadaşının, Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryollarınca Güney 
Afrika'nın Iseor Limited Firmasından sa
tın alınan rayların, kusurlu olmasına 
rağmen kullanıldığı iddiasını ve bu ola
yın sorumlularını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

12. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 14 arkadaşının, ülkemizdeki 
hayalî ihracat iddialarının boyutlarım, so
nuçlarım ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inoi, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

13. — Ankara Milletvekili Yaşar Yıl
maz ve 20 arkadaşının, Türkiye'ye ithal 
edilen hormonlu et, hayvan ve ilaçların 

insan sağlığı üzerindeki etkilerini ve bu 
konuda bugüne kadar alınan önlemleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/30) 

14̂  — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
20 arkadaşının, İSDEMİR Müessesesi ile 
buna benzer başka iş alanlarındaki çalış
ma koşullarım tespit etmek ve bu konuya 
kalıcı bir çözüm getirmek amacıyla Ana
yasanın 98 inoi, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31) 

15. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 17 arkadaşının, 12 Eylül 1980 ta
rihinden bu yana Başbakanlık bütçesine 
konulan örtülü ödeneklerin 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununa uygun 
olarak sarf edilip edilmediğini tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/32) 

/l'6.'-r- İzmir Milletvekili Velıi Aksoy 
ve 4!Q| arkadaşıının, ıtütüm tekıeİmiın kal
dırılmasından sorara tütün üretim ve tü
ketimindeki ıgellişmeleriıni ülkemizde eko
nomik, tarımsal ve sosyal zararlara nıe-
ıden olacağı iddiasını ıtesplilt ©taıek ama-
cıtyiBa Anayasanın 98 linçi, İçtüzüğün 102 
ve 1013 üncü maddeleri uyarımca bir 
Meclis Araştırması açılmasına İişlkin 
löınıergesi (10/33) 

17. — Samsun Milletvekili Ali Elser 
ve 412 larkaıd'aşının, (yabancı sigara ithali
nin! Türk tütüncülüğünü ve sıilgara sa-
ınayjiitni çıkmaza soktuğu iddiaJliaonı tes
pit etmek amacıyfaı Aınayıasaımn 98 inici, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü ma'ddellarL uya
rınca; bir Meüllis Araştırması açılmasına 
ilişikiı önergesi (101/34) 



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

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

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, hayalî ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

4. — Balıkesir Milletvekili t. önder 
Kırlı'nın, Silahlı Kuvvetlerim'izin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

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

6. — 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) 

7. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.C. Ziraat 
Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/77) (1) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir. 

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

9. — Sakarya Milletvekili Ahmet Nei-
dim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bu mamuller 
için Destekleme ve Fiyat istikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

10. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde bbrcu 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) 

11. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, 3392 saydı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/22) 

12. — 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) 

13. — îzmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 
tarihli nüshasında yer alan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu 
edilen olaya »ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/25) 

14. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan şeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve na
sıl ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/27) 



15. — (Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve ku 
marhaneleri cazip halden çıkarmak için 
ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/28) 

16. —- Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman 
Sergisi'nin Londra'daki açılışının Başba
kanı temsilen eşi Semra özal tarafından 
yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/29) 

17. — îzmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek 
isteyip de sakıncalı görüldükleri için pa
saport verilmeyen vatandaşlarımıza iliş
kin İçişleri Bakarımdan sözlü soru öner
gesi (6/30) 

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

19. — 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) 

20. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, belediye kurulması için istemde 
bulunan yerleşim birimlerine ve bu is
temlerin değerlendirilmesinde hangi ölçü
lerin* esas alındığına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33) 

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

22. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya ilinde yeni kuru-
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llan ilçelere gerekli atamaların ne zaman 
yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/78) (1) 

23. — 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) 

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

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

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

27. — Zonguldak Milletvekilli 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) 

28. — Çorum Milletvekili Rıza Utman' 
in, Çorum tlıi Alaca İlçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

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

J0 - Çorum Milletvekilli Cemal Şa-
ıh'kıliıiY Çorum iline bağlı bazı köylerin 
sınır ihtilal, nedeniyle odunsuz kaldığı 



- s 
iddiasına ilişkin içişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43) 

31a — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'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) 

32. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, halen görevde bulunan 
valilere ilişkin İçişleri Balkanından sözılü 
soru önergesi (6/45) 

33. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli İline bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olayla
rın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/46) 

34. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine 
yaptırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

35. — Çorum Milletvekilli Rıza Ilı-
man'ın, Çorum İli Ortafcöy flçesi Yay-
lacıık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

36. — Hatay Milletvekili öner Mis-
ki'nin, ABD ile yapılan Savunma ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü • soru önergesi (6/49) 

37. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

38. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşııınıza pa
saport verilmediği iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/51) ' 

39., — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzincan İline bağlı bazı bucak 
ve köylerde kapatıldığı ve sağlık evine 
dönüştürüldüğü iddia edilen sağlık ocak
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/54) 

40. — Erzincan MiMetveküli Mustafa 
Kul'un, eğitim yüksekokulundan 1987 
yılında mezun olan öğretmen adayları
nın atamalarının yapılmadığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/88) (1) 

41. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Vakıflar Bankasının Karabük 
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar
larına 28.11.1987 Cumartesi günü cami
lere ve köylere yardım adı altında öde
melerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/56) 

42. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, bazı bürokratların aynı zaman
da A.B.D. vatandaşı oldukları iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/92) (1) 

43., — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kılan arazilerin istimlak bedellerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/58) 

44. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Afyon İline bağlı kaç köyde iç 
me suyu bulunmadığına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/59) 



45. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, birinci Özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 

46. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, bakanlar için satın alınan veya kira
lanan lojmanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/61) 

47. — Samsun. Milletvekili İrfan De-
miralp'in, bankalardaki döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/62) 

48. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

49. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/64) 

50d — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin 
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 

51. — Artvin Milletvekili Ayhan Arif-
ağaoğlu'nun, Artvin İl merkezindeki öğ
retmen okulu kampusu ile Şavşat İlçesin
deki temel eğitim okulu binasının Jan
darma komutanhklarınca kullanıldığı id
diasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/95) (1) 

52. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Kültür Sarayı in
şaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/66) 

53. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli organize sanayi 
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bölgesi inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

54., -r- Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

55. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduriyetlerine ve alınması gerekli 
tedbirlere lişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/69) 

56. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahihi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/70)1 

57. — Nevşehir Milletvekili Esat Kı-
ratlıoğUu'nun, patates üreticilerinin sorun
larına karşı ne gibi tedbirler alınacağına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/71) 

58. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan'ın, Zonguldak İlinin su ihtiyacını 
karşılayacak Uiutam Barajının ne zaman 
tamamlanacağına (ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/72) 

59. — Hatay Milletvekili Öner Miski' 
o!in, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana 
kaç ıbefediyenin mülkiye müfettişlerince 
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına 
'İlişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/96) (1) 

60. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne
idim'in, çift pasaportlu kamu görevlile
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/73) 

61. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Eskihisar ve Topçular feribot 



iskelelerinin inşaatlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/74) 

62., — Kocaeli 'Milletvekili Alaettim 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/75) 

63. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze * Kocaeli arasındaki oto
yolun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

64. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Âteşoğuları'nın, Sosyal Sigortalar Kuru
munun prim alacaklarına ilişkin Çalış
ma ve Sosyali Güvenlik Balkanından söz
lü soru önergesi (6/97) (1) 

65. — istanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, çarşı ve mahalle bekçilerinin 
bazı sorunlarına ilişkin fçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/101) (1) 

66. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu kesimimde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ilk taksMinin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güveinlik Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/79) 

67. — Gaziantep Milletvekili Mustafa 
Yılmaz'ın, çifte pasaportlu olduğu iddia 
edilen kamu görevlilerine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) (1) 

68. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, güvenlik soruşturması nede
niyle fişlenen vatandaşlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) (1) 

69. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkimaz'ın, 2983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
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ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

70. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/81) 

71. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Foça Belediye Başkanı 
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/104) (1) 

72. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir 
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük 
projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/82) 

73i — Bursa Milletvekilli Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı
navına ilişkin M'illî Eğitim Gençlik ve 
Spor Baklanından sözlü soru önergesi 
(6/83) 

74. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetleriinde meydana geldiği iddia edi
len gerilememin nedenlerine ve bu konu
da alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/84) 

75. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırıl
masına illi skin Milî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/85) 

76. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişleme ve güvenlik soruşturması 
nedeniyle işe alınmadıkları veya işten 
atıldıkları iddia edilen vatandaşların du-



rurnuna (ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/105) (1) 

77. — Muğla 'Milletvekili Tufan Do-
ğu'num, fişlenen yurttaş sayısına ve fiş 
kayıtlarının iptali ile ilgili çalışmalara iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) (1) 

78. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Aydınlıkevier Körler İlkokulu
num yönetici kadrolarına yapılan atama
lara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/107) 
(D 

79. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Altındağ Belediye Meclisi eski 
üyelerinden biri lehine Ankara 3 üncü 
İdare Mahkemesince verilen kararın uy
gulanmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/119) (1) 

80. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Türk - İş Yapı Kooperatif ince An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan ko
nut inşaatları için Sosyal Sigortalar Ku
rumunca müteahhit firmaya yapılan öde
meye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 

81. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır İlinde 19 ve 20 
Mart 1988 tarihlerinde gözaltına alınan 
kişilere emniyet mensuplarınca kötü mua
melelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/120) (1) 

82. — Adana Milletvekili Abdullah Se
dat Doğan'ın, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfi uygulamalar 
yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) (1) 

83. — Kırklareli Milletvekili İrfan 
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile 

mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köy işler i Baka
nından sözlü soru önergesi (6/89) 

84. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin Ba
kanlığın Ankara Eğitim Şubesinde kurs 
gördükleri iddiasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/91) 

85. — İzmir Milletvekili K, Kemal 
Anadol'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi mede
niyle 6.4.1988 tarihinde Ortaköy Kara
koluna intikal eden olaya ve Karakol 
amirinin tutumuna ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93) 

86. — Manisa Milletvekili Hasan Zen-
gin'in, bir dergide yer alan DELTA Deri 
Giyim Sanayi A.Ş. ile ilgili iddialara 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/94) 

87. — Tupceri Mületvekili Kamer 
Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti
yacı olan malların lalımı için Sümerbank' 
la bir mutabakat imzalanıp imzalanmadı
ğına ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/98) 

88. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, 28 Nisan 1988 ta
rihinde İstanbulluda meyidana gelen olay
lardan sonra tutuklandığı iddia edilen öğ
rencilerden birinin akıbetine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/124) (1) 

89. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Ankara İli Ayaş İlçesinde Kimse
siz Çocukları Koruma Biriliğine ait olan 
okulun 'bahçesinin imarından doğan ve 
anlaşma ile Belediyeye verilen arsa üze
rimde özel bir koopemtif adına inşaat 
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yaptırıldığı iddiasına ilişkim İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/99) 

90. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Ataner'im, Zonguldak Taşkömürü İşlet
mesine Yozgat İlinden getirtilen işsizlerin 
yerleştirildiği ve Karabük Demıir = Çelik 
Fabrikalarıma işçi alımından vazgeçildiği 
iddialarıma ilişkin Devlet Bakanımdan söz
lü soru önergesi (6/100) 

91. — Artvin Milletvekili Hasan Ekin-
oi'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğime ya
pılan bir atamaya ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/108) 

92. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Türkiye Demir ve Çelik İşlet
meleri Genel Müdürlüğünde görevli bir 
genel müdür yardımcısı ile bir müdür 
muavininin sözleşmelerinin feshedilmesi-, 
nin nedenine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/109) 

93. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunun 
tamir edilmemesini tenkit eden bir va
tandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şef
liği görevlilerince dövüldüğü iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/110) 

94. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak İli Karabük İlçe
sinin ne zaman il yapılacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

95. — Sinop Milletvekili Yaşar Top-
çu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atan
masından önce, T.R.T. Yüksek Kurulu
nun yaptığı toplantılara ve gösterdiği 
adaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/112) 

96. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, 1976-1987 yılları arasında yurt 

dışına kaçırıldığı iddia edilen sermayeye 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/113) 

97. — Manisa Milletvekili Hasan Zen-
gin'in, Manisa İli Kula İlçesindeki San
dal Grubu içme suyu şebekesinin kontrol 
edilmeden hizmette açıldığı ve bazı köy
lerin su alamadığı iddiasına ilişkim Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/114) 

98. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
ıMüftüoğlu'nun, (Türkiye Taşkömürü Ku
rumu Amasra Müessese Müdürlüğüne 
1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında im
tihansız personel alındığı iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/115) 

99. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, Türkiye Ziraî Donatım Ku
rumu tarafından 1986 yılında çiftçi ve 
köylülere taksitle satılan traktörlerin ade
dine ve satış fiyatına ilişkin Tarım Orman 
ive Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/116) 

100. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, SEKA işçilerinin greve 
itildiği iddiasına ve işverence lokavt ilan 
edilmeninim gayesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/117) 

101. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzurum İli Şenkaya İlçesine bağ 
lı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasın
daki mera davası ile ilgili mahkeme kara
rının infazı sırasında meydana gelen ola
yın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/118) 

102. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir'in, İstanbul Kalamış İlkokulunda 
okuyan kapıcı çocuklarına farklı mua
mele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/122) 
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KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 

1. — Hatay Milletvekili Mehmet 
Dönen'in, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununun 2098 Sayılı Kanun
la Eklenen Ek Birinci Maddesine Bir 
Bent Eklenmesi Hakkında Yasa Teklifi; 
Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 13 
Arkadaşının, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar 
ICurumu Kanununun 2098 Sayılı Kanun
la üklenen Ek 1 inci Maddesine 2 Bent 
Eklenmesi Hakkında Yasa Teklifi ile 
Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, 
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 
2098 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 1 inci 
Maddesine Bir Bent Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu, (2/24, 2/35, 2/52) (S. 
Sayısı : 74) (Dağıtma tarihi : 27.5.1988) 

-X 2. —• Maluller lie Şehit, Dul ve 
Yetimlerine ıTütün ve Alkol Ürünlerinin 
Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkın
da Kanun Tasarsı ve Millî Savunma ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/429) (S. Sayısı : 68) (Dağıtma tarihi : 
27.5.1988) 

X 3. — 3100 Sayılı Katma Değer 
Vergisi Mükelleflerinin ödeme Kaydedici 

Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hak
kında Kanunun ve 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/449) (S. Sayısı : 80) (Dağıtma tarihi : 
7.8.1988) 

X 4. —- Milletlerarası Para Fonu 
ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Ban
kasına Katılmak İçin Hükümete Yetki 
Verilmesine Dair Kanunda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1 /472) 
!(S. Sayısı : 86) (Dağıtma tarihi : 
6.10.1988) 

5. — Afyon Mlillet vekili Metim Ba-
lıbey'in, 12.3.1982 Tarih ve 3634 Sayılı 
Turizmi Teşvik Kanununa Bir Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm Komisyonu Raporu (2/67) (S. Sa
yısı : 88) (Dağıtma tarihi: 10.10.1988) 

6. — Uygulama İmkânı Kalmamış 
Olan Kanunların Yürürlükten Kaldırıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/398) (S. Sayısı : 
81) (Dağıtma tarihi : 11.10.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 

..<... 

(12 nci Birleşim) 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 74) 

Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in; 506 Sayılı 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 2098 Sayılı 
Kanunla Eklenen Ek Birinci Maddesine Bir Bent 
Eklenmesi Hakkında Yasa Teklifi, Ankara Mil
letvekili Rıza Yılmaz ve 13 Arkadaşının; 506 Sa
yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 2098 
Sayılı Kanunla Eklenen Ek 1 inci Maddesine 2 
Bent Eklenmesi Hakkında Yasa Teklifi ile Zon
guldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, 506 Sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununa 2098 Sayılı Kanunla 
Eklenen Ek 1 inci Maddesine Bir Bent Eklenme
sine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 

Komisyonu Raporu (2 /24 , 2 /35, 2 /52) 

T.B.M.M.1 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti 

Grup Başkanlığı 
Tarih: 23.2.1988 

Sayı: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 2098 sayılı Kanunla Eklenen 
Ek Birinci Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında Yasa Teklifim gerekçesiyle sunul
muştur. 

Gereği saygı ile arz olunur. 28.1.1988 

Mehmet Dönen 
Hatay Milletvekili 
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G E R E K Ç E 

506 sayılı SSK Kanununa 2098 sayılı Kanunla ek bir madde ile sadece basın mes
leğinde çalışanlara yılda 90 gün itibarî hizmet zammı hükme bağlanmıştır. 

Bu ek maddeye 3395 sayılı Yasa ile 3 ve 4 üncü bentler eklenerek denizde çalışan
lar ve azotlu gübre ve şeker sınaine ait işyerlerinde, 

1. Demir - çelik ve tunç döküm; 
2. Zehirli, boğucu, yakıcı, öldürücü ve patlayıcı gaz, asit, boya işleriyle gaz 

maskesi ile çalışmayı gerektiren, 

3. Patlayıcı madde yapılması, 
4. Kaynak 
işlerinde çalışanlara yılda 90 gün itibarî hizmet hükme bağlanmıştır. (9.7.1987'de). 
Ancak yukarıda yazılan azotlu gübre ve şeker sınainin dışında kalan ve aynı işleri 

yapan hatta daha ağır koşullarda çalışanlar yılda 90 gün itibarî hizmetten yararlana
mamaktadır. 

Bu durum işçiler arasında büyük bir haksızlığa neden olmaktadır. 

Bu haksızlığı İskenderun Demir ve Çelik Fabrikalarında çalışan işçilerin 1987 
yılına ait periyodik sağlık raporlarını incelediğimizde açık bir şekilde görmek müm
kündür. 

Haddehanede çalışanlar: 
Genel işçi sayısı : 1 845 
Periyodik muayeneden geçen : 1' 810 
Kronik bronşit : 85 
Yüksek tansiyon : 64 
Kalp hastalığı : 7 

Haddehanede çalışan işçiler yüksek sıcaklık ve kirli havanın etkisi altındalar. 

Çelikhanede çalışanlar: 
Genel işçi sayısı 
Periyodik muayeneden geçen 
Kronik bronşit 
Yüksek tansiyon 
Kalp hastalığı 

1 073 
1 042 

73 
45 
9 

Çelikhanede çalışanlar çok tehlikeli ortamda yüksek sıcaklık ve kirli havanın 
etkisi altındalar. 

Kok Fabrikasında çalışanlar 
Yekûn işçi sayısı 
Periyodik muayeneden geçen 
Kronik bronşit 
Yüksek tansiyon 
Kalp hastalığı 

651 
630 
35 
6 
3 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 74) 
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Kok fabrikasında çakışanlar yüksek sıcaklık ve hamkok gazının kirlettiği kirli 
havanın etkisi altındaki*. 

Yüksek fırında çalışanlar : 
Yekûn işçi sayısı : 565 
Periyodik muayeneden geçen : 546 
Kronik bronşit : 34 
Yüksek tansiyon : 11 
Kalp hastalığı : 7 

Yüksek fırın işçileri yüksek sıcaklık ve havada bol miktarda bulunan demir tozları 
ile kirlenmiş havanın etkisi altmdalar. 

Yukarıdaki tablolarda görülen hastalıklar artık son safhasına gelen hastalıklardır. 
Hafif vakalar bunlara dahil değildir. 

Periyodik muayeneye gelmeyenler ise çoğunluğu daha ağır vakalardır. Arkadaş
larından dışlanacağı korkusu ile hastalığının açığa çıkmasını istemeyenlerdir. 

Böyle işyerlerinde çalışanların 25 yıl çahştırılmaları mümkün olmayıp yılda 90 gün 
itibarî hizmetten yararlanmaları gerekir. 

Bu nedenlerle yeni bir düzenlemeye gereksinim duymuş ve bu teklif metni hazıri-
lanmıştır. 

HATAY MİLLETVEKİLİ MEHMET DÖNEN'IN TEKLİFİ 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 2098 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 
Birinci Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında Yasa Teklifi 

MADDE 1. — 506 sayılı SSK Kanununun 2098 sayıl* Kanunla değişik ek birinci 
maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir. 

«Sigortalılar ' Hizmetin Geçtiği Yer KMıenecek Gün 

Türkiye Demir ve Çelik a) Yüksek fırınlar 
Sanayii ile diğer ağır sa- b) Çdliıkhane 
nayide çalışan sigortalılar c) Haddehane 

d) Skıter 90 Gün 
e) Kok ve yan ürünler 
f) Dökümhane 

'Bu kısımlarında çalışan işçiler ve bu tesislerin çıkardığı kirli ve zehirieyici gazla
rın etkisinde kalan diğer işçföer 90 gün litibarî hizmet zammından yararlanırlar.» 

MADDE 2. — Bu Yasa yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Yasayı Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 74) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti 

Grup Başkanlığı 
Tarih : 8.3.1988 

Sayı : 14 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 2098 sayılı Kanunla eklenen ek 
1 inci maddesine iki bent eklenmesi hakkında yasa teklifimiz gerekçesiyle sunulmuştur. 

Gereğini saygı ite arz ederiz. 
Rıza Yılmaz Yaşar Yılmaz 

Ankara Ankara 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

Tevfik Koçak 
Ankara 

Erdoğan Yetenç 
(Manisa 

Eşref Erdem 
Ankara 

Fuat Erçetin 
(Edirne 

M. Kemal Duduoğlu 
Hatay 

İbrahim Tez 
Ankara 

Kamil Ateşoğulları 
Ankara 

Arif Sağ 
Ankara 

Beşer Baydar 
Ankara 

Ali Uyar 
Hatay 

Vedat Altın 
Kars 

O E R E K Ç E 

. 506 sayılı SSK Kanununa 24.8.1977 tarihinde 2098 sayılı Kanunla ©kienjen e!k 
1 inci madde ile basın mesleğinde çalışanlara yılda 90 gün itibarî hizmet zammı hük
me bağlanmıştır. 

Bu ek geçici maddeye 9.7.1987 tarihinde 3395 sayılı Yasa ile 3 ve 4 üncü bentler 
eklenerek denizde çalışanlar ile azotlu gübre ve şeker sanayiine ait işyerlerinde çalışan
ların da 90 günlük itibarî hizmet zammınidıaın faydalanacakları hükme bağlanmıştır. 

A) 1939 yılında çıikaım 3575 .sayıllı Askerî Fabrikalar Teikaüt ve Muavenet Sandığı 
Yasasına göre, akü fabrikalarında, boğucu, zehirleyici, asitli işyerlerinde çalışanlara 
6 ay, itibarî hizmet zammı verilmesi uygulanmışken daıha sonra çıkarılan 506 sayılı 
SSK Yasasında bu hüküm çıkarılmıştır. 

1939 yılında çıkarılan 3575 sayılı Askerî PaibriilkaJlar Tekaüt ve Muavenet Sandığı 
1.8.1968 tarihinde SSK'ya devredilmiştir. 1.8.1968 yılından önce askerî fabrikalarda 
işçi olaraik çalışanlar bu Yasanın müktesep haklarından yararlanmalkta, daha sonra 
işbaşı yapanlar ise 506 sayılı SSK Yasasına tabi olmaktadırlar ve itibarî hizmet zam
mından yararlanamamıaiktadırlaır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 74) 
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Aıkü fabrikalarında çalışan işçiler kursum zehirîemmesinden silk sık tedavi görmek
tedirler. Üstelik istatistikler bu işçilerin basın mesleğinde çalışanlardan 5 - 6 kat daha 
fazla hastalandıklarımı ve tedavi gördüklerini kanıtlıyorlar. 

Bu kısımlarda çahşam işçilerin kanlarında binde 70 'ile binde 500 arasında kurşun 
olduğu doktor raporuyla tespit edilmekte, sık sık kanları hastanelerde serum yoluyla 
kısmien temizlenmekte ise de tamamen iyileşmeleri mümkün olmamaktadır. 

Bu işçilere doktorlarca 4 - 5 - 6 ay gibi uzun süre istirahat verilmekte, kanıdaki 
kurşun miktarı binde 70'in altına düşünce tekrar işbaşı yapmaları mümkün olmak
tadır. Ancak bu gibi işyerlerinde çalışanlar 45 - 50 yaş arasımda ve Türkiye ortalama
sının çok altında, genç yaşta ölmektedirler. 

B) 'MTA laboratuvariarımda çalışan memurlar itibarî hizmet zammından yarar
landıkları halde bu laboratuvarlarda çalışan işçiler bu haktan yararlanamamaktadırlar. 

(A) ve (B) şıklarında belirtilen ve aynı işte çalışırken zehirlenen kişiler arasında 
ayırım ve mağduriyet yaratan bu durumun ortadan kaldırilrnası gerekir. 

Bu nedenlerle yasaya boğucu, zehirleyici, asitli işlerde çalışanlarım durumlarının 
dikkate aJımarak ek yapıtaıasıinda sayısız faydalar olacaktır. 

ANKARA MİLLETVEKİLİ RIZA YILMAZ VE 13 ARKADAŞININ TEKLİFİ 
506 Sayıb Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 2098 Sayılı Kanunla İEMenen Ek 1 inci 

Maddesine 2 Bent Eklenmesi Hakkındaki Yasa Teklifi 

MADDE 1. — 506 sayılı SSK Kanununum 2098 sayılı Kamunla değişik ek 1 inci 
maddesine aşağıdaki bentler eklenmiştir. 

Sigortalılar Eklenecek 
— Hizmetin geçtiği yer Gün 

A) Askdrî fabrikalarda ça-
İnşam sigortalı işçiler. a) Akü imal ve 'tamirhanesi, 

b) Asit, boğucu gaz ve zehirleyici iş
yerleri, 

c) Patlayıcı madde yapımı, 90 gün 
ç) Kaynak işleri, 
d) Yakıcı, öldürücü gaz ve boya işle-

leriyJe gaz maskesi ile çalışan işyer-
yerlerli, 

e) Radyatör imalathanesi, 
B) Maden Tetkik Arama a) Asit, zehirli gaz ve ilaçlarla çalışan 

Laboratuvariarımda çalışan laboratuvarlar. 
işçiler. b) Boğucu, yakıcı, öldürücü gaz ve bo

ya işleriyle gaz maskesi file çalışılan 
işyerleri. 90 gün 

Bu kısımlarda çalışan işçiler 90 günlük itibarî hizmet zammından yararlanırlar. 
MADDE 2, — Bu Yasa yayımı tarihinde yürüdüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Yasayı Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 74) 



TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 2098 sayılı Kanunla Eklenen Ek 1 inci 
Maddeye Bir Bent Eklenmesine Dair Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ekte sunul
muştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 
Şinasi Altıner 

Zonguldak Milletvekili 

G E R E K Ç E S İ 

Demir - Çelik Sanayi, çok geniş kapsamlı bir sanayi dalıdır. Bu sanayi dalı, ima
lat sanayi içinde, Metal Alt Sektörü olarak, bir Ağır Sanayi dalıdır. Bugün Azotlu Güb
re ve Şeker Sanayi dalları ile mukayese edildiğinde onlardan ço'k daha yıpratıcı, insan 
sağlığına zarar verici yüksek ısı ve ateşe 'karşı çalışması bakımından diğerleriyle kıyas
lanmayacak kadar hayatî tehlike bakamından riskli bir sanayi dalıdır. Esasen bu teşek
küllerde memur olarak çalışan ve emekli sandığına talbi olan personel, son 25 seneden 
beri 'bu fiilî hizmet zammını almaktadır. Gerek aynı yerde çalışan işçi ve memur sta
tüsündeki personelin bu fiilî hizmet sürelerinin (Yılda 90 gün) işçiler aleyhine bir hak
sızlık yaratması açısından; 

Gerekse; mevcut yasanın Ek - 1 inci maddesinde, Azotlu Gübre ve Şeker Sana
yiinde mukayese edildiği zaman bu sektörlere verilmiş olan bu 90 gün ilave süre kar
şısında, Demir-Çelik Sanayiinin yukarıda> anılan ve daha ağır olan benzer şartların
da çalışanlara bu hakkın verilmemesi, eşitlik prensibine son derece aykırıdır. Veya bü
yük ölçüde çelişkidir. 

Ayrıca iş kazası ve meslek hastalıkları tarifesine ilişkin mesleklerin tehlike dere
celerini gösteren listelerde Şeker Sanayi ile Basın Sanayi ve Gazetecilik işlerinin tehli
ke derecesi 2. 

Kimyevî Gübrede 3. 
Demir - Çellliık Sanayiinde tehlike derecesi 5'tir. 
Görüldüğü gübi Demir - Çelik Sanayi gerek meslek hastalığı, gerekse İcaza ve di

ğer hayatî riskler açısından, Basın, Şeker ve Gübre Sanayimden önde gelmektedir. Üs
telik Metal Sanayiinde (Yani Demir - Çelik Tesislerinde) bütün ağır işler, gazlı, tozlu, 
gürültülü, yüksek ısılı 'bu yerlerde gece ve gündüz, dönerli olarak (3 vardiya) üzerin
den çalışma yapılmaktadır. 

Sonuç; 
Yukarıda gerekçelerini, açıklamaya çalıştığımız sanayi dalındaki işyerılerinde ça

lışan sigortalı işçilere de çalışma senesine 90 gün ek süre verilmesi doğrultusunda yap
mış olduğum Kanun teklifini arz ve istirham ederim. 

Saygılarımla. 
Şinasi Altıner 

Zonguldak Milletvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 74) 
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ZONGULDAK MtLLETVEKtLİ SİNASİ ALTINER'İN TEKLİFİ 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 2098 Saydı Kanunla Eklenen Ek 1 inci 
Maddesine Bir Bent Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 2098 sayılı Kanunla Ekle
nen Ek 1 inci maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir. 

Eklenecek 
Sigortalılar Hizmetin Geçtiği Yer Gün 

1. Kök üretiminde ve yan ürünlerde, 
2. Yüksek fırınlar ve gaz tesislerinde, 
3. Çelikhane ve dökümhanede metallerin 

izabesinde, 
4. Haddeleme tesislerinde, 

5. Kuvvet santrallilerinde ve yüksek gerilim
li elektrik tesislerinde, 

6. ZehikiHi boğucu, yakıcı, öldürücü ve 
patlayıcı gaz, asit, boya işleriyle gaz 
maskesi ile çalışmayı gerektiren işlerle, 
kaynak işlerinde çalışanlarda. 90 gün 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

V. — Demir - Çelik Sanayiin
de, fabrikalarda, atölye
lerde, çelik imalatı ile 
ilgili tesislerde çalışan
lar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 74) 
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Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 9.5. 1988 
Esas No. : (2/24), (2/35), (2/52) 

Karar No. : 9 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Yüksek Başkanlıkça Komisyonumuza havale edilen «Hatay Milletvekili Mehmet 
Dönen'in; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 2098 sayılı Kanunla Ekle
nen Ek Birinci Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında Yasa Teklifi», 

«Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 13 Arkadaşının; 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununun 2098 sayılı Kanunla Eklenen Ek 1 inci Maddesine 2 Bent Ek
lemesi Hakkındaki Yasa Teklifi», 

«Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 
2098 sayılı Kanunla Eklenen Ek 1 inci Maddesine Bir Bent Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi», 

Birbirleri ile ilgili görüldüğünden, İçtüzüğün 36 ncı maddesine göre birleştirilerek, 
Komisyonumuzun 5.5.1988 tarihli 8 inci birleşiminde; teklif sahibi Ankara Milletve
kili Rıza Yılmaz, Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı ile Sosyal Sigortalar Kurumu temsilcilerinin de katılmasıyla incelenip görü
şülmüştür. 

Her üç teklifte, bazı işyerlerinde bazı işlerde çalışan sigortalı işçilerin, bir yıllık 
sigortalılık sürelerine (90) günlük itibarî hizmet süresi uygulanmasını öngörmektedir. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda 2422 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, 
kadın sigortalıların 38, erkek sigortalıların 43 yaşından önce emekli olabilme imkânı 
önlenmiştir. 

Diğer taraftan, kalkınma hamlesi içinde bulunan memleketimizde özellikle teknik 
işgücü potansiyelinden azamî ölçüde faydalanılmağının esas olduğu dikkate alınırsa, 
halen var olan erken emeklilik sisteminin daha da genişletilmesi, primli sisteme da
yanan sosyal güvenlik kuruluşlarının malî durumlarını menfî yönden etkileyecektir. 

Ayrıca 1988 yılı Programında Hükümetçe T. C. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigor
talar Kurumunda fiilî ve itibarî hizmet süresi zamlarından faydalandırılacak görevli
lerin, teknoloji ile, sağlık ve işgüvenliği alanındaki gelişmelere paralel olarak belirli 
aralıklarla gözden geçirilmesini sağlayacak şekilde hukukî düzenlemelere başlanacağı 
belirtilmiştir. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun aktüeryal dengesini büyük ölçüde bozacak nitelik
te görülen teklifler, diğer bazı meslek grupları için yeni taleplere de yol açabileceği 
görüşü ile Komisyonumuzca müsbet mütalaa edilmemiş ve 'birleştirilmiş metnin mad
delerine geçilmeden reddedilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 74) 
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Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
arz olunur. 

Başkan 
Mustafa Balcılar 

Esikişehir 

Kâtip 
M. Rauf Ertökin 

Kütahya 
İmzada bulunamadı. 

Üye 
Sait Ekinci 

Burdur 
İmzada bulunamadı. 

Üye 
Mehmet Akdemir 

Gaziantep 
İmzada bulunamadı. 

Üye 
1. Hakkı Önal 

istanbul 

Üye 
Kerem Güneş 

Kars 

Üye 
Kazım Özev 

Tokat 
Muhalifim. 

Başkaınvekili 
Burhan Kara 

Giresun 

Üye 
Hamdı Özsoy 

Afyon 

Üye 
Nizamettin Özdoğan 

Elazığ 

Üye 
Ali Uyar 

Hatay 

Üye 
HalU Çulhaoğlu 

îzm'ir 
imzada bulunamadı. 

Üye 
Doğan Baran 

Niğde 
Muhalifim. 

Üye 
Talat Sargın 

Tdkat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 74) 





Döneni : 18 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 68) 

Maluller ile Şehit Dul ve Yetimlerine Tütün ve 
Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Veril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma; 

Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1 /429) 

T.C. 
Başbakanlık 20.4.1988 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 
07/101-2123/02592 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar 
Kurulunca 4.2.1988 tarihinde kararlaştırılan «Maluller ile Şehit Dul ve Yetimlerine 
Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı» ile gerekçesi ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Halen yürürlükte bulunulan 10.11.1983 tarih ve 2951 sayılı Tekel Bey'iyeleri Üçte 
Birlerinin Dağıtımı Hakkında Kanun ile, Devlet tekelinde bulunan ve bulundurulacak 
olan maddelerin satış bey'iye üçte birleri Tekel idaresince kesilerek, harp malûllerine, 
şehit dul ve yetimlerine, Kanunun 3 üncü maddeslinin c bendinde sayılan vazife malul
leri ile bunların ölümü halinde dul ve yetimlerine, durumlarına tekabül eden göster
genin Devlet memurlarına uygulanan katsayı ile çarpılması sonucu bulunan miktar 
üzerinden dağıtılmakta 'idi. 

Anack, 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun tütün ve tütün mamulleri 
ithal, üretim ve satışının Devlet tekelinde olduğuna dair 38 inci maddesinin 28.5.1986 
tarih ve 3291 sayılı Kanunla kaldırdması sebebiyle bunlardaki Devlet tekeli hukuken 
ortadan kalkmış ve böylece satış bey'iyelerinın üçte biri oranında gelir teminine imkân 
kalmamıştır. 

Gerek bu durum, gerekse uygulanan serbest ekonomi politikaları sebebiyle Devlet 
tekelinde bulunan mal ve 'hizmetlerin ileride daha da azalacağı dikkate alınarak ma-
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luller ile dul ve yetimlerine dağıtılacak miktarların daha istikrarlı 'kaynaklardan sağ
lanmasını temin etmek üzere anılan Kanunda değişiklik yapılması ihtiyacı hâsıl ol
muştur. 

Öte yandan, hak sahiplerinin tamamına yakın miktarının T.C. Emekli Sandığından 
aylık aldıkları dikkate alınarak ödemelerin anılan Sandıkça yapılması halinde gerek
siz bir çok işlemin de ortadan kaldırılabileceği anlaşıldığından yeni bir Kanun tasa
rısı hazırlanması yoluna gidilmiştir, 

MADDE GEREKÇHLERt 

Madde 1. — Bu madde ile, Devlet tekelindeki malların satış bey'iyelerinin üçte 
birlerinden kaynak sağlanması yerine, Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol îşlet^ 
meleri Genel Müdürlüğü (TEKEL) tarafından imal ve ithal edilen tütün mamulleri ile 
ağır alkollü içkilerin satış bedellerinden '% 2 oranında pay alınarak kaynak temin edil
mesi imkânı getirilmiş olup ayrıca Bakanlar Kuruluna bu oranı bir katına kadlar artır
ma yetiküsli verilmiş 'bulunmaktadır. 

Madde 2. — Birinci maddeye göre alınacak payların aylık tutarları Tekel ta
rafından T.C. Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğünde Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
adına açılacak «Maluller, Şehit Dul ve Yetimleri Hesabı»na gönderilecektir. Hesaba 
yatan paralar ertesi günden itibaren faize tabi tutulacak; ancak Bankaya masraf veya 
komisyon adıyla herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. 

Madde 3. — Hesapta toplanan paralardan kimlerin faydalanacağını belirleyen bu 
madde hükmü, eski uygulamaya göre herhangi bir yenilik getirmemektedir. Sadece, 
2951 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde iki paragraf olarak düzenlenmiş olan (c) 
bendi tek bir paragraf olarak yazılmış olup, jandarma ve emniyet mensupları açıkça 
ifade edilmiştir. Ayrıca, yapılacak ödemelerin herhangi bir vergi, resim veya harca tabi 
tutulmaksızın net olarak ödenmesi hususuna, vergi kanunları yanında bu Kanunda da 
yer verilmesinin uygun olacağı düşünülmüştür. 

Madde 4. — Bu maddeyle yapılan düzenleme sonucu; 
a) Bundan böyle ödemeler, İlgili bakanlıklar, dağıtım komisyonları ve Ziraat 

Bankası vasıtası ile değil, hak sahiplerine zaten emeklilik mevzuatına göre ödeme yap
makta bulunan T.C. Emökli 'Sandığı eli ile gerçekleştirilecek; böylece gereksiz bir çok 
işlem kaldırılmış olacaktır. 

b) Mevcut göstergeler ı% 25 oranında artırılarak hak sahiplerine biraz daha fazla 
ödeme yapılması mümkün olacaktır. 

c) ölen malûllerin dlul ve yetimlerine son yıl payının 5 katı tutarında verilen mik
tar için, «ikramiye» yerine daha uygun olacağı düşüncesiyle «yardım» ifadesi kullanıl
mıştır. 

d) Hesapta toplanan paraların yetmemesi halinde paylardan indirim yapılması 
yerine, farkın Hazinece karşılanması prensibi getirilmiştir, 

Hesapta para artması halinde ise, bir taraftan bunun tamamı Hazineye gelir kay
dedilecek, diğer taraftan uygun görülen bir miktarı ise Maliye ve Gümrük Bakanlığının 
bina, makine ve teçhizat alımları ile yapı, tesis ve büyük onarma ihtiyaçlarında, yatı
rım programı ile ilişkisi kurulmak suretiyle, kullanılabilecektir. 

Türkiye Büyük Millet MecMsi (S. Sayısı : 68) 
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Madde 5. — Bu madde ile, 2951 sayılı Kanunda mevcut olan öncelikle bayilik ve
rilmesi; Devlet tekelinde bulunan mallar İtibariyle değil, Tekel'in bayiliği olarak mu
hafaza edilmıiştir. 

Madde 6. — Kanunun uygulanmasına ait esasları belirlemeye Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı yetkili kılınmaktadır.-

Madde 7. — 10.11.1983 tarih ve 2951 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmaktadır. 
Geçici Madde — Bu madde ile, T.C. Emekli Sandığının gerekli hazırlıkları yapmak 

üzere zamana ihtiyacı olduğu dikkate alınarak 1988 yılında yapılacak 1987 dönemi 
ödemelerinin, bu Kanunla tespit edilen yeni göstergeler üzerinden hesaplanmak sure
tiyle eski usule göre ödenmesi hükme bağlanmaktadır. Ayrıca, ödemelerden sonra he
sapta kalacak paralar için bu Kanunun 4 üncü maddesinin (d) bendine göre işlem ya
pılması öngörülmüştür. 

Madde 8. — Yürüdük maddesidir. 
Madde 9. — Yürütme maddesidir. 

MÜi Savunma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. : 1/429 5.5. 1988 
Karar No. : 6 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maluller ile Şehit Dul ve Yetimlerine Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Be
dellerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun Tasarısı, ilgili bakanlıklar temsilcileri
nin iştirakiyle Komisyonumuzun 5.5.1988 tarihli 4 üncü Birleşiminde görüşüldü. 

Gerek tasarının ^gerekçesinde arz ve iizah olunan hususlar ve gerekse Maliye 
ve Gümrük Bakanı Müsteşarının verdiği tamamlayıcı bilgileri uygun ve yerlinde 
mütalaa eden Komisyonumuz ıtasarının tümünü prensip olarak kabul ettikten sonra 
maddelerin görüşmesine geçmiştir. 

Tasarının 1, 2 ve 3 üncü ımaddelıeni Komisyonumuzca uygun görülerek aynen 
kabul edilmiştir. 

Ödeme esasları başlıklı ıtasarının 4 üncü maddesinin (b) bendinde mevcut gös
tergeler '% 25 artırılarak hak sahiplerine biraz daha ödeme yapılması öngörülmek
te ise de bu miktarı ekonomik şartlar muvacehesinde yeterli görmeyen Komisyo
numuz, mevcut göstergelerin % 50 artırılmasını uygun görmüş, ayrıca tasanda ma
lullük derecesi aynı olan subay, astsubay, uzman çavuş, uzman jandarma çavuş ve 
sivil görevliler; bir tarafta, erbaş ve erleni diğer tarafa almak üzere insanların iki
ye ayrılmasını uzuvlar arasında bir farklılık olamayacağı düşüncesinde olan Komis
yonumuz (b) bendini yenliden düzenleyerek kabul etmiştir. 

Tütün, tütün mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Geneli Müdürlüğünce imar ve 
ithal edilen tütün mamullerdi ile ağır alkollü içkilerin satış bedellerinden % 2 ora
nında alınacak pay, T.C. Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğünde «Maluller, Şehlit, Dul 
ve Yetimleri Hesato na yatırılmaktadır. 4 üncü maddenin (d) bendinde hesapta 

Türkiye Büyük Millet Meclisti (S. Sayısı : 68) 
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toplanan miktarın ödemelere yetmemesi halinde aradaki farkın Hazinece karşılana
cağı hükme bağlanmıştır, ödemeler sonucunda arta talan miktar, bir taraftan Ha
zineye gelir diğer taraftan (Maliye ve Gümrüik Bakanlığının bina, makine ve teçhizıat 
alımları (ile yapı, tesis ve büyük onarım ihtiyaçlarında kullanılmasını) bu Kanun ta
sarısının esprisine uygun bulmayan Komisyonumuz, arba kalan miktarın % 25'ini 
şehit ve malul çocuklarının eğitim ve öğrenimimde sarfedilmek ve şehit, dul ve ye
timleri ile vazife ve harp malullerine sosyal tesisler yapılması gayesiyle bu bendi ye
niden düzenlemiştir. 

Tasarının 4 üncü maddesi yukarıda arz edilen gerekçeler ile Komisyonumuzca 
değiştirilerek kabul ediılmiştlir. 

Tasarının 5, 6 ve 7 nci maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarınım Geçici 1 imci maddesinde ilgililere ödenecek payların artırılması amaç

lanmaktadır. Bu artışın 1988 yılında ödenmiş olan 1987 yılı paylarını da kapsaması 
bakımından Geçidi madde 1 Komisyonumuzca yeniden düzeltiderek kabul edilmiştir: 

Tasarının yürürlük ve yürütme maddeleri olan 8 ve 9 uncu maddeleri Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üzen; Yüksek 
Başkanlığa saygı ile sunulur, 

Başkan 
Recep O. Ergun 

Kayseri 

Sözcü 
Burhan Cahit Gündüz 

izmir 

Üye 
Mustafa Bozkurt 

Aydın 
Üye 

İsmet Tavgaç 
Bursa 

Üye 
Rüştü Kâzım Yücelen 

tçel 

Üye 
Ramiz Sevinç 

tzmir 
Üye 

Hasan Zengin 
Manisa 

Üye 
Hasan Pertev Aşçıoğh 

Zonguldak 

Başkanvekili 
Gürbüz Ylımaz 

Ordu 
Üye 

Kifat Diker 
Ankara 

İmzada bulunamadı. 
Üye 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 
Üye 

Sabahattin Araş 
Erzurum 

Üye 
İsmail Dayı 

Balıkesir 

Üye 
Ali Şahin 

Kahramanmaraş 
Üye 

Mümtaz Güler 
Uşak 

ı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 68) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 26. 5.1988 

Esas No. : 1/429 
Karar No. : 25 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve (Başkanlıkça ön havalesi gereği «•Millî 
Savunma Komisyonu»nda görüşüldükten sonra Komisyonumuza havale edilen «Ma
luller ile Şehit, Dul ve Yetimlerine Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden 
Pay Verilmesi Hakkında Kanun Tasarısı»; Komisyonumuzun 10.5.1988 ve 25.5.1988 
tarihlerinde yaptığı 34 ve 36 ncı birleşimlerinde; Millî Savunma Bakanlığı, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katıl
malarıyla incelenip görüşüldü. 

Mevcut uygulamada; vazife malulleri ve yetimleri ile şehit, dul ve yetimlerine, 
2591 sayılı Kanun gereği, Devlet tekelinde 'bulunan tütün ve tütün mamullerinin sa
tış bey'iyelerinden pay verilmektedir. Ancak, tütün vee tütün mamullerinin üretimi 
ve satışının Deevlet tekelinde bulunduğuna dair 1177 sayılı Kanunun 38 inci madde
sinin 3291 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılması sonucunda, söz konusu mamul-
lerdeki Devlet tekeli hukuken ortadan kalkmış, bunun neticesinde de dağıtılan tekel 
bey'iyeleri için gelir temini imkânı kalmamıştır. Tasarı ile bu boşluğun giderilmesi 
ve daha kalıcı bir sistem oluşturulması öngörülmektedir. 

Bu gerekçe doğrultusunda hazırlanan tasarı Komisyonumuzca da benimsenerek, 
«Millî Savunma Komisyonu Metni» esas alınarak maddelerinin görüşülmesine geçil
miştir. 

«Millî Savunma Komisyonu Metni»nin 1,2 ve 3 üncü maddeleri aynen kabul edil
miştir. 

4 üncü îmadde; (d) bendi, hesapta kalacak paranın Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğınca belirlenecek ihtiyaçlar için de kullanılmasına imkân sağlayacak şekilde yeniden 
düzenlenmiş ve madde yapılan bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

5, 6, 7 ve Geçici Madde 1 ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 8 ve 9 uncu mad
deler aynen kabul edilmiştir. 

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

'Balkan Başteanvekili 
Kemal Akkaya İlhan Aşkın 

Samsun Bursa 

Sözcü Kâüip Üye 
İsmail Şengün Kadir Demir 

DenÜzlii Konya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 68) 
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Mehmet Ati Bilici 
Adana 

Nihat Türker 
Afyon 

Hazım Kutay 
Anltiaıra 

Nabi. Sabuncu 
Aydın 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Muzaffer Arıcı 
Denizi 

Mehmet Kahraman 
Erzurum 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

(Mübaldfie't Şerıbito Elkli'dir) 

H. Orhan Ergüder 
İstanbul! 

Hüsnü Okçuoğlu 
Istanbull! 

(Muhalefet Şerhim EkEdü'r) 

N. Kemal Zeybek 
fetaribuü 

Birgen Keleşi 
İzmlir 

(tmzald ,̂ 'bulunamadı) 

Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

Saffet Sert 
Konya 

Mehmet Deliceoğtu 
Adıyaımian 

Onural Şeref Bozkurt 
Ankara 

İbrahim Demlir 
Antalya 

(İmzada bulunamadı) 

Fenni İslimyeli 
Balltair 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Erol Zeytinoğlu 
Esklişelhlir 

Abdulah Ay kon Doğan 
İsparta 

Mdhm'öt M'oğul'tay 
İstanbul! 

(jlmzıacla bulunamadı) 

Ali Topuz, 
Isltıanbu]! 

ıflitazada bulunamadı) 

M. Oevldöt SelVi 
Bskiişehir 

(İmzada bulunamadı) 

S. Halil Özsoy 
Kayseri 

Onur Kum!b'aracıb|aşı 
Kocaeli 

(İmzada bulunamadı) 

Sümer Oral 
Manisa 

Türkiye Büyük Mdllet Meclisi (S. Sayısı : 68) 
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Cemal 'Sejyımen MaibJmut Özltürk. 
'Nıevşiehlirı Mığdie 

(İmzada 'bulunamadı) (llmza'da bulunamadı) 

İdris Arıkan Şakir Şeker 
Sti'iırt Sivas 

Enis Tütüncü Tevfik Ertüzün 
Tektiridiağ Zonıguldalk 

(Muıhialeflöt! Serinim Bk'lMir) (İrnızıadla (bulunamadı) 

MöHAUEFET ŞERHİ 

1/429 Esas No.lu yasa Hasarlısının 3 üncü m'a/ddieısi'nıde sözü edilen Sıilanlı Kuv
vetlerle birljklte veya ayrı ol'ara'k görevlendirilenlerden bu ,gör©vlerin çeşitli sebep ve 
tesirleri ille vazife ırnalaılü sayılan Jandarmia ve emnli'yeıt mıenisuplan, dile süviil görev
liler arasında köy koruyucularının da bu kapsama girmesi nedeni ile sözkonusu ta
sarıya karşıyız. 

Köy koruyucuları Silahlı Kuvvetlerimiz veya Polis teşkilatımız içerisinde düşü
nülmemesi genelken bir sınıftır. 

Abdulkadir Ateş Enis Tütüncü 
ıGaziilanftep Tekirdağ 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

Türkiye Büyük MİM Mecfai (S. Sayısı : 68) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Maluller İle Şehit Dul ve Yetimlerine Tütün ve Alkol Ürünlerinin Slatış Bedellerinden 
Pay, Verilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç ve Kapsam 

MADDE î. — Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdür
lüğünce imal ve ithal edilen tütün mamulleri ile ağır alkollü içkilerin satış bedellerin
den yüzde iki oranında alınacak pay, bu Kanun hükümlerine göre hak sahiplerine öde
nir. Bu oran Bakanlar Kurulunca bir katına kadar artırılabilir. 

Payların Toplanması 

MADDE 2. — 1 inci maddede sayılan ürünlerin satış bedellerinin yüzde ikisinin 
aylık tutarları, T.C. Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğünde «Maluller, Şehit Dul ve 
Yetimleri Hesabı» adıyla Maliye ve Gümrük Bakanlığı adına açılacak cari hesaba her 
ay sonunda Tütün, Tütün. Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünce 
yatırılır. 

Bu paralar, yatırıldığı günden itibaren faize,tabi tutulur. Fa,iz miktarı aynı şart
larla verilen azamî faiz oranından az olamaz. 

Bankaya, bu hesapla, ilgili hizmetler için masraf veya komisyon namı ile herhangi 
bir ödeme yapılmaz. 

Faydalanacaklar 

MADDE 3. — 2 nci maddede belirtilen hesapta toplanan paralardan; 
a) Harp malûllerine, 
b) Şehit dul ve yetimlerine, 
c) Barışta, olağanüstü yönetim usullerinin uygulandığı haller ile talim, tatbikat 

veya manevra sırasında görevin veya çeşitli harp silah ve vasıtalarının sebep ve tesiri 
ile vazife malûlü sayılan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile askerî harekâtı gerek
tiren iç tedip hareketleri veya güvenlik veya asayişin sağlanmasında Silahlı Kuvvetlerle 
birlikte veya ayrı olarak görevlendirilenlerden bu görevlerin çeşitli sebep ve tesirleri ile 
vazife malulü sayılan jandarma ve emniyet mensupları ile sivil görevlilere, 

d) (c) bendinde belirtilen görevlerin ifası sırasında, bu görevlerin çeşitli sebep ve 
tesirleri ile ölenlerin dul ve yetimlerine, 

bu Kanun hükümlerine göre ödeme yapılır. 
Bu ödemeler hiçbir vergi, resim veya harca tabi tutulmaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 68) 
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MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETT1ĞÎ METİN 

Maluller İte Şehit Dul ve Yetimlerine Tü
tün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedelle
rinden Pay Verilmesi Hakında Kanun 

Tasarısı 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1. — Tasarının 1 ılnci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETT1ÖÎ METİN 

Maluller İte Şehit Dul ve Yetimlerine 
Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedel
lerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1. — Millî Savunma Ko
misyonu metninin 1 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Payların Toplanması 

MADDE 2. — Tasarının 2 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir, 

Payların Toplanması 

MADDE 2. — Millî Savunma Komis
yonu metninin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Faydalanacaklar 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Faydalanacaklar 

MADDE 3. — Milî Savunma Ko
misyonu metninin 3 üncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 68) 
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'(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Ödeme Esasları 

MADDE 4. — ödemeler aşağıdaki esaslar dahilinde yapılır: 

a) Hak sahiplerine, 3 üncü maddede yazıık durumlar sebebiyle, sosyal güvenlik 
kurumlarınca aylık bağlanmasına esas olan tarihten geçerli olarak müracaat tarihini izle
yen yılın en geç ilk üç ayı içinde ve kaynağı 2 nci maddede yazılı hesaptan önceden 
aktarılacak paralardan karşılanmak üzere T.C. Emekli Sandığı tarafından ödeme yapılır. 
Ay farkları yıllık miktarın onikiye bölünmesi suretiyle hesaplanır. 

b) Her yıl ödenecek miktar, malûllük derecelerine göre aşağıda yazılı gösterge
lerin ödemenin yapılması gereken yılın ilk dönemindeki Devlet memuru aylıklarına 
uygulanacak katsayı ile çarpımıyla bulunacak tutardır. 

p o s t e r g e l e r 
Subay, Astsubay, Uzman 

Malullük Çavuş, Uzman Jandarma Erbaş ve 
derecesi Çavuş, Sivil Görevliler erler 

II 6875 5000 
2 6250 4375 
3 5625 3750 
4 5000 3125 
5 4375 2500 
6 3750 , 1875 

3 üncü maddenin (b) ve (d) bendinde sayılan dul ve yetimlere 6875 gösterge üze
rinden; bunlar bir kişi ise tamamı, fazıla ise eşit olarak paylaştırılmak suretiyle ve 
sosyal güvenlik kanunlarına göre dul ve yetim aylığı aldıkları sürece, ödeme yapılır. 

c) Harp veya vazife maMü olanlara hayatta bulundukları sürece ödeme yapılır. 
Ancak, ölen malûlün son yıldaki pay tutarının 5 katı, bir defaya mahsus olmak şartıyla 
kendisinden dul ve yetim aylığı bağlanacaklara eşit miktarda paylaştırılmak suretiyle 
yardım olarak ödenir. 

di Hesapta toplanan ırmiktarım ödemelere yetmemesi halinde aradaki fark Ha
zinece ıkarşianır. ödemeler sonucunda arta Ikalan miktar, bir taraftan Hazineye gelir, 
diğer taraftan Maliye ve Gümrük Bakan1 iğinim bina, makine ve teçhizat alıımlları ille 
yapı, tesis ve büyülk onaran ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ilgili hizmet tertip'leri-
ne bu Bakanliikça uygun görülen miktarı ödeneik kaydedilir. (Bu surette kaydedilen 
ödeneklerim Devlet Plian'lama Teşkilatınca yılı programı ile 'ilişkisi kurulur ve bun
lardan yılı içinde sarfedilmieyem miktarlar ertesi yılla devren gelir ve ödenek kaydo
lunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 68) 
i 
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(Millî Savunma Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Ödeme Esasları 

MADDE 4. — Ödemeler aşağıdaki 
esaslar dahilinde yapılır : 

a) Hak sahiplerine, 3 üncü madde
de yazılı durumlar sebebiyle, sosyal gü
venlik kurumlarınca aylık bağlanmasına 
esas olan tarihten geçerli olarak müracaat 
tarihini izleyen yılın en geç ilk üç ayı 
içinde ve kaynağı 2 nci maddede yazılı 
hesaptan önceden aktarılacak paralardan 
karşılanmak üzere T.C. Emekli Sandığı 
tarafından ödeme yapılır. Ay farkları yıl
lık miktarın onikiye bölünmesi suretiyle 
hesaplanır. 

,b) Her yıl ödenecek miktar, malul
lük derecesine göre aşağıda yazılı göster
gelerin ödemeniın yapılması gereken yılın 
ilk dönemindeki Devlet Memuru aylıkla
rına uygulanacak katsayı ile çarpımı Me 
bulunacak tutardır, 

Malullük 
Derecesi Göstergeler 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Ödeme Esasları 

MADDE 4. — ödemeler aşağıdaki 
esaslar dahilinde yapılır: 

a) Hak sahiplerine, 3 üncü maddede 
yazılı durumlar sebebiyle, sosyal güven
lik kurumlarınca aylık bağlanmasına esas 
olan tarihten geçerli olarak müracaat ta
rihini izleyen yılın en geç ilk üç ayı için
de ve kaynağı 2 nci maddede yazdı he
saptan önceden aktarılacak paralardan 
karşılanmak üzere T.C. Emekli Sandığı 
tarafından ödeme yapılır. Ay farkları yıl
lık miktarın onikiye bölünmesi suretiyle 
hesaplanır, 

b) Her yıl ödenecek miktar, malul
lük derecesine göre aşağıda yazılı gös
tergelerin ödemenin yapılması gereken 
yılın ilk dönemindeki Devlet memuru 
aylıklarına uygulanacak katsayı ile çar
pımı ile bulunacak tutardır. 

Malullük 
derecesi Göstergeler 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

-ı ' 
8 250 
7 500 
6 750 
6 000 
5 250 
4 500 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

8 250 
7 500 
6 750 
6 000 
5 250 
4 500 

3 üncü maddenin (b) ve (d) bendinde 
sayılan -dul ve yetimlere 8 250 gösterge 
üzerinden; bunlar bir kişi ise tamamı, bir
den fazla ise eşit olarak paylaştırılmak 
suretiyle ve sosyal güvenlik kanunlarına 
göre dul ve yetim aylığı aldıkları sürece 
ödeme yapılır. 

c) Harp veya vazife malûlü olanla
ra hayatta bulundukları sürece ödeme ya
pılır. Ancak, ölen malûlün son yıldaki 
pay tutarının 5 katı, bir defaya mahsus 

3 üncü maddenin (b) ve (d) bendinde 
sayılan dul ve yetimlere 8 250 gösterge 
üzerinden; bunlar bir kişi ise tamamı, 
birden fazla ise eşit olarak paylaştırıl
mak suretiyle ve sosyal güvenlik kanun
larına göre dul ve yetim aylığı aldıkları 
sürece ödeme yapılır. 

c) Harp veya vazife malulü olanla
ra hayatta bulundukları sürece ödeme ya
pılır. Ancak, ölen malulün son yıldaki 
pay tutarının 5 katı, bir defaya mahsus 

Türkiye Büyük Mlillet Meclisi (S. Sayısı : 68) 
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'(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Bayilik 

MADDE 5. — Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Mü
dürlüğünce satışı yapılan ürünlierin bayiliği, başka isteyenlere tercihan, aşağıdaki sıra 
dahilinde derece ve müracaat sırası gözönünde bulundurularak; 

a) Harp malullerine, 
b) Şehit dul ve yetimlerine, 
c) Bu Kanun kapsamına giren asker ve sivil vazife malullerine, 
d) 3 üncü maddenin (d) bendinde sayılan dul ve yetimlere, 
verilir. Bunların bayiliği fiilen kendilerinin yapması şarttır. Bayiliği veya menfa

atini her ne suretle olursa olsun başkalarına devredenlerden bayilik geri alınır. 

Yetki 

MADDE 6. — Bu Kanunun uygulanmasına ait esasları belirlemeye Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı: yetkilidir, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 68) 
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(Millî Savunma (Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

olmak şartıyla kendisinden dul ve yetim 
aylığı bağlanacaklara eşit miktarda pay
laştırılmak suretiyle yardım olarak öde
nir. 

d) (Hesapta toplanan miktarın öde
melere yetmemesi halinde aradaki fark 
Hazinece karşılanır. Ödemeler sonucunda 
arta kalian miktarın % 25'i şehit ve malul 
çocuklarının eğitim ve öğretiminde sarf 
edilmek ve şehit, dul ve yetimleri ile va
zife ve harp malullerine sosyal tesisler 
yapılmak üzere T.C. Emekli Sandığına 
ödenir. Geri kalan kısım Hazineye gelir 
kaydolunur. 

Bayilik 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Yetki 

'MADDE 6. — Tasarının 6 ncı mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

olmak şartıyla kendisinden dul ve yetim 
aylığı bağlanacaklara eşit miktarda pay
laştırılmak suretiyle yardım olarak öde
nir. 

«d) Hesapta1 toplanan miktarın öde
melere yetmemesi halinde aradaki fark 
Hazinece karşılanır, ödemeler sonucun
da kalan miktarın 1% 25'i şehit ve malul 
çocuklarının eğitim ve öğretiminde sarfe-
dilmek ve sosyal tesisler yapım, onarım 
ve işletilmesinde kullanılmak üzere T.C. 
Emekli Sandığına ödenir. Arta kalanı ise 
bir taraftan Hazineye gelir, diğer taraf
tan Maliye ve Gümrük Bakanlığının bi
na, makine ve teçhizat alımları ile yapı, 
tesis ve büyük onarım ihtiyaçlarında 
kullanılmak üzere ilgili hizmet tertipleri
ne bu Bakanlıkça uygun görülen miktarı 
ödenek kaydedilir. Bu suretle kaydedilen 
ödeneklerin yılı programı ile ilişkisi Dev
let Planlama Teşkilatınca kurulur ve bun
lardan yılı içinde sarfedilmeyen miktar
ları ertesi yıla devren gelir ve ödenek 
kaydedilir.» 

Bayilik 

MADDE 5. — Millî Savunma Ko
misyonu metninin 5 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Yetki 

MADDE 6. — Millî Savunma Ko
misyonu metninin 6 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 68) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 

MADDE 7. — 10.11.1983 tarih ve 2951 sayılı Tekel Beyiyeleri Üçte Birlerinin 
Dağıtımı Hakkında Kanun yürüdükten kaldırılmıştır, 

OEÇİCÎ MADDE 1. — İlgililerin 1987 yılına ait payları bu Kanundaki göster
geler dikkate alınarak yürürlükten kalkan Kanundaki usullere göre ödenir. Hesapta 
arta kalan para hakkında bu Kanunun 4 üncü maddesinin (d) bendine göre işlem 
yapılır. 

Yürürlük 

MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 68) 



— 15 — 

(Midi Savunma Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metim) 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştin 

GEÇİCİ MADDE 1. — tligiiilere 1988 
yılında ödenmiş olan 1987 yılına ait pay
lar ile bu Kanuna göre aynı dönem için 
ödenecek paylar arasındaki fark ayrıca 
ödenir. Hesapta arta kalan para hakkın
da da bu Kanunun 4 üncü maddesinin 
(d) bendine göre işlem yapılır. 

Yürürlük 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 

MADDE 7. — Millî Savunma Ko
misyonu metninin 7 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millî Sa
vunma Komisyonu metninin geçici 1 in
ci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 8. — Mili' Savunma Ko
misyonu metninin 8 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Mecisi (S. Sayısı : 68) 



- 16 -

'(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Yürütme 

MADDE 9. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar ıKurulü yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bak. Başbakan Yrd. 
/. K. Erdem 

Devlet Balkanı 
Abdullah Tenekeci 

Devlet Balkanı 
Aii Bozer 

Devlet Bakanı Y. 
M. T. Titiz 

Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek 

Adalet Bakanı 
M. Oltan Sungurlu 

İçişleri Bakanı 
Mustafa Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
7. S. Giray 

Ulaştırma Bakanı V. 
A. K. Alptemoçin 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
İmren Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Fahrettin Kurt 

4 . 2 . 1988 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
Veysel Atasoy 

Devlet Bakanı 
Yusuf B. Özal 

Devlet Bakanı 
Mehmet Yazar 

Devlet Bakanı 
Nihat Kitapçı 

Millî Savunma Bakanı 
Ercan Vuralhan 

Dışişleri Bakanı 
A. Mesut Yılmaz 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
Hasan Celâl Güzel 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
B. Akarcalı 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Şükrü Yürür 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. T. Titiz 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 68) 
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(Millî Savunma Komisyonunun (Plan ve Bütçe Komisyonunun Kaîbul 
Kabul eutiği Metin) Ettiği Metin) 

Yürütme Yürütme 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil-
miştiır.' 

MADDE 9. — Mili' Savunma Ko
misyonu metninin 9 uncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük MıiHet Meclisi (S. Sayısı : 68) 




