
DÖNEM : 18 CİLT : 44 YASAMA YILI : 3 

T. B. M. M. 
TUTANAK DERGİSİ 

109 uncu Birleşim 

3 . 5 . 1990 Perşembe 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

Sayfa 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 297 
II. — GELEN KÂĞITLAR 298 

III. — YOKLAMA 299 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 299 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 299 

1. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün, Merkez Bankası tarafın
dan uygulamaya konulduğu açıklanan parasal programın başarı şansı ve üç ay
lık uygulama sonuçlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Gü
neş Taner'in cevabı 299:309 

2. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Zonguldak İlinin kalkınmada 
öncelikli yöreler kapsamına alınmasına ilişkin gündem dışı konuşması ve Dev
let Bakanı Kâmran tnan'ın cevabı 309:313 



T.B.M.M. B : 109 3 . 5 . 1 9 9 0 0 : 1 

Sayfa 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE 
MECLÎS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 313 

1. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 23 arkadaşının, kanun hükmünde 
kararnamelerle ilgili olarak Hükümettçe yapılan uygulama konusunda genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/27) 313:315 

V. — SEÇİMLER 315 
1. — 10/72 esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimi 315 
2. — Anayasa Komisyonunda açık bulunan bir üyelik için seçim 315 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 315 

1. — öğretmen ve Eğitim uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında 
Parasız Yatılı veya Burslu öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardım
lara ilişkin Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/682) (S. Sayısı : 380) 315:316 

2. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Üç Geçici Madde Eklenmesi
ne Dair 277 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Aynı Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesine Dair 323 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sağlık 
ve Sosyal tşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/136, 1/452) 
(S. Sayısı : 406) 317:330 

— 296 — 



T.B.M.M. B : 109 3 . 5 . 1990 O : 1 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 
TBMM Genel Kurulu Saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
Samsun Milletvekili irfan Demıralp'in, ABD Başkanı George Bush'un "Ermeni soykırımı" 

ile ilgili açıklamasına; 
tzmir Milletvekili M. Turan Bayazıt'ın, trafik kazaları ve trafik anarşisine; 
tlişkin gündem dışı konuşmalarına Devlet Bakanı Güneş Taner cevap verdi. 
Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin, hububat taban fiyatlarına ilişkin gündem dışı bir ko

nuşma yaptı. 
Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine gidecek 

olan parlamento heyetine ilişkin Başkanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Üç Geçici Madde Eklenmesine Dair 277 Sayılı Ka

nun Hükmünde Kararname ile aynı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 323 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Sağlık ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporla
rı (1/136, 1/452) (S. Sayısı : 406) ile; 

Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu
nun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Sağlık ve Sosyal 
işler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının (1/134) (S. Sayısı : 407), 

Görüşmeleri, Komisyon yetkileri; 
tzmir Milletvekili Erdal İnönü ve 41 arkadaşının, 2919 Sayılı Türkiye Büyük Millet Mecli

si Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun Geçici 3 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması
na Dair Yasa önerisi ve tçişleri Komisyonu Raporu (2/245) (S. Sayısı : 364), 

2985 Sayılı Toplu Konut Kanununa Bir Ek Madde tle Bir Geçici Madde Eklenmesine Da
ir Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/632) (S. Sayısı : 365), 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde tlave Edilmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı : 366), 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporunun (1/646) (S. Sayısı : 367), 

Görüşmeleri de, Komisyon ve Hükümet yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 
Ertelendi. 
öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya 

Burslu öğrenci okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara tlişkin Kanunun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının (1/682) (S. Sayısı : 380) maddelerine geçilme
sinin oylanması sırasında karar yetersayısı bulunmadığından, 

3 Mayıs 1990 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 16.26'da son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

E. Yıldırım Avcı 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Ordu Çanakkale 

Ertuğrul Ozdcmir Mümin Kahraman 

' —297 — 



T.B.M.M. B : 109 3 . 5 . 1990 O : 1 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

3.5.1990 Perşembe 

Teklifler 

1. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/339) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 2.5.1990) 

2. — Afyon Milletvekili Mustafa Kızıloğlu ve 3 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli ve 2809 
Sayılı Yükseköğretim kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek ve Bir GEçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi (2/340) (Millî EĞitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş ta
rihi ; 2.5.1990) 

3. — Kütahya Milletvekili Rauf Ertekin ve 2 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayıh 
Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi (2/341) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.5.1990) 

4. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu ve 9 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarih ve 2809 
Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi (2/342) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tari
hi : 2.5.1990) 

Rapor 

1. — 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve tçişleri komisyonları raporları (1/649) 
(S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi 2.5.1990) (GÜNDEMDE) 

Yazdı Soru Önergeleri 
1. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne ait Gebze-

Sultanorhan Mahallesindeki iki arsanın satış şartlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/1312) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.5.1990) 

2. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze organize Sanayi Bölgesinde yapılmakta 
olan inşaatlara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1313) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 1.5.1990) 

3. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, İstanbul'daki bir şirket aracılığıyla telefon din
leme cihatları ithal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1314) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 2.5.1990) 

Genel Görüşme Önergesi 

1. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 23 arkadaşının, kanun hükmünde kararnamelerle 
ilgili olarak Hükümetçe yapılan uygulama konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/27) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 2.5.1990) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıldırım Avcı 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Ertuğrul Özdcmir (Ordu) 

• ' — • 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 109 uncu Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
Salonda bulunan sayın üyelerin, mevcudiyetlerini yüksek sesle bildirmelerini rica ediyorum, 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün, Merkez Bankası tarafından uygulamaya konul

duğu açıklanan parasal programın başarı şansı ve üç aylık uygulama sonuçlarına ilişkin gündem dışı 
konuşması ve Devlet Bakanı Güneş Taner'in cevabı 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce, bazı sayın üyelerin gündem dışı söz taleplerini 
yerine getireceğim : 

İlk olarak, Zonguldak Milletvekili Sayın Tevfik Ertüzün, üç aylık uygulama sonuçları kar
şısında Merkez Bankasının parasal programının başarı şansı konusunda söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Ertüzün. (DYP sıralarından alkışlar) 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Değerli üyeler; geçtiğimiz ocak ayı ortalarında Mer
kez Bankası tarafından uygulamaya konulduğu açıklanan parasal programın başarı şansı üze
rinde gündem dışı konuşma yapmak üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisi 
saygıyla selamlarım. 

Değerli üyeler, Merkez Bankamızın Başkanının ifadesiyle, orta vadede sağlıklı bir Merkez 
Bankası bilançosuna sahip olmak veböyle enflasyonu düşürebilmek amacıyla, bu parasal prog
ram hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. 

1980 yılından bu yana, Merkez Bankası bilançosu ciddî biçimde aküst olmuş, âdeta 
çarpılmıştır. 1980 yılında 278 milyar lira olan emisyon hacmi, 1989 yılı sonunda 8 trilyon 365 
milyar liraya ulaşmıştır. İ989 sonu itibariyle emisyon hacmindeki artış, yaklaşık. 30 kat, bu
günkü tarih itibariyle de, yaklaşık 40 kattır. Sadece 1989 yılındaki emisyon artışı, bir önceki 
yıla göre yüzde 86 olmuştur. Bu gelişmeye rağmen, Merkez Bankası Başkanı, emisyonun yeteri 
ölçüde artmamasından ve 52 trilyon liralık Merkez Bankası bilançosu içinde ancak yüzde 17 
gibi bir seviyede kalmasından ve böylece, bu kadarlık bir emisyonla esnek bir para politikası
nın uygulanamamasından şikâyetçidir. 
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Merkez Bankası bilançosu, acaba, niçin bu hale gelmiştir? Sebebi gayet açık görünüyor : 
1980 yılından bu yana uygulanan, sorumsuzca uygulanan para politikalarının yükü, enflasyo
nun yükü, devalüasyonların yükü, hızla artan döviz tevdiat hesapları kur farklarının yükü, 
hep, ama hep, Merkez Bankasına fatura edilmiştir. Bu yükler, tabiatıyla, Merkez Bankası ka
nalıyla ekonomiye ve topluma yansımıştır. 

Bugün, yurt içi ve yurt dışı toplamı 12 milyar doları aşan döviz tevdiat hesapları, Hükü
mete, kolayca ulaşabileceği bir döviz kaynağı imkânını vermiş olmakla birlikte, Merkez Ban
kası üzerinde ciddî bir yükümlülük oluşturmuştur. Zira, döviz tevdiat hesapları, Merkez Ban
kasının pasifinde yer alan bir döviz borcudur. Döviz tevdiat hesaplarının döviz yükümlülüğü 
olması bir yana, ayrıca, Türk Lirasının yabancı paralar karşısındaki sürekli değer kaybından 
dolayı da, kur farkları, aktifin çok önemli bir bölümünü oluşturur hale gelmiştir; âdeta, Mer
kez Bankası, bir bakıma eli kolu bağlı hale dönüşmüştür. 

tşte, Merkez Bankası, ekonominin düzelmesinden ümidini kesmiş olacak ki, en azından 
orta vadede kendini kurtarmak, kendi bilançosunu düzeltmek amacıyla böyle bir parasal prog
ramı hazırlamıştır. Bu program, dikkatle incelendiğinde görülmektedir ki, âdeta, 80'li yıllarda 
sürdürülen ekonomi politikalarındaki yanlışlıkların bir itirafnamesidir. öyle ki, Merkez Ban
kası bilançosunda, 1994 için öngörülen hedefler, 1972, 1973 yıllarının Merkez Bankası bilan
çolarında realize edilen hedeflerdir. Bir başka ifadeyle, iktidar kanadının her fırsatta kötüledi-
ği 1970'Ii yılların başındaki Merkez Bankası bilançosu yapısına ulaşmayı, bugün, Merkez Ban
kası, 1994 yılı için hedef almaktadır. Bilançonun hemen hemen bütün göstergeleri için, bu he
defler 20 yıl öncesiyle aynıdır. Merkez Bankası bilançosunun aktif ve pasif dağılımından tutun 
da, kur riski oranına, dış ve iç varlıkları oranına, emmisyonla iç varlıklar oranına, iç döviz 
yükümlülüklerinin toplam bilançoya oranına kadar bütün göstergelerde 1972, 1973, 1974 yıl
larının yapısına ulaşılması hedeflenmektedir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; öyle ki, 1972, 1973 yıllarında her bir birim emisyonun yüzde 
50 döviz karşılığı varken, 1987, 1988 ve 1989 yıllarında, bu oran, eksi yüzde 350'ye gerilemiştir. 
İktidar üyeleri, döviz rezervlerimizin dolup taşmasından bahsederken, Merkez Bankası Başka
nımız bakınız ne diyor. "Döviz varlığımızdaki artışa rağmen, hâlâ emisyonun karşılığı dövizi
miz bulunmamaktadır." 

tşte, değerli üyeler, ekonominin düzlüğe çıkması için, tek çare olarak ortaya konulan bu 
programın, acaba, üç aydan bu yana süregelen gelişmeler karşısındaki başarı şansı nedir? ön
ce, çok kısa olarak, bu programda gördüğüm bazı ciddî eksikliklerden; gerek teorik bazdaki 
yanlışlıklar, eksiklikler ve gerekse Türkiye ekonomisinin yapısına, özelliklerine uygun düşme
yen hatalardan kısaca bahsetmek istiyorum : 

önce, bu programla, Merkez Bankası, ekonominin bütününden soyutlanmak isteniyor. 
Yani, Merkez Bankası diyor ki, ekonominin geri kalan sektörlerinde ne olursa olsun; ama ben 
onlardan bağımsız olarak, onlarla ilişkili olmayarak şu kendi bilançomu bir düzelteyim... Böyle 
bir Yaklaşım, ekonomik realitelere uygun düşmemektedir. Sadece Merkez Bankası Bilançosuy-
la ekonomiye yön vermek, şüphesiz, mümkün değildir. Hatta öyle ki, Merkez Bankası bilanço
su, para politikasının dahi önüne geçmiş görünüyor. "Neye dayanarak bunu söylüyorsunuz?" 
derseniz; bu programda, faiz politikasından söz edilmiyor; bu programda, kredi hacminin ve 
dağılımının ne olacağından da söz edilmiyor; bu programda fiyat politikası da dikkate alınmı
yor; mesela, destekleme fiyatları konusunda Merkez Bankasının nasıl bir politika izleyeceği 
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de bu programda görülmüyor; halkın ve bankaların davranışlarındaki değişikliklerin program 
üzerindeki etkileri görülmüyor ve paranın tedavül hızından hiç bahsedilmiyor; para politikası
nın büyüme hızı üzerindeki etkilerine de kayıtsız kalınıyor. Ayrıca bir önemi de var; bu prog
ram hazırlanırken, varsayım yapılıyor ve deniyorki, "Bu program, 1990 yılında, ekonominin, 
aynen 1989 yılındaki performanslarını muhafaza edeceği varsayımı üzerine inşa edilmiştir" 

Değerli üyeler, şimdi, 1989 yılındaki ekonomik performanslar, acaba esas alınacak per-
formasyonlar mıdır? Yüzde 1,7'lik büyüme hızı ve yüzde 70'lik enflasyon!.. Türkiye, hiçbir 
zaman ama hiçbir zaman, nüfus artışının altındaki bir büyüme hızını kabullenemez. O itibar
la, bu programın esas aldığı bu varsayım temelden yanlıştır. 

Şimdi bu programdaki bu eksiklikleri de bir tarafa bırakacak ulursak -kabul edelim ki, 
bu eksiklikler de ciddî eksiklikler değildir- acaba bu programın başarı şansı nedir? Her şeyden 
önce, bu programın başarıya ulaşması için, ekonomide, enflasyonist bekleyişlerin kırılması ge
rekiyordu. Bugün, enflasyonist bekleyişler kırılmamıştır; Türk ekonomisi, âdeta, aylık yüzde 
5'lik enflasyon trendine oturmuştur. Ekonomik istikrarın sağlanmadığını bir ortamda, sağlıklı 
bir Merkez Bankası bilançosuna ulaşılamaz. 

İkinci nokta, emisyon artışıyla ilgilidir. Bu programda, emisyon artışının, 1990 yılı için
de, Merkez Bankası bilançosunun toplam artışından daha hızlı; ama, enflasyon hızından daha 
az artması hedef alınmıştır; ama, gelin görünüz ki, ilk dört aydaki emisyon artışı yüzde 20-30 
arasında seyretmektedir. 

Üçüncü nokta, biraz önce de ifade ettiğim, Merkez Bankası için döviz borcu, döviz yü
kümlülüğü mahiyetinde olan döviz tevdiat hesaplarının artmaya devam etmesi ve Türk Lirası
nın değer kaybının hızlanması, kur riskini büyütmektedir. Halbuki, program, döviz tevdiat he
saplarının küçültülmesini esas alıyordu. 

MÜNİR FUAT YAZICI (Manisa) — Sizin zamanınızda var mıyydı? 
TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — Anlamadığınız anlaşılıyor... 
MEMHMET SAĞDIÇ (Ankara) — Çok konuşuyorsun, boş konuşuyorsun. 
BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayalım lütfen. 
TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — öyle ki, bugün, Merkez Başkasının döviz borçları pa

sifin yüzde 63'ünü oluştururken, Merkez Bankasının döviz varlıkları aktifin ancak yüzde 37'sini 
oluşturuyor. 

Nihayet, vergi tahsilatının gerilemesi -geçen yıla göre vergi tahsilatı yaklaşık yüzde 50 ci
varında gerilemiştir- ve bütçe açığıuın büyümesi, Hazineye yeniden avans açılmasını gerektire
cek sinyaller vermektedir. Ayrıca, ithalatın hızla büyümesi, buna bağlı olarak dış ticaret açığı
nın büyümesi, artması hedeflenen döviz rezervleri için ciddî bir tehlike oluşturmaktadır. Niha
yet, negatif faiz politikasının sürdürülmesi, mevduatı geriletme teklikesini de göstermektedir. 

özetle, burada saydığım ve saymadığım faktörler de dikkate alındığında, para programın
dan bugün ciddî bir sapma olmasa bile, bu olumsuz gelişmeler karşısında, programın gerçek
leşmesinin ciddî güçlüklerle karşı karşıya olduğu görülmektedir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, bütün ihtisas politikaları, ancak birbirleriyle uyum halinde, 
koordinasyon halinde uygulandıkları takdirde netice verebilirler. Yoksa, birbirinden kopuk pa
ra politikası, maliye politikası teşvik politikası, dış ticaret politikası ve diğer politikaları izledi
ğiniz takdirde, bunlardan netice almak mümkün değildir. Bugün uygulanan para politikasının 
siyasî muhatabı olmadığı gibi, uygulanan ekonomi politikalarının koordinasyonunun da mu
hatabı, maalesef, siyasî muhatabı yoktur. 
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tşte bütün bu sebeplerle, Türk ekonomisinin ciddî bir restorasyona ihtiyacı olduğu görülüyor. 
Sadece Merkez Bankası bilançosunu 1994* t e düzeltmeyi vaat eden programlarla, çarpılan 

dengeleri düzeltmek ve ekonomiyi istikrarlı bir büyüme süreci içine oturtmak mümkün değildir. 
Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ertüzün. 
Hükümet adına cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Taner; buyurun efendim. (ANAP 

sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (istanbul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 

üyeleri; Sayın Ertüzün'ü dinlediğiniz zaman, "Vah bu milletin haline" dersiniz. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Vah Sana; vah sizin halinize. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Vah bu milletimin haline. 
Sene 1979... Bakın, hiç bir şey söylemedim, "Sene 1979" dedim; ne dediğimi anladılar. 

Ben bir şey söylemeyeceğim. (ANAP sıralarından gülüşmeler, alkışlar) 
Sene 1990... Merkez Bankası bilançosuna bakıyoruz. Ne olmuş bu Merkez Bankası Bilan

çosuna? Rezervleri 5 milyar doların üzerinde artmış. Vah memleketim vah (!) Yani, bu Merkez 
Bankası, rezervlerini 5 milyar doların üzerine çıkarmış; yine yanlış yapmış (!) 

TEVFÎK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Krediler ne olmuş? Rezervlerin payı ne?., ezbere 
konuşma! 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efendim, "krediler ne olmuş?.." Bu 
memlekette Merkez Bankası kredi veriyordu. Geçen seneden başlamak üzere, net iç varlıklarda 
sistemi azaltıp, Merkez Bankası bilançosunu derleyip toparlamak için, reeskont sistemine bir 
sıkılaştırılma, darlaştırılma getirilmiş, Sayın arkadaşım soruyor; "Para politikası yapıyorsu
nuz; çiftçiye, köylüye falan nereden ne vereceksiniz?" Vah benim ülkem, vah (!) 

TEVFÎK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Perişan oldu, perişan. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Türkiye'de Merkez Bankası bilanço

su değişiyor. Bu konuyu bilen arkadaşlarımız, bir senedir, 1989 senesinde Türkiye'de ilk defa 
olarak, çiftçiye, köylüye peşin olarak bütün ürününün bedeli ödeniyor da, bu kadar trilyonlar 
ödeniyor da, 4,5 trilyon lira sübvansiyon yapılıyor da, bu paralar nereden geliyor diye bakıyor
lar. Tabiî bugüne kadar, sadece Merkez Bankası bilançosundan bunların finansmanını bildik
leri için, orada göremeyince, "vah benim Merkez Bankam vah" diyorlar, öyle mi? 

TEVFtK ERTÜZÜN (Zonguldak) — özelleştirmeden aldıklarınızı bütçeye kaynak koyu
yorsunuz. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER — (Devamla) — Öğle değil. 
TEVFtK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Birlikler kaynak olarak bütçeye destek oluyor. (DYP 

sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Ertüzün, lütfen, karşılıklı konuşmayalım. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Ertüzün, bakın, zatı âliniz gel

diniz, bu hür kürsüde konuştunuz, fikirlerinizi ifade ettiniz; şimdi, müsaade ederseniz ben de 
ifade edeyim. 

HASAN ZENGİN (Manisa) —- Yalan söylüyorsun!.. Çiftçi parasını alamıyor. 
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DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efendim, Ben de ifade edeyim; siz 
gelin doğrusunu söyleyin. 

BAŞKAN — Sayın Zengin, lütfen, laf atmayınız, dinleyiniz efendim. 
HASAN ZENGİN (Manisa) — Laf değil, gerçek bu Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, zamanı geldiğinde siz de söz alırsınız, siz de söylersiniz. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efendim, her iktidarın hatası olur, 
bizim de hatalarımız vardır. Yani yedi senedir iktidarda olacaksınız da hata yapmayacak mısı
nız?!. yapacaksınız. Bizim en büyük hatalarımızdan bir tanesi, o kadar süratli hizmet götürü
yoruz ki, götürdüğümüz bu hizmeti arkadaşlarımıza izah edemiyoruz. Kendilerine izah edebil
miş olsaydık, bu kürsüye çıkıp, bu şekilde beyanat vermezlerdi. Bu konuda kendilerinden özür 
dilerim; kendilerine yeteri kadar izah edememişiz. Zaten, 1989 senesinde değişen politikayı izah 
edemediğimiz için, şimdi onlar hâlâ oralara bakıp, "ne, ne oldu?" diye soruyorlar. Kendileri
ne arz edeyim : 

Efendim, 1989 senesinde, -hepinizin bildiği gibi- Türkiye'de 1988 senesinin, yani son altı 
yedi senedir yapılan yatırımlarına da bağlı olarak, gelişen bir ülke olan Türkiyemize, büyük 
hizmetler götürmeye çalıştık. Bu hizmetlerin paralelinde de, 6'sı seçim, 2'si referandum olmak 
üzere, 8 seçim yapıldı. Bunların neticesinde, kırk yıllık gelişmeyi altı yılın içerisine sığdırdık. 
Bu kadar hızlı bir gelişmeyi yaparsanız, tabiî, bunun bir bedeli olacaktır ve bunun bedeli, enf
lasyon olarak ortaya çıkmıştır. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Ne kafa be!.. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bunu inkâr etmek mümkün değildir. 
Yalnız, bu enflasyona bir çözüm getirmek lazımdı ve 1989 senesinde politikalar değiştiri

lerek, yeni bir sistem uygulanmaya başlanmıştır. Bu sistemin bir parçası, Merkez Bankası bi
lançosunun yapısını değiştirmek; ikinci kısmı ise, memleketimizdeki maliyet enflasyonunu ve 
bankalardaki faizleri aşağı çekerek, enflasyonu yapısal olarak değiştirip, zaman içerisinde bir 
daha yukarı çıkmamak üzere indirmektir. Bu, her iktidarın vazifesidir, görevidir; bizim İktida
rımız, Hükümetimiz de, Allah'a şükür bunu gayet güzel yapmaktadır/'Neden yapmaktadır?" 
diye sorarsanız; rakamlar ortadadır da ondan. Bu rakamları biz burada anlatırız. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Senin söylediğin masal, masal... 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bunu, masal olarak nitelendirenler 

olabilir, anlamak istemeyenler olabilir. Bazı insanların gözleri kara, gönülleri mühürlü de ola
bilir; ama, bir Türk insanı olarak, gerçeği, Türkiye dışına çıktığınız zaman anlamamız müm
kündür. Yurt dışı seyahatine çıktığınızda eğer size itibar gösteriyorlarsa, eğer kredi alabiliyor
sanız; ki, kredi alabilmek -iş sahibi olanlar bilirler- kuvvete bağlıdır, bir özelliğiniz varsa, bir 
kuvvetiniz varsa size kredi verirler. 

DOĞAN BARAN (Niğde) — Kim olsa verir. 
TEVFlK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Yüzde 11 ile nasıl aldınız? 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Şimdi, Türkiye, Allah'a şükür, istedi
ği anda, istediği kadar kredi alabilmektedir. 
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Sayın Ertüzün dedi ki, "Efendim, nasıl şeyler yapıyorsunuz?.. Geçen sene 1,7 büyüme 
hızı oldu, Ne oldu, ne bitti?" Ertüzün, siz bu Türkiye'de yaşamıyor musunuz? Geçen seneki 
kuraklığı siz bilmiyor musunuz? Siz, buralardaki insanları gidip görmediniz mi? 

TEVFtK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Tarımın payı yüzde 15. Lütfen sanayie bakın; sanayi 
ne olmuş... 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — "Sanayi ne oldu ?..." Şu anda sana
yideki büyüme hızı - son beş aydır- yüzde 5'tir. 1990 senesi içerisinde gayri safî millî hâsılanın 
büyüme hızı her ne kadar yüzde 5,7 olarak planlanmış ise de, bu rakamın yüzde 6 veya yüzde 
7 mertebesine ulaşacağını tahmin etmekteyiz ve bunun yüzde 5'i, şu anda imalat sanayiindeki 
büyüme hızıdır. 

Sayın Ertüzün gayet iyi bilecekler. Şimdi, bu memlekete bakacaksınız, diyeceksiniz ki, "Bu 
memlekette çimento üretiliyor mu?" Eğer siz, 13 milyon ton çimentodan 25-26 milyon ton çi
mentoya geliyorsanız, bu çimentoyu birileri üretiyor. "Peki, bu çimentoyu üretiyorlar da, bu 
çimentoyu kim tüketiyor? Bu çimentoyu hangi yapıda kullanıyorlar? Bu çimentoyla ev yapı
yorlar mı, yapmıyorlar mı?" diye sormayacak mısınız? Bu memlekette şeker varsa, şeker fab
rikası yapılıyorsa, şekerpancarı satılıyorsa, bunun karşılığında eğer siz vatandaşa şeker getiri-
yorsanız, "Bunu kim üretti, kim sattı, nereden geldi?" diye sormayacak mısınız? 

TEVFtK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Bunun bilançoyla ne alakası var? 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANKER (Devamla) — Bakınız, size enteresan, çarpıcı ra

kamlar vereyim. Bazı rakamları insanlar nedense gözden kaçırıyorlar; burada huzurunuzda tekrar 
etmekte fayda var. Bunlar, ufak tefek rakamlardır. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Merkez Bankasının, çimentoyla, şeker pancarıyla 
ne alakası var? Meseleyi saptırıyorsunuz. Merkez Bankasına gel. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Peki, vazgeçtim, Merkez Bankasını 
anlatayım, Siz ne isterseniz, ben onu anlatacağım. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Şu konvertibiliteyi bir daha anlat bakalım. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Konvertibiliteyi anlatayım, faydası var

dır. Burada isteğe göre konuşuyoruz; artık, Yüce Mecliste sistem değişti, biz de ne yapalım, 
ayak uyduruyoruz... Kusura bakmayın. 

Efendim, dünyada gelişmiş olan ülkeler "konvertibilite" diye bir sisteme geçerler. Şimdi 
Türkiyemiz de yıllardır rüyasında... , 

ŞÎNASt ALTINER (Zonguldak) — İtalya'da, almamışlar yarayı. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — İşte bakın, siz konvertibiliteyi, "İtal

ya'da parayı alıp almama" diye düşünüyorsunuz; müsaade buyurun da onu anlatayım, arada
ki farkı görün. Yanlış anlamayın, bunu başka bir maksatla söylemiyorum; bir laf söylenirken, 
bilerek söylenirse, hakikaten, faydası olur, bize de faydalı olursunuz. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Hadi anlat bakalım, niye almamışlar? 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Yıllardır, haklı olarak, hükümetlerin, • 

iktidarların, rüyası, büyük Türkiye yaratmak, kuvvetli Türkiye yaratmak ve bu Türkiye'nin 
ticaretini her yerde lastik etmek için konvertibiliteye geçmeyi esas almışlardır. Bu, bir rüya idi, 
rüya. Hatırlarsınız, biz, zaman zaman, "şunları yapıyoruz, bunları yapıyoruz" dediğimiz de, 
bazı partililer çıkıp, "Yahu, bunları da biz düşünmüştük, biz bunları yapacaktık" falan diyor
lar. Onlar düşünüyorlardı, biz yapıyoruz... İşte, konvertibiliıe, böyle bir olaydır. 
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İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Size öğretiyoruz. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Yıllardır beklenen bir olay, dövize bağlı 

bi olay; yani, sizin paranızın, kendi ülkenizde, serbestçe, bir paradan bir paraya geçmesi ve 
bunun üzerinde hiçbir sınırın olmamasını gerektiren bir olaydır. Dünyada bu şekilde kabul edilmiş 
ve Uluslararası Para Fonunun def misyonlarına göre 67 ülkeden biri heline gelmişiz. Bu duru
ma gelebilmek için türlü koşullardan geçeceksiniz, türlü koşullara sahip olacaksınız : 

1. Sisteminizdeki döviz dengeniz yapısal olarak oturmuş olacak; yani, carî işlem açığı ver
meyecek şekilde veya verirseniz, finanse edilebilecek şekilde olacak. Türkiye'de yıllardır bu yoktu; 
ama geçen sene, Allah'a şükür, bunlar meydana gelince, Hükümetimiz, Türk Parasını konver-
tibiliteye geçirmeye karar verdi ve takriben 48 saat içerisinde konvertibiliteye geçtik. 

ABDULKADÎR ATEŞ (Gaziantep) — enflasyonun da yüzde 5 olması lazım Sayın Taner. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Şimdi, zaman zaman öne sürülen id

dialardan bir tanesi, "Efendim, Türkiye'de yüzde 75 enflasyon varken -ki, dediğiniz doğru
dur, o tarihlerde yüzde 75 enflasyon vardı- konvertibiliteye geçemezsiniz; geçerseniz, mahvıpe-
rişan olursunuz; herkes elindeki parayla döviz almaya kalkar, döviz kuru bilmem nereye kadar 
çıkar, bu enflasyon daha da çoğalır, maliyet artar, batarsınız, gidersiniz..." gibi birtakım -bugün 
söyledikleri gibi- görüşleri söylüyorlardı. 

Zaten, hatırlayacaksınız, temmuz ayında, bu İktidar, işçisine, memuruna, kaynaklarını bulup 
yüzde 193'lük zam yaptığı zaman, o gün, aynı şahıslar çıkıp, ileriye dönük -bugünkü gibi- ke
hanette bulundular ve bakınız ne dediler; "ekimde, bankacılık sisteminden para kaçacaktır, 
ekimde çok büyük devalüasyon olacaktır -çünkü, onlar o zaman konvertibiletiyi akıllarına 
getirmemişlerdi- enflasyon yüzde 100-150, -tutmayın beni- yüzde 200 olacaktır..." 

TEVFIK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Programdaki ihracat hedefi ne oldu? 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Peki, ihracat için ne dediler?.. "Aman, 

aman, ihracat 7 milyar dolar, siz deyin 5 milyar dolar; ihracat mahvıperişan oldu, o da 
düşecektir" dediler ve 1989 yılının sonuna geldik, baktık, ihracat, maalesef, 12 milyar dolar 
civarında, 11 milyar 780 milyon dolar... 

TEVFIK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Programda ne idi? 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efendim, müsaade edin, Programda, 

dediğiniz doğrudur, Yalnız geçen sene görülen kuraklığı ülkemizde elli senedir görmemişsiniz, 
Biz senede 300-350 milyon dolarlık tahıl ihraç ediyoruz, değil mi? 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Hani sanayi malları ihraç ediyorduk?.. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Şimdi, sizin burada kuraklığınız ol

muş, siz ne yapmışsınız?.. Tahıl ürününde 350 milyon dolarlık ihraç yapacağınıza, 1 milyar 
dolarlık ithalat yapmışsınız, Bu parayı nereden bulmuşsunuz?.. Bu memleket 70 sent için dile
nirken, 1 milyar dolan bastırıp aldık, getirdik; işte bu... işte kuvvet burada... "Peki, nereden 
buldunuz?" diyecek olursanız; eğer siz bu parayı Merkez Bankası bilançosunda arıyorsanız, 
o para Merkez Bankası bilançosunda değildir... 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Nerede? 

— 305 — 



T.B.M.M. B : 109 3 . 5 . 1990 0 : 1 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bankacılık sistemi var; biliyorsunuz, 
dışarıda kredi itibarınız var; bugün, 5 milyar dolar, Merkez Bankasında rezerviniz var, 3 mil
yar dolar bankalarda var; isterseniz bu rakamı daha da fazla çoğaltırsınız, sizin elinizdedir. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sinirlenme Sayın Bakan, sakin ol, 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Şimdi, alışılmış bir teori var, emisyon 

büyüdüğü zaman eller ayaklar gidiyor, "Eyvah, emisyon büyüdü, emisyon büyüdüğüne göre 
enflasyon artacaktır... 

Şimdi, eskiden böyleydi tabiî; çünkü, o emisyonun karşısında ne yapıyorlardı?.. Karşılık
sız para basıyorlardı, Merkez Bankası matbaası çalışıyor, paralan koyuyorlardı. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Sen saçmalıyorsun; saçmalıyorsun sen... 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Şimdi, nedir emisyon? 10 trilyon lira 

şu anda. Bayramdan evvel, 6 milyon vatandaşım, bayram nedeniyle Türkiye'nin her tarafına 
gidip tatil yapabilmek için bankalardan paralarını çektiler; bankalardan para çekilince, emis
yon 11,3 trilyonna kadar çıkabildi. Sonra ne oldu? Beş gün içinde 10 trilyona düştü. Bugün 
daha da düşecek. Ben size söyleyim, haftasonuna kadar bu rakam 500 milyar daha düşer, 9,5 
trilyon olur. 

Şimdi, bakınız, 5 milyar dolar; 2,5'ten 12,5 milyar eder. Demek ki, 12,5 trilyon lira karşı
lığında, emisyonun karşılığında trink döviz vardır, döviz. Siz merak etmeyiniz, bunun enflas-
yonist bir baskısı olmaz. 

"Efendim, bütçe açıkları..." Haa, bakın bu doğru. Türkiye gibi büyük bir ülkede, 64 tril
yonluk bir bütçe koyarsanız, 10,5 trilyonluk da bütçe açığı koyarsanız, sizin vatandaşınız bun
lara bakmaz, bütçe yapmışsın yapmamışsın... 

"Efendim, vergi alın..." Yok; bir dakika... Bu İktidar, başka iktidarlar gibi milletin boğa
zına basıp vergi almaz. Verenden, verebilecekten, alacağı yeri bilir, oradan vergi alır. Almaya
cağı yerler vardır; birinci derecede öncelikli yöreler. Bugüne kadar sizin unuttuğunuz, bizim 
elektrik götürdüğümüz, telefon götürdüğümüz, yatırım götürdüğümüz yerler, Türkiye'nin unu
tulmuş yerleri... Haa, oralardan biz vergi almıyoruz. Hayır... Hayır, hayır... 

Efendim, buralarda yatırım yapmak için kurumlar vergisini aşağı çekmişiz, burada yatı
rım yapanların, bu yatırımlarda çalışan insanların vereceği vergiyi aşağı indirmişiz. Bundan 
dolayı vergi kaybımız olmuş... 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — Olsun varsın. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Olsun. Bu hizmet, bu memleket, bu 

millet için; siz merak etmeyiniz. 
Şimdi, sizin burada soracağınız sual nedir? Efendim, dilinize taktınız, bu memlekette enf

lasyon var, hayat pahalılığı var... 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Yok mu? 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Var. Var ama... 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Bir de Anadolu'ya çıkın bakın... 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Var ama, yüzde 5,5 e varan büyüme 

var bu sene 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Hangi büyümeden bahsediyorsun? 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — 5 milyar dolar rezerv var. Dünyada 

itibarım var ve aşağıya doğru giden bir enflasyon trendi var. Eylül ayında yüzde 75,4 olan enf
lasyon, mart ayı sonu itibariyle yüzde 63 mertebesindedir. Bu ay da düşecektir. Yarın rakamlar 
çıkacak, göreceksiniz. (ANAP sıralarından alkışlar) Göreceksiniz, gene düşecek. 
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Efendim, bu enflasyon böyle çıkıyor; nereden geliyor?.. Evet, bir kısmı sanayiden geliyor, 
bir kısmı psikolojik beklentiden geliyor, bir kısmı da, geçen yazın kuraklığından, yaş meyve 
ve sebzenin yeteri kadar arz-talep dengesini besleyememesinde geliyor; ama bu sene yağışlar 
iyi oldu, önümüzdeki günlerde bunların fiyatlarının süratle aşağıya düştüğünü göreceksiniz. 

"Efendim, negatif faiz..." Ne demek negatif faiz?.. Bugün verdiğiniz faizin enflasyondan 
düşük olması. 

Beyler, faiz hesabı şudur : Parayı bugün yatırırsanız dün faizini alamazsınız. Parayı bu
gün yatırırsan yarın faizini alırsın, öbür gün alırsın, bir sene sonra da alırsın. Dolayısıyla, bu
gün verilen mevduat faizi ile, bundan bir sene sonraki enflasyonu kıyaslayıp arasına bakacak
sın; eğer arasındaki fark eksi ise negatiftir, eksi değilse negatif değildir. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — 1987'den beri eksi... 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Kusura bakmayın, eksi değil; enflas
yon düşüyor. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Yalan konuşma! 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Gelin, burada siz doğrusunu konuşun. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Karıştırıyorsun... 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Ben karıştırırım; aynı zamanda kafa
ları da karıştırıyorum burada, şimdi neler oluyor bakın... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — özal'ın kafasını da karıştırdın sen. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın milletvekilleri... 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Döviz tevdiat hesabı 12 milyar dolar; bu, Merkez 
Bankası için borç mü, değil mi? 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Borçtur, ne olacak?.. 

Yani, kusura bakmayın, benim Almanya'da çalışan vatandaşım gelip benim Merkez Ban
kama, o zamanlar biraz daha fazla faiz vererek, oraya mevduatını yatırsa, ben de ona, bunca 
yıllık alın terinin, emeğinin karşılığı gönderdiği dövizler için biraz fazla para verirsem çok mu? 
Siz bu memlekette, DÇM'leri (Dövize Çevrilebilir Mevduat) getirip gece yarısı zenginlerini ya
ratırken çok değildi de, benim orada alın teriyle çalışan zavallı vatandaşıma üç kuruş, beş ku
ruş fazla veriyorsam çok mu oldu?.. (ANAP sıralarından alkışlar) Hayır Sayın Ertüzün, çok 
değil. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — DÇM'ler, hiç değilse, yatırıma gitti... 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Benim Almanya'da alın teriyle çalı
şan vatandaşıma ben ne versem, helaldir. Siz bunun karşısında durmayın; duramazsınız, ezilir
siniz. Siz merak etmeyin... 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Bilmiyorsun... 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Eğer biz bilmiyor olsa isek, Türkiye'
nin durumu bugün böyle olmazdı, hâlâ 70 sente muhtaç olurdu, hâlâ yokluklar olurdu, hâlâ 
kuyruklar olurdu. Bayram geldi, herkes, her yere gidebildi. Benzin problemi var mı? 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Milletin cebinde para yok, para... 
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•DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Siz kalkıyorsunuz, peşin olarak her 
türlü tahıl ürünlerini alıyorsunuz. Ziraat Bankası geçen sene 6,6 trilyon liralık plasman yap
mıştır. Bu parayı nereden bularak yapmıştır? Bunların sualini sormuyorsunuz da, "Efendim, 
faizler... Konvertibiliteye geçtiniz, ne oldu?" diyorsunuz... Şirketlere döviz kredisi alma müsa
adesini tanıdık; isteyen, işletme sermayesi olarak, dövizle borçlanabilir. Hemen cevaplar geli
yor; "Efendim, bu dövizleri borçlanırsanız ne olacak?" diye; sonra da, "Daha sonra döviz 
borcumuz artar, bunu geriye ödemeyiz; eyvah, vay memleketin haline" diyorsunuz... Konverti-
bilitenin özelliği budur, açıktır. Siz, dövizle borçlanın, Eğer dövizin miktarı fazla olursa ve eğer 
döviz girişi de sizin buyurduğunuz gibi, az olursa, serbest piyasada ne olur? Sizin hiç devalüas
yon yapmanıza lüzum yok; otomatik olarak, dövizin kuru yükselir. Şimdi, dövizin kuru yük
selirse, ne olur? O da zor bir şey değildir... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Senin hakkını yiyiyorlar, sen Maliye Bakanı olmalıy
dın. Aslında, sen bunları Adnan Kahveci'ye söyle. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Dövizin kuru yükselirse, bu sefer, ih
racat daha cazip olur. Eğer ihracat daha cazip olursa, daha fazla döviz gelmeye başlar. Eğer 
döviz kuru daha iyi olursa, yurt dışında bulunan vatandaşımız, "Bu para iyi, o zaman, malı 
mülkü daha fazla alayım" diyerek, biraz daha fazla para gönderir ve tekrar dengeye oturur. 
Bu, bir denge sistemidir. 

"Efendim, ilk üç ayda ticaret açığı 4 milyar dolar olmuş; vay başımıza gelenler, bu böyle 
giderse, biz yandık, bittik, kahrolduk" diyorlar. Merak etmeyin, hiçbir şey olmaz bizim ihra
catımız, geçen sene olduğu gibi, artar. 

Bakınız, geçen sene bir hayalî ihracat tantanası çıkardılar, arkasından, bütün şümulü belli 
oldu, devede kulak, ufak bir şey; bunu, kalktılar, Hükümetin, İktidarın üzerine yıkmaya ça
lıştılar... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hayalî ihracatçıların^sayısını söyler misin? 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, süresi dolmadı mı? 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Biz dedik ki, bu memlekette her za

man kötü niyetli insanlar olacaktır, bu insanlar zaman içerisinde yakalanacaklardır; bu bir po
lisiye hadisedir. Olay nedir?.. Biz bunlara vergi iadesi veriyorduk. Ne kadar veriyorduk? Yüzde 
20. Bunu kaldıralım dedik ve kaldırdık gitti. Şimdi, bir an için düşününüz; ihracat yapan bir 
ülkede yüzde 20 vergi iadesi demek, kuru, yüzde 20 daha iyi alıyorsun demektir. İhracatın bu 
şekilde baltalandığı bir dönemde, geçen sene ihracatın 12 milyar dolar seviyesine gelmesi, bi
zim, ihracatımızın OECD ülkelerinde yerini, bilhassa Avrupada sıkı tutup, bunun içerisindeki 
katma değerini artırarak, yerini koruduğudur.. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Siz bunu Merkez Bankası Başkanına anlatın baka
lım, ne diyecek? 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Onun için, Sayın Tüzün, hiç merak 
etmeyiniz, Merkez Bankası emin ellerdedir; emisyon problemi yoktur, döviz problemi yoktur, 
enflasyon aşağı düşecektir; çiftçi, parasını peşin olarak alacaktır, çiftçi parasını ödemek için 
Merkez Bankasının parasına gitmemize lüzum yoktur; biz, bankacılık sisteminden, Ziraat Ban
kasından, gerekirse ihracata bağlı olarak prefinansman alarak, sistem içerisinde her türlü pa
rayı veriyoruz. 
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ERTEKtN DURUTÜRK (İsparta) — Aynı masalları yedi senedir söylüyorsunuz; yedi se
nedir bu masalları dinliyoruz. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efendim, yedi senedir masal dinli
yorsunuz da, yedi senedir bu güzel ülkede yaşıyorsunuz, bizim yaptığımız 60 bin kilometrelik 
köy yollarında dolaşıyorsunuz, bizim yaptığımız otoyollarda dolaşıyorsunuz, bizim yaptığımız 
köprüden geçiyorsunuz, bizim yaptığımız barajların, bizim yaptığımız elektrik santrallarının 
elektriklerini alıp, bizim getirdiğimiz telsiz telefonlarla sağa sola telefon ediyorsunuz da, "Al
lah razı olsun bu iktidardan" diyemiyor musunuz? 

tBRAHÎM GÜRDAL (İsparta) — Parasını ödüyoruz. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Hepinize, sevgiler saygılar sunarım. 

(ANAP sıralarından alkışlar, DYP sıralarından gürültüler) 
2. — Zonguldak Milletvekili Şinasi AUmer'in, Zonguldak ilinin kalkınmada öncelikli yöreler kap

samına alınmasına ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Kâmran inan'm cevabı 
BAŞKAN — Sayın Şinasi AUmer'in, Zonguldak ilinin kalkınmada öncelikli yöreler kap

samına alınması hakkında gündem dışı söz istemi vardır; yerine getiriyorum. 
Buyurun Sayın Altıner. 
ŞtNASt ALTINER (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ben, Sayın Bakan 

Güneş Taner'in ifadelerinden anlaşıldığına göre, günlük gülistanlık hale getirildiği, kırk yılda 
gerçekleştirilebilineceklerin altıbuçuk yıla sığdırıldığı ülkemizde, bir tek unutulmuş olan Zon
guldak Vilayetinden bahsedeceğim; onun için, bir nebze, bugünkü zaman ölçüsünde, Zongul-
dak'ın kalkınmada öncelikli yöreler kapsamına alınması konusunda bir gündem dışı konuşma 
yapmak üzere huzurlarınızdayım. 

Sayın milletvekilleri, hatırlayacağınız gibi, Sayın Cumhurbaşkanı, köşke çıktıktan kısa bir 
süre sonra, ilk yurt gezisini Zonguldak Vilayetine yapmıştır. Hatta, bu gezide, kendilerine "açız" 
diye bağıran bir vatandaşı apar topar da karakola götürmüşlerdi. 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Senin adamındır o, senin... 
ŞtNASt ALTINER (Devamla) — Yok, ben tanımıyorum. 
ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Senin adamındır. 
ŞtNASt ALTINER (Devamla) — tşte o gezide, Sayın Cumhurbaşkanı, "Zonguldak'ın kal

kınmada öncelikli yöreler kapsamına alınması" talimatım vermişlerdir. Bu buyruktan sonra, 
bazı kurulmuş çevreler, Sayın Cumhurbaşkanına methiyeler de düzenlediler; ancak, bugüne 
kadar, bir çalışma gözlenmedi. Bu da, her şeyde olduğu gibi, bir aldatmaca izlenimini vermiş-

, tir. Ayaküstü söylenmiş, ciddî olmayan bir vaat olsa gerek. 
Sayın milletvekilleri, Zonguldak Vilayeti» ekonomik ve sosyal bakımdan, Türkiye ölçeği 

içinde geçmişte hangi noktadaydı, ANAP iktidarı döneminde hangi noktaya geldi de kalkın
mada öncelikli yöreler kapsamına alınacak kadar geri bırakıldı; buna bir bakmak lazım. 

Sayın milletvekilleri, Zonguldak Vilayeti, üretim ve faaliyet kolları itibariyle ülke katma 
değeri içinde; 1979-1986 yılları arasında tarımdaki payı 1979'da yüzde 1,4 iken, 1986'da 1,3'e, 
sanayide 6,44 iken 4,76'ya, madencilik ve taş ocakçılığında ise 8 seneden beri sabit kalmıştır 
-sabit kalması bile bir nevi gerilemesi demektir- imalat sanayiinde ise 1979 yılında yüzde 5,22 
iken, 1986 yılında yüzde 2,81'e gerilemiştir. Tüm sektörlerde, katma değer oranlarında düşme 
sözkonusudur. 
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Diğer bir nokta, bu vilayetin üretim faaliyet kollarının gayri safî yurt içi hâsıla içindeki 
payı da 1979-1986 yılları arasında önemli oranlarda düşme göstermiştir. Elimizdeki resmî ra
kamlar bunlardır. Aslında, 1986'dan sonra da düşme devam etmiştir. 

Burada, konuşmamızı rakam kalabalığına boğacak değilim; hulasa, hangi indeksle, hangi 
değerlendirmeyle bakarsanız bakınız, bütün değerlerde bir azalma söz konusudur. Böylece de, 
Zonguldak Vilayeti, kişi başına düşen gayri safî yurt içi hâsılanın, en yüksekten itibaren il sıra
lamasında, 1979 yılında 4 üncü sırada iken, 1986 yılında 17 nci sıraya düşmüştür. 

Sayın milletvekilleri, Zonguldak Vilayeti, yeraltı madenciliği açısından, taşkömürü rezerv 
ve işletmeciliğine sahiptir. Türkiye'nin 3 entegre çelik sanayiinden 2 tanesi bu vilayet sınırları 
içindedir. Gene, ülkemizde mevcut 8 tane kâğıt fabrikasından 1 tanesi bu vilayet sınırları için
dedir. Ayrıca, çimento fabrikası ve elektrik santralları mevcuttur. 

ŞADAN TUZCU (Rize) — Bunları anlatırsan gerice yöreye almazlar ki... 
ŞÎNASt ALTINER (Devamla) — Ayrıca, yerüstü orman ürünlerine sahiptir. 
Yukarıda saydığım tüm sanayi dalları, 1980 öncesine kadar muhtelif zamanlarda yapılmış 

tesislerdir. Buna rağmen, son on sene içinde Zonguldak'taki işsiz sayısı 100 binin üzerindedir. 
Bütün bunlara rağmen, ANAP iktidarı döneminde, özellikle de 1980 yılından sonra, ge

rek mevcut tesisleri modernize açısından ve gerekse yeni yatırımlar açısından, maalesef, vilayet 
hiç nasibini almamış ve bugünkü anlatılan -yukarıda sıralamaya çalıştığım- duruma düşürül
müştür. 

Sayın milletvekilleri, 20-30 yaş grubu arasındaki işsizler ordusunun çoğuna, emekli baba
ları veya dedeleri harçlık vermektedir; kahve köşelerinde, sağlıksız bir biçimde, sabahtan akşa
ma kadar vakit öldürmektedirler. Bu vilayet sınırları içinde, tarım, zaten yok denecek kadar 

, azdır, daha ziyade orman köylüsü vardır; onların da durumu yürekler acısıdır. 

ANAP iktidarı döneminde Hükümet yetkilileri bu vilayete her gelişlerinde, her biri birer 
söz vermiş, hiçbiri sözlerini gerçekleştirememiştir. Bir sayın bakan çıkmış, "Karadeniz turiz
mi... Burayı o canlandırır" demiş; bir başkası çıkmış, "Halıcılık yapalım" demiş; bir başka 
sayın bakan çıkmış, "Filyos limanı" demiş; bir başkası çıkmış, "Ereğli, Bartın ve Karabük'ü 
vilayet yaparsak, Zonguldak'ın durumu düzelir" demiş; ama bunların hiçbirinin aslı çıkmadı
ğı gibi, göstermelik olarak dahi bir çalışma da söz konusu değildir. 

En basitinden, Devrek-Yenice-Karabük Karayolu için 1988 yılında 500 milyon lira ayrılır
ken, 1990 yatırım programında 200 milyon lira ayrılmıştır. Bugün, 200 milyon lira, Ankara, 
istanbul, izmir gibi vilayetlerde, mütevazı bir apartman dairesinin fiyatıdır. Proje bedeli 26 
milyar lira olan 63 kilometrelik bu yolda henüz 12 milyar lira para harcanmışken, 200 milyon 
lira ile, sarp kayalıklı, orman ve dağlık olan bu bölgede bugünkü fiyatlarla, 1 metre bile yol 
yapamazsınız. 

Sayın yetkililer, belki, cevaplarında, yatırım olarak bir iki PTT binası, bir iki emniyet bi
nası ve lojman yapımını göstereceklerdir; bunları küçümsemiyoruz; gayet tabiî, bunlar da yatı
rımdır. Bazı yetkililer, "Fabrikalar eskidi, o bölgedeki fabrikaların ve maden ocaklarının ve
rimliliği düştü" diyeceklerdir. Bu tesisler kurulduğu zamandan itibaren, yakın bir tarihe kadar 
verimli olarak çalışmışlardır. Gayet tabiî, biz bu sıkıntıları sadece Zonguldak Vilayeti için söy
lemiyoruz, Zonguldak Vilayetinde bu meseleleri biraz detaylandırmış olsak bile, aslında, bü
tün Türkiye'nin sorunu Zonguldak Vilayetinden farklı değildir. 
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Esasen, Sayın Cumhurbaşkanının vaat ettiği gibi, ANAP, sadece Zonguldak Vilayetini değil, 
bütün ülkeyi, kalkınmada öncelikli yöreler kapsamına alacak kadar ihmal etmiştir, işte, aslı 
çıkmayan bu ANAP vaatlerine, bir de, Sayın Cumhurbaşkanının "Zonguldak*! kalkınmada 
öncelikli yöreler kapsamına alma" vaadi eklenmiştir. Zonguldaklılar. "Son on sene 4 üncü sı
radan 17 nci sıraya düşürdünüz Zonguldak'ı, evvela, dördüncü sıraya bir çıkarın bakalım" de
mektedirler. 

Sayın milletvekilleri, ANAP'ın, Zonguldak'ı, gayri safî yurt içi hâsıla sıralamasında 17 
nci sıradan 4 üncü sıraya çıkarmaya, artık, ne zamanı vardır, ne de dermanı vardır; hiçbir şeyi 
yoktur, nefesi tamamen tükenmiştir, bir sandıklık ömrü kalmıştır. 

Hepinize saygılar sunarım (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Şinasi Bey. 
Hükümet adına, Sayın İnan; buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın 

Altıner'e buraya getirdikleri mesele dolayısıyla teşekkürlerimi sunmak isterim. Kendilerinin gün
dem dışı olarak getirdikleri Zonguldak'ın ekonomik konuları Hükümetimizin gündeminde bu
lunmaktadır. Gönül isterdi ki, kendi seçim bölgeleri ve Türkiye'nin önemli bir ili hakkında ko
nuşurken objektif çerçeveyi muhafaza buyursalardı, daha az politika daha çok veriler ve done
ler kullanmaları, zannederim, meselenin münakaşasını ve anlaşılmasını kolaylaştırırdı; fakat, 
nedense, dün, bugün, belki gelecek hafta, her mesele dönülüp dolaşılıp Çankaya'ya bağlan
mak kompleksi içerisine sokulmaktadır ki, bence, bu, artık dozunu taştı. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Özal söylemedi mi o lafı Sayın Bakan? 
DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Devamla) Şimdi, bakınız, Türkiye'de kalkınmada 

öncelikli yöreler konusu, Devlet Planlama Teşkilatınca 1963 yılından bu yana, aşağı yukarı onar 
yıllık aralarla incelenmektedir. 

Türkiye genelinde, 1963 yılında yapılan araştırmada, Zonguldak, 9 uncu sırada yer almış
tır. 1970 yılında yapılan ikinci incelemede Zonguldak yine 9 uncu sırada gelmektedir. 1981 yı
lında yapılan üçüncü taramada Zonguldak 10 uncu sıraya çıkmıştır. Daha sonra göstergelerin 
sayısı artırılmak ve yeni bir metot uygulanmak suretiyle yapılan araştırmalarda, Zonguldak, 
Türkiye genelinde, kalkınmışlık göstergesi itibariyle 16 nci sırada; ancak, 1970 sabit fiyatları 
ve 1986 yılı itibariyle fert başına millî gelirde 17 nci sıraya gelmiştir. Sayın Altıner'in temas 
buyurdukları gibi, Zonguldak, hiçbir zaman 4 üncü sıraya çıkmamıştır. 

Şimdi, kendilerinin çok şikâyet ettiği bu sıralama konusunda Zonguldaktan önce gelenle
ri değil, sonra gelenleri sayayım belki bir kriter olur : Zonguldak'ın 16 nci sırada olduğunu 
söyledim. Zonguldak'tan sonra Manisa gelmektedir, Türkiye'nin en zengin illerinden biri; Muğla 
gelmektedir, Türk turizminin en önemli merkezlerinden biri; Türk sanayiinin en önemli bir 
merkezi Kayseri gelmektedir; ağır sanayiin yoğun bulunduğu Kırklareli gelmektedir; Sakarya 
gelmektedir; senede 500 milyon dolar civarında ihracat yapan Gaziantep gelmektedir; İsparta 
gelmektedir Sayın Altınel, İsparta gelmektedir. Onun sorumluluğunu herhalde bize yükleye
mezsiniz. Sonra, Konya gelmekte, Burdur, Çanakkale, Bilecik, Uşak, Samsun, Trabzon, Kü
tahya; bu şekilde devam etmektedir. 

1968 yılından beri Zonguldak'ın kalkınmada öncelikli yöreler içerisine alınıp alınmaması 
hususu çeşitli hükümetlerce incelenmiş; ama hiçbir zaman da, alınması yolunda bir karar çık
mamıştır. 
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1972 yılında kalkınmada öncelikli yöreler, iller sayısı itibariyle 33'e çıkarılmış ve aynı sene 
bir uygularna başlatılmıştır, ilçe bazına inmek suretiyle yapılan bu uygulamada, Türkiye gene
linde 67 ilçe de kalkınmada öncelikli yöreler arasına alınmış bulunmaktadır : Ki, bu 67 ilçe 
arasında, o zaman Zonguldak'ın iki ilçesi -birisi Devrek, diğeri de Kurucaşile olmak üzere-
bulunmaktaydı. 

Sonra ne oldu? Sonra, zaman içerisinde bunların sayısı artarak, iller 40'a çıktı ve bu, kont-
roldan çıkmaya başladı. Burada bir tarih vereceğim; politik olduğunu sanmayın : 1979'da yeni 
bir karar alındı ve bu kararla, kalkınmada öncelikli ilçeler uygulaması kaldırıldı, iller sayısı 
da 25'e indirildi. Bu kararda yine Zonguldak yoktu ve bu, 79'da alınmış bir karardır. 

Bugünkü uygulaması itibariyle Türkiye'de halen Bayburt'un da ilave edilmesiyle kalkın
mada öncelikli 29 ilimiz bulunmaktadır. Bunun 14'ü, Devlet Planlama sınıflandırmasına göre 
kalkınmada birinci derecede öncelikli ilimizdir, 15'i de ikinci derecede ilimiz olmak üzere iki 
kategoriye ayrılmaktadır ki, bunların toplamı Türkiye genel sahasının yüzde 44'ü, nüfusun da 
yüzde 28'ini oluşturmaktadır. 

Zonguldak İli bakımından Türkiye genelinde 52 gösterge üzerinde yapılan bir incelemede 
-o zamanki 67 il itibariyle- bu göstergelerden en önemli 27 tanesi itibariyle, Zonguldak, ilk 
20 il arasına girmekte ve diğer göstergeler itibariyle de (12'si itibariyle) yine 10 uncu sırada 
yer almaktadır. 

Tabiî, il bakımından Zonguldak içerisinde de gelişmişlik farkları bulunmaktadır : Merkez 
ilçe, il içerisinde 4 üncü sırada gelmektedir. İl içinde, Karabük, Ereğli ve Safranbolu ilçeleri, 
Merkez İlçeden daha iyi durumdadırlar. Zonguldak Merkez ilçe, tüm merkez ilçeler arasında 
-bu doğrudur- 32 nci sırada yer almaktadır. 

Bilindiği gibi, Zonguldak, demin saydığım cetvele göre, ülkemizin gelişmiş illeri arasında 
yer almaktadır. Türkiye'nin tek taşkömürü havzası olması, ağır sanayi yatırımlarının yoğun
laştığı bir alan olması ve büyük çoğunluğu henüz işlenmeyen zengin maden yataklarına sahip 
olması, ilin önemini daha da artırmaktadır. 

Kömür üretim sahalarının üstünde gelişen kentleşmenin ortaya koyduğu arazi kullanma, 
kentleşme ve yerleşme, sanayileşme, konut ve benzeri gibi önemli soru,nları vardır; doğrudur. 
Bu sorunların giderilmesi amacıyla, 1982 yılında, ilgili bakanlıklarca, bir Zonguldak Alt Böl
ge Araştırması yapılmıştır ve bu çalışma orada kalmıştır. 

Bugün de Devlet Planlama Teşkilatı ve Hükümet, yeniden, alt bölge planlama fikri üze
rinde çalışmaktadır. Şimdi yaptığımız çalışmalarda -ki, Devlet Planlama Teşkilatının bu alan
daki çalışmaları devam etmektedir- Hükümete, Yüksek Planlama Kurulu aracılığıyla iki alter
natif götürülecektir : 

Birisi, belki de, merkez ilçe veya başka formül altında Hükümetin uygun göreceği bir şe
kilde kalkınmada öncelikli yöreler arasına alınması veya bu alternatif kabul edilmediği takdir
de -ki, bundan sonra gelen illerin büyüklüğü itibariyle- o zaman Zonguldak'ta gelişmeye mü
sait şimdi belirteceğim bazı sahalara ehemmiyet ve ekonomik ağırlık vermektir; bununla illgili 
tedbirler nelerdir : 

Demir-Çelik sanayiinin yan üretimlerini geliştirmek küçük çelik tesisleri oluşturmak ve 
üstün teknoloji ile, bunların, istihdam ve ekonomik kalkınmayı geliştirmelerine yardımcı olmak. 

Benden daha iyi bilirsiniz; Zonguldak'ta yat imalatı ve gemi yapım sanayii bulunmakta
dır; bunun geliştirilmesine önem ve ağırlık vermek gerekmektedir. Yine bildiğiniz gibi, Zon
guldak'ta orman ve av turizmi alanında da çok geniş ve büyük bir potansiyel bulunmaktadır. 
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Buna ilaveten üzerinde durulan bir diğer husus, Zonguldak'ta bir organize sanayi bölgesinin 
kurulması meselesidir. Bu iki alternatif, Devlet Planlama Teşkilatı çalışmalarının bitiminden 
sonra, Yüksek Planlama Kuruluna sunulacak ve ondan sonra da Bakanlar Kuruluna getirile
cektir. Vaat askıda bırakılmış değildir; bu vaat üzerinde ciddiyetle durulmaktadır; Sayın Altı-
ner bundan emin olabilirler. 

Zonguldak, bugün, 71 ilimiz içerisinde, önemli yeri itibariyle, Hükümetin kalkınma plan
larında büyük bir yer işgal etmektedir ve bu yere layık olduğu ehemmiyeti de vermeye devam 
edeceğiz. 

Saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın tnan. 
Gündeme geçiyoruz : 
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI ÖNERGELERİ 
1. — Sinop Milletvekili Yasar Topçu ve 23 arkadaşının, kanun fıükmünde kararnamelerle ilgili 

olarak Hükümetçe yapılan uygulama konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/27) 
BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" kısmında bir genel görüşme önergesi vardır, okutu

yorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüksek malumlarıdır ki, demokratik nizam, kuvvetler ayrılığı ilkesi üzerine oturtulmuştur. 
Kuvvetlerin aynı elde toplanması, başka bir ifade ile devlet iktidarını kullanmak yetkisi 

ile donatılmış olan yürütmenin yasama ve yargıyı da eline alması, rejimi demokratik olmaktan 
çıkarır; totaliter rejimler sınıfına sokar, insan haklarına ve hukukun üstünlüğü ilkesine dayalı 
rejim yerine kişi, aile veya zümre egemenliği doğuran keyfi rejimler haline gelir. 

Ülkemizin benimsediği parlamenter sistem, demokratik nizamın bu temel vazgeçilmez il
kesine göre şekillendirilmiş olmakla birlikte, yasama-yürütme ilişkisinde yasamaya -doğrudan 
millî iradenin ürünü olması nedeniyle- üstünlük tanımış, yürütmeyi, yani hükümeti denetleme 
ve görevden alma yetkileriyle donatmıştır. 

Anayasamız incelendiğinde genel esasları düzenleyen 7,8 ve 9 uncu maddelerinin kuvvet
ler ayrılığı ilkesine göre düzenlendiği, yasama, yürütme ve yargının ayrı ayrı ellerde olmasının 
amaçlandığı görülmektedir. Ne var ki, Hükümet ve onu yönlendirenler, kuvvetler ayrılığı ilke
sini her defasında aşmaya çalışmakta ve bu yetkilen kendisinde toplamayı, parlamentoyu dev
re dışı bırakmayı dolaylı yollardan başarmış bulunmaktadır. Yargı bağımsızlığının da sağlana
madığı dikkate alınırsa, ülke, bütün yetkilerin tek elde toplandığı görünümünü vermektedir. 

İlk iş olarak yasama dönemlerinin başında alınan bir çoğunluk partisi kararı üe Meclisin 
Hükümeti denetleme anayasal yetkisi haftanın bir gününe sıkıştırılarak, işletilemez hale geti
rilmiştir. 

Bilahara Hükümetten gelen Kanun tasarı ve tekliflerinde, yine çoğunluk partisi oylarıyla 
Hükümete verilen düzenleme yetkileri o kadar geniş boyutlara ulaşmıştır ki, enflasyon gibi 
aşındırıcı nedenler olmasa Hükümet, bir yasama devresi boyunca hiç Meclise gelmeksizin, al
dığı yetkilerle ülkeyi yönetebilecek hale sokulmuştur. Parlamentoyu dolaylı yollardan devre dı
şı bırakan uygulama, kanun hükmünde kararnameler uygulamasında yoğunlaşmıştır. 

Görünürde Anayasanın 91 inci maddesindeki düzenlemeye dayandırılmış olan kanun hük
münde kararname çıkarma yetkisi alabildiğine istismar edilerek, Parlamentonun fevkalade da
raltılmış ya da çalışmaz hale getirilmiş bir kısım yetkilerinin de elinden alınması sonucunu do
ğurmuştur. Anayasanın 91 inci maddesine dayanılarak 7 nci maddesindeki "Yasama yetkisi 
devredilemez" hükmü açıkça bertaraf edilmiştir. Bu kural, daha doğrusu bu yasak, yalnız Ana
yasa metninde kalmıştır. 
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Oysa ki; kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi, Anayasa Mahkemesi kararlarında 
da açık bir şekilde belirtildiği üzere, istisnaî bir yetkidir. Oysa bugüne kadar, yani yedi yıllık 
dönem içerisinde hükümet, çoğunluğuna dayanarak aldığı bu yetki ile 218 adet kanun hük
münde kararname çıkarmış," bunlardan sadece 68 tanesi parlamentoda görüşülmüştür. Oysa 
Anayasanın91 inci maddesi, bu kararnamelerin komisyonlarda ve Meclis Genel Kurulunda 
öncelikle ve ivedilikle görüşülmesini emretmektedir. Yine Hükümet, çoğunluğuna dayanarak 
Anayasanın bu hükmünü çiğnemekle, yılda ortalama 9-10 kanun hükmünde kararnamenin Mec
liste görüşülmesini sağlamak suretiyle, eline geçirdiği yasama yetkisini Mecliste paylaşmaktan 
özenle kaçınmaktadır. 

Anayasanın 121 inci ve 122 nci maddesine dayandırılan ve temel hak ve özgürlükleri dü
zenleyen kanun hükmünde kararnameler yine Anayasanın öncelik ve ivedilik hükümleri çiğ
nenmek suretiyle, Meclisten uzak tutulmaya çalışılmaktadır. 

Bütün bu uygulamalar, Parlamentonun yetkilerini devretmesi, saygınlığına ve fonksiyo
nuna gölge düşmesi sonucunu vermekte ve kamuoyunda büyük tepkilere neden, olmaktadır. 

Arzedilen bu durumun, Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddelerine göre 
bir genel görüşme açılarak açıklığa kavuşturulmasını saygıyla arz ve talep ederiz. 

Yaşar Topçu (Sinop) 
Vefa Tanır (Konya) 
MehmefcfGöIhan (Sakarya) 
Mehmet Çakıroğlu (Trabzon) 
Ertekin Durutürk (İsparta) 
Orhan Şendağ (Adana) 
H. Cavit Erdemir (Kütühya) 
Ferit Bora (Diyarbakır) 
İbrahim Gürdal (İsparta) 
Önol Sakar (Manisa) 
Doğan Baran (Niğde) 
Ali Eser (Samsun) 
Ahmet Uncu (Kahramanmaraş) 
Ahmet Neidim (Sakarya) 
Ali Rıza Septioğlu (Elazığ) 
Ömer Şeker (Konya) 
İsmail Köse (Erzurum) 
M. Selahattin Kılıç (Adana) 
Beytullah Mehmet Gazioğlu (Bursa) 
Hasan Namal (Antalya) 
Mustafa Çorapçıoğlu (Balıkesir) 
irfan Demiralp (Samsun) 
Sümer Oral (Manisa) 
Cemal Alışan (Samsun) 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

Önerge, gündemde yerini alacak ve genel görüşme açılıp açılmaması konusundaki öngö
rülme, sırasında yapılacaktır. 
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Gündemin "Seçimler" kısmına geçiyoruz : 

V. — SEÇİMLER 

1. — 10/72 esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimi 
BAŞKAN — 10/72 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyelikleri için siyasî parti 

gruplarınca gönderilen adayların listesi basılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. 

Şimdi, listeyi okutup oylarınıza sunacağım : 
"25 Mart 1984 tarihinden bugüne kadar belediyelerde ve il genel meclislerinde yapıldığı 

iddia edilen kanunsuz, usulsüz ve yolsuz eylem ve uygulamaları tespit etmek amacıyla kurulan 
Meclis Araştırma Komisyonu aday listesi : 

Anavatan Partisi (6) 

Mehmet Yüzügüler (Aydın) 
Mehmet Ali Karadeniz (Giresun) 
Rüştü Kâzım Yücelen (içel) . 
Behiç Sadi Abbasoğlu (istanbul) 
Cemal Özbilen (Kırklareli) 
Mehmet Aydın (Samsun) 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti (2) 

Yüksel Çengel (İstanbul) 
Mehmet Turan Bayazıt (İzmir) 

Doğru Yol Partisi (1) 

Abdullah Ulutürk (Afyon) 

BAŞKAN — Okunan listeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Meclis Araştırması Komisyonuna seçilmiş bulunan sayın üyelerin, 8 Mayıs 1990 Salı günü 
Saat 14.00'te ikinci katta Dilekçe Komisyonu Salonunda toplanarak, başkan, başkanvekili, sözcü 
ve kâtip seçimini yapmalarını rica ediyorum. 

2. — Anayasa Komisyonundaki açık bulunan bir üyelik için, seçim 
BAŞKAN — Anayasa Komisyonundaki açık üyelik için, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru

bunca, Denizli Milletvekili Sayın Hüdai Oral aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına ge
çiyoruz : 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya 
Burdu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara ilişkin Kanunun Bir Maddesinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/682) (S. Sayısı: 380) (1) 

(1) 380 S. Sayılı Basmayazı 2.5.1990 tarihli 108 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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BAŞKAN — öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Para
sız Yatılı veya Burslu öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara ilişkin Kanu
nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden 
devam edeceğiz. 

Komisyon?.. Burada. 

Hükümet?.. Burada. 

Tasarının tümü Üzerindeki görüşmeler tamamlanmış, maddelere geçilmesinin oylanma
sında kalmıştık. 

Şimdi, tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burs
lu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun Bir Maddesinin 

Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasan sı 

MADDE 1. — 15.6.1989 tarihli ve 3580 sayılı öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yük
seköğretim Kurumlarında Parasız \atılı veya Burslu öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal 
Yardımlara ilişkin Kanunun 3 üncü maddesinin dördüncü bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumları; Eğitim Yüksekokulla
rını, Sanat Eğitimi Yüksekokullarını, Eğitim Fakültelerini, Meslekî ve Teknik Eğitim Fakülte
lerini, ilahiyat Fakültelerini, Fen Fakültelerini, Edebiyat Fakültelerini, Fen-Edebiyat Fakülte
lerini, Eğitim Bilimleri Fakültesi ile Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi; 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Madde üzerinde önerge?.. Yok. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Önerge? Yok. 

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

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunmadan önce, lehte veya aleyhte söz isteyen arkadaşımız 
var mı? Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarı Kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. 
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2. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Üç Geçici Madde Eklenmesine Dair 277 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Aynı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 323 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Sağlık ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/136, 1/452) 
(S. Sayısı : 406) (1) 

BAŞKAN — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Üç Geçici Madde Eklenmesine Dair 
277 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Aynı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 
323 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Plan ve Bütçe Komisyon
ları raporlarının müzakeresine geçiyoruz. 

Plan ve Bütçe Komisyonu?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporunun okunup okunmasını oylarınıza sunacağım : Komisyon raporunun 

okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Kanun tasarısının tümü üzerindeki müzakerelere başlıyoruz. 
Tasarının tümü üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Postacı; Doğ

ru Yol Partisi Grubu adına Sayın Müftüoğlu söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Postacı. 
SHP GRUBU ADINA HtLMl ZİYA POSTACI (Aydın) — Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; bugün görüşmekte olduğumuz kanun hükmündeki kararnamenin yasalaşması, aslında 
çok önemli günlük tartışmaların içinde olduğu için, bu konuya bütün milletvekili arkadaşları
mın dikkatini çekmek istiyorum. Çünkü, bu konunun, gerek Meclise sunuluş şekli, gerek ko
misyonlarda geçirdiği değişiklikler ve gerekse dün görüşülmesi gerekirken, komisyonun hazır 
bulunmaması, kanun hükmündeki kararnameler üzerinde son günlerde yoğunlaşan tartışma
lara iyi bir örnek teşkil etmektedir ve yaşanmış, belglenmiş bir olay olduğu için de, Yüce Mec
liste bir kere daha tekrar edilmesinde fayda görmekteyiz. 

Kıymetli arkadaşlarım, adı geçen kanun hükmünde kararname, bir erken seçim önerisin
de, zamanın hükümetinin belli kesimleri rahatlatmak için çıkarmış olduğu bir kararnamedir. 
Komisyonda görüşülmesi sırasında da, "Bu kanun hükmündeki kararnameyle Sosyal Sigorta
lar Kurumunun ne kadar prim tahsili yaptığı" şeklindeki sorumuza aldığımız cevapta, çok dü
şük bir prim tahsili olduğunu görmüştük. Bu kanun hükmündeki kararnameyle tahsil edilen 
prim alacağı o dönemde 28,5 milyar lira olmuş; ama o gün Sayın Bakan tarafından komisyon
da bize yapılan açıklamalarda, 1989 Ağustos ayı itibariyle Sosyal sigortalar kurumunun 534 
milyar lira daha prim alacağının var olduğu ve işin enteresan tarafı, bu pim alacaklarının en 
büyük kısmının da- özellikle söylemek gerekir- belediyeler ve Taşkömürü işletmelerinden ol
duğu bildirilmişti. 

Biz, bu tasarıya bir karşı oy yazısı verdik kıymetli milletvekilleri. Ne diyoruz bu yazımız
da? Bu kürsüden, bu karşı oy yazımızı bir kere daha sizlere okumak istiyorum : 

"Söz konusu kanun hükmünde kararname yürürlükten kaldırılmamıştır" diyoruz. Çün
kü, dikkatle izlerseniz, Plan ve Bütçe Komisyonunda 1 inci madde üzerinde şu değişiklik yapı
lıyor : "506 Sayılı Sosyal sigortalar Kanununa ÜÇ Geçici Madde Eklenmesine Dair 22.5.1987 
tarihli ve 277 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 
Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 27.5.1988 tarihli ve 323 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin tümü yürürlükten kaldırılmıştır." Neden böyle olmuştur? Çünkü, bu kanun hükmünde 

(1) 406 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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kararname dediğimiz gibi, bir erken seçim öncesinde hükümetin bir tasarrufu olarak uygula
maya konulmuş; fakat, Mecliste görüşülmesi o kadar uzun bir süreye yayılmıştır ki, bütün iş
lemleri bitmiş, tahsilat yapılabileceği kadar yapılmış, süresi dolmuş ve yapılan tartışmaların 
sonunda da, diğer komisyonlarda birtakım değişikliklere uğramış olmasına rağmen, son çare, 
olarak bu kanun hükmünde kararnamenin yürürlükten kaldırılması noktasında buluşulmuş. 

Kıymetli arkadaşlarım, işte, kanun hükmündeki kararnameler üzerindeki ciddî eleştirile
rimizden birisi de budur. Çünkü, kanun hükmünde kararnamelerle hükümetlere daha rahat 
çalışma imkânı, 1970'li yılların başında çift meclis esasına dayanan sıkıntılardan dolayı ve o 
günün şartlarında verilmiş bir yetki idi. Şimdi, tek meclis ve büyük bir çoğunlukla bir iktidar var. 

Yine, o komisyon çalışmalarında bize verilen bilgileri sizlere aktarmak istiyorum : Bugün, 
167 tane kanun hükmünde kararname görüşülme bekliyor. Bakınız bunların dökümü nasıl ; 
Bu 167 kanun hükmünde kararnamenin 76 tanesi 17 nci Dönemden önce; yani, bu konuda, 
ANAP İktidarının da bir taksiratı yok. Bu 76 kararnamenin 2,si görüşülmüş yasalaşmış, 74 
tanesi bekliyor. 17 nci Dönemden 38 tane kanun hükmünde kararname gelmiş; bunun 3'ü gö
rüşülmüş, 35'i bekliyor. 18 inci Dönemde -ki, dönemin daha yarısındayız- 61 kanun hükmün
de kararname geliyor; 3'ü görüşülmüş, 58'i bekliyor. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olarak hiçbirimizin vaz geçemeyeceği en büyük görev, 
yasama görevimizi yapmaktır. Kanun hükmünde kararnameler, bir Anayasa hükmü olarak; 
ama, istisnaî durumlarda kullanılması gereken bir hüküm olarak konmuştur. Şimdi, son gün
lerin moda kararnameleri tartışılırken, "Hemen görüşülsün, süratle görüşülsün... bu olmuyor" 
tartışmalarına bir son verebilmek için, Yüce Meclisin, kendi görevlerine sıkı sıkıya sahip çık
ması ve bu kötü alışkanlıktan da vazgeçmesi gerekir. Çünkü, öyle kanun hükmünde kararna
melerle karşılaşıyoruz ki, uygulanmış, görevini yapmış; ama, daha henüz Meclisimizde görü
şülüp yasalaşmamış... Şimdi, bu noktada hangi denetim görevini yapacaksınız?.. Bu noktada 
yasama görevinizin yapıldığı konusunda kendinize nasıl güveneceksiniz?.. Biz, kanun hükmünde 
kararnamelerin, ancak çok güncel olduğu veyahut da üzerinde fazlaca konuşulduğu için, bir 
veya birkaçının değil, hepsinin, Meclisimize sunulduğu andan itibaren öncelikle görüşülmesi 
esasına Yüce Meclisteki bütün parti gruplarının sahip çıkmasını istiyoruz. Eğer bunu yapa
mazsak, bunu yapmamış bir Meclisin üyesi olarak, ileride çok büyük sıkıntıların bizleri bekle
diğini de bilmenizi isterim. 

Görüyorsunuz, 17 nci Dönem öncesinden, yani 1980 öncesinden bu yana hatâ görüşülme
yi bekleyen kanun hükmünde kararnameler var. Bugün, bir an önce görüşülmesini istediğimiz 
kanun hükmünde kararnameler var. Aslında, bunların bir kısmının hemen öncelikle görüşül
mesi, bir kısmının da hiç görüşülmemesi değil, Türkiye Büyük Millet Meclisinin birer üyesi 
olarak, siyasî parti grupları olarak, hepsinin süratle görüşülmesinin ve yasalaşmasının sağlan
masının tartışılması gerekmektedir. Bu konudaki itirazımız ve komisyondaki karşı oy yazımız 
da bundan kaynaklanmaktadır. Komisyon görüşmelerinde bu konuyu söylediğimizde, son ka
rarname henüz gündemde değildi. Çoğu kimse, bu konudaki titiz davranışımızın bile farkında 
olmadı; ama, kıymetli arkadaşlarım, son kararname çıkınca, sanki kanun hükmündeki karar
namelerin varlığı yeniden keşfedilmiş veya ilk defa uygulanıyormuş gibi birtakım gelişmeler oldu. 

Kanunun Anayasaya uygun olup olmadığı, Anayasa Mahkemesine gidilip gidilmeyeceği 
tartışması vardır. Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu, o üzerinde çokça konuşulan kararnamenin 
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Anayasa Mahkemesine götürülmesi üzerinde de grup kararı almıştır. Bu, neyi değiştirir? Biz, 
burada bütün siyasî parti grupları olarak, Anayasadaki bu istisnaî hali kalıcı hale getirmeden, 
bütün komisyonlarda bekleyen kanun hükmündeki kararnameleri süratle ve geciktirmeden bi-
tirebilsek ve bundan sonra gelecek olan kanun hükmündeki kararnameleri, "İçtüzükte daha 
açık bir hüküm yoktur" diye geciktirmesek, herhalde, bu kürsüde ettiğimiz yemine en uygun 
görevi yapmış oluruz. 

Bundan sonra, buna. benzer bir kanun hükmünde kararname de Bağ-Kur'la ilgili olarak 
gelecektir. Ben, o konudaki söz hakkımı da, aynı şeyi bir daha tekrar etmemek için, şimdi kul
lanmak istiyorum. 

Aynı konu, onda da yaşanmıştır. Kıymetli arkadaşlarım, bakınız, sigorta yükümlülüğü 
olan esnafımız, hatta kendisi İçin prim yükümlülüğü olan esnafımız bile, hakikaten, böylesine, 
geniş bir olanaktan yeteri kadar yararlanamamıştır. Tahmin ediyorum, o dönemden hâlâ prim 
alacakları vardır, tşte, gecikmiş borçların -özellikle sigortada ve Bağ-Kur'da- tahsili için de ye
ni bir yön ve yöntem bulmanın faydalı olacağına inanıyorum, özellikle Bağ-Kur konusunda 
bir noktanın da altını çizmeden edemeyeceğim. 

Kıymetli arkadaşlarım, Bağ-Kurlular kendi primini yüksek oranda ödememiş bir kesim 
olarak görülmektedir; ama bir gerçek de vardır; bir Bağ-Kurlu, bir Bağ-Kur mensubu, yanın
da, en azından bir sigortalı çalıştırmak durumundadır. Yanında çalıştırdığı sigortalıya, kendisi 
için ödemesi gereken primden çok daha fazlasını ödeyen bir Bağ-Kurlu, kendisi için ödemesi 
gereken primi ödemiyorsa, bunda da bir terslik vardır. Bu terslik nedir? Bağ-Kurlu, yanında 
çalıştırdığı sigortalının güvencesi için, yasalar gereği, kendisine göre, sigortalıya daha yüksek 
oranda prim ödemekte; çünkü SSK'yı bir sosyal güvence müessesesi olarak görmekte; fakat 
konu Bağ-Kur-'a, yani kendisine gelince, bu güvenceyi göremediği için, primleri ödememekte
dir. tşte, bu ve buna benzer konularda Yüce Meclisin çok titiz ve dikkatli olmasında büyük 
fayda görmekteyiz. 

Sevgili arkadaşlarım, böylesine konularda, hemen her dönem tartışma açma yerine, gelin, 
el ele verelim, Anayasanın şu amir hükmünü yerine getirelim. 91 inci maddeyi okumama gerek 
yok sanıyorum. 91 inci maddedeki öncelik ve ivedilik konusunda, lütfen, titiz olalım. Eğer bu 
bir alışkanlık haline gelirse, bugün sizin öncelik ve ivedilikten anladığınız, yarın bir başkası 
tarafından bir başka şekilde yorumlanır, onlar da öncelik ve ivediliği bir başka şekilde değer
lendirir; bugün bizim şikâyetçi olduğumuz hususlardan, yarın sizler şikâyetçi olabilirsiniz. 

ALAETTtN KURT (Kocaeli) — Sayın Postacı, kime anlatıyorsunuz? 
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Biz dinliyoruz. 
HİLMİ ZİYA POSTACI (Devamla) — Kıymetli arkadaşlarım, bu çatı altında, 450 arka

daşımızın, hep birlikte oturup her şeyi görüşmesi en arzu edilir durumdur; ama, 18 inci Dö
nemde bu şansa çok az sahip olabildik. Aslında yapmak istediğimiz, bu tartışmalarımızın yal
nız bugün bu Mecliste bulunan bizlere değil, bizden sonra geleceklere birer belge olarak kal
masıdır; yoksa, uygulanmış, uygulaması bitmiş ve en son Plan ve Bütçe Komisyonunda yürür
lükten kaldırılmış bir kanun hükmünde kararname üzerinde fazlaca konuşmak doğru da de
ğil; ama, bu yanlışlar, bu Mecliste, özellikle 17 ve 18 inci Dönemlerde bolca yaşanmaya başla
mış... O kadar ki, bayram tatilinin uzaması nedeniyle bir gecikme söz konusu olmuş, yeni bir 
kanun hükmünde Kararnameyle, on günlük bir uzatma yapılmış, hatta ondan önce, dikkatle
rinizi çekmek isterim ki, bu kararnameye yetki veren geçerlilik süresi birkaç kez uzatılmış, bu 
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arada süresi bitmiş, süresinin bittiğinin farkına varılmamış, sonradan anlaşılmış, alta bir geçi
ci madde ilave edilmiş ve "Bunun süresi 8 Ağustosa kadar uzatılmıştır" denmiş... Bu yanlışla
rı Yüce Mecliste yapmamak lazım. Sağlık ve Sosyal işler Komisyonunda görüşülmüş, Yüce 
Meclise Yollanmış; ama onunla ilgili görüşme Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılmadığı için, 
geri çekilmiş. Bunlar, üzerinde hiç fazlaca konuşulmaması gereken, esnafımıza, sigortalımıza 
biraz rahatlama getiren bir iyi niyet gösterisinin içerisinde olmuş; ama, Yüce Meclis kesinlikle 
hata yapmamalıdır, Yüce Meclis yanlış yapmamalıdır, Yüce Meclis yanlışlara sebebiyet verme
melidir. Titizliğimizin ve bu konuda görüşlerimizi açıklama gereğini duymamızın temelinde 
bu espri yatmaktadır. 

Dilerim ki, bu yapıcı eleştirilerimizden sonra Hükümet, gruplar, komisyonlar gerekli ted
biri alır, beklemekte olan kararnameleri, "bu çok acildir, bu daha az acildir; ama bu en acildir" 
deyip de gereksiz tartışmalara meydan, vermeden, bu dönem, hepsini temizler ve gelecek ka
nun hükmündeki kararnameler de Meclisimizde fazlaca oyalanmadan, hepimizin onayını ala
rak yasalaşır. Bu ciddî görevi yapacağımıza ben inanıyorum, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
olarak da inanmak istiyoruz. 

Bu titizliği görebilmek umuduyla, sizleri saygıyla selamlıyor, teşekkür ediyorum arkadaş
lar (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Güneş Müftüoğlu; buyurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın mil

letvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Sayın Postacı'mn kanun hükmünde kararnamaler hakkında ileri sürdüğü fikirlere canı-

gönülden katılıyoruz. Sayın Bakanımız, söz istediğimiz zaman biraz şaşkınlık geçirdiler; ger
çekten, kararnamelerin içeriği bakımından, üzerinde fazla konuşacak bir şey yok. Bizim, te
melde konuşmak istediğimiz konu, haliyle, kanun hükmünde kararnamelerin uygulanması yö
nünde. Bu konuda iki tane kararname gelince, konuşmak zorunluluğunu duyduk. 

1990 yılının en güncel konusu olan kanun hükmünde kararnameler, Anayasa hukukumu
za, 1961 Anayasasında 1971 yılında yapılan değişiklikle girmiştir. 1961 Anayasasının 64 üncü 
maddesinde -ki, madde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkilerini düzenlemektedir-
yapılan değişiklikle, "Türkiye Büyük Milet Meclisi kanunla, belli konularda, Bakanlar Kuru
luna kanun hükmünde kararnameler çıkarma yetkisi verebilir " kuralı getirilmiştir. Yine aynı 
değişiklikle, temel hak ve hürriyetler ile siyasal hak ve ödevlerin kanun hükmünde kararname
lerle düzenlenemeyeceği kuralı da konulmuştur. 

Kanun hükmünde kararnameler, 1971 yı!ı şartlarına göre, yasama meclislerindeki tıkanık
lığa çare olarak düşünülmüş, yürütme organına serbestî sağlayan ve daha çok ekonomik dü
zenlemelere ağırlık veren bir anayasal kurum olarak düşünülmüştür; kanun hükmünde karar
namelere karşı anayasal yargı yolu da açık bırakılmıştır. 

1971-1980 döneminde, kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi iyi niyetle ve istismar 
edilmeden kullanılmıştır. 1961 Anayasası kanun hükmünde kararnameleri, yasama organında 
yaşanan engelleme olaylarına, yasama faaliyetlerinin tıkanmasına bir tepki olarak doğmuştur. 
Konuyu, bu yönüyle, 1982 Anayasasının kanun hükmünde kararname düzenlemesiyle bağdaş
tırmak mümkün değildir. 1982 Anayasası, temel niteliğini, ferdî hürriyetlere karşı olan tutu
munu, kanun hükmünde kararnamelerin düzenleme şeklinde de sürdürmüştür. 1982 Anayasası, 
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87 nci maddesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkilerini sayarken, Bakanlar 
Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermiştir; ancak,, aynı 
bölümde, ayrı bir hükümle ve detaylı olarak, bu yetkiyi düzenlemiştir de. 91 inci maddedeki 
düzenleme, kısmen, 1961 Anayasasının 64 üncü maddesine 1971 değişikliğiyle giren düzenle
meyi anımsatmaktadır; ne var ki, beşinci fıkrada, sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı tutul
muştur. Bu saklılık, 1982 Anayasasının 121 ve 122 nci maddelerinde ortaya çıkmıştır. 

121 nci maddede, "Olağanüstü hal süresince, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan 
Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, kanun hükmünde kararnameler 
çıkarabilir" denmekte, 122 nci maddede de, sıkıyönetim süresince, aynı şekilde kanun hük
münde kararnameler çıkarılabileceği düzenlenmektedir. Burada esas dikkati çeken madde yer 
almamış, âdeta gizlenmiştir. 

Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkilerini düzenleyen 148 inci maddenin birinci fıkrası
nın ikinci cümlesinde, "Olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan kanun 
hükmünde kararnamelerin şekil ve esas bakımından anayasaya aykırılığı iddiasıyla, anayasa 
Mahkemesinde dava açılamaz" demektedir. 

Görülmektedir ki, 1961 Anayasasının kanun hükm|ünde kararnameleriyle, 1982 Anayasa
sının kanun hükmündeki kararnameleri fevkalade farklıdır, ancak, ne kadar farklı olurlarsa 
olsunlar, kanun hükmünde kararnamelerin temelinde, öncelik ve ivedilikle yasalaşma kuralı 
vardır. Kanun hükmünde kararnameler acele hallere münhasırdır; yasama yetkisinin devri gibi 
bir sakıncalı sonuç yaratılmamalıdır. Kanun hükmünde kararnameler, yetki kanunlarının sı
nırlarını ve sürelerini aşmamalıdır ve yasama organını devre dışı bırakacak sürekli uygulama
lardan titizlikle kaçınılmalıdır, özellikle olağanüstü hallerle ilgili kanun hükmünde kararna
meler, Anayasa emrine uygun olarak, derhal, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmelidir. 

Kısaca değindiğimiz bu temel esaslar dahilinde çıkarılacak kanun hükmünde kararname
ler kimseyi rahatsız etmez. Ancak, görülen odur ki, 1983 yılından bu yana sürdürülen uygula
ma, bunun tam tersi olmuştur. Hükümet, âdeta Yasama Meclisini dışlamış, kanun hükmünde 
kararnamelerle ülkeyi yönetmeye çalışmıştır. Kararnameler komisyonlarda bekletilmektedir. 16 
Nisan tarihi itibariyle, 150 adet kararnamenin komisyonlarda beklediği bilinmektedir. Uygula
ma öylesine yanlıştır ki, Grubumuz bu konuda genel görüşme istemek zorunda kalmıştır. Bu
günlerde devamlı tartışılan 413 ve 421 sayılı Kararnameler, ilgili komisyonda görüşülüp, Mecli
se sevk edilmemektedir. Bu konular, çok hassas konulardır. Yargı yolu kapalı olan bu kararna
melerin, bir yetki kanununa dayandığı dahi şüphelidir. 413 ve 421 sayılı Kararnamelerin bir 
an önce Meclisin gündemine girmesini, tartışılmasını temenni ediyor ve İçişleri Komisyonu Baş
kanını iyiniyetle göreve davet ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, kanun hükmünde kararnameler hakkındaki bu genel görüşlerimiz
den sonra, 277 ve 323 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere değinmek istiyorum. Bu karar
nameler, başta belirttiğimiz tüm mahzurları taşımakta, bu konudaki uygulamaların en kötü 
misalini teşkil etmektedir. Kararname, Sosyal Sigortalar Kurumuna prim ve öl cümleme borcu 
olanların, bu borçlarını ödemeleri halinde, faiz ye gecikme zamlarını iki yıl ertelemekte veya 
terkin etmektedir. 

Kararnamede ödeme tarihi olarak tespit edilen tarih tatile gelince, ikinci bir kararname 
daha çıkarılmıştır; ilk hata buradadır. İkinci hata, Yetki Kanununun süresi aşılmıştır. Üçüncü 
hata ise uygulamada yapılmıştır. 
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Aradan iki yıla yakın bir süre geçmiş ve kanun hükmündeki kararname Mecliste tartış
maya açılmıştır. 277 sayılı Kararname 22.5.1987 ve 323 sayılı Kararname de 22.5.1987 tarihini 
taşımaktadır ki, bugün 1-990 yılının 5 inci ayının 3 üncü günündeyiz... 

Böyle uygulama olması, fevkalade yanlıştır. Sayın Aykut, temelde katılmadığımız bu ka
rarnameyle, prim alacaklarını tahsil etmek istemiş, iyi niyetle çıkarmış; ancak, neden, takip 
edip, süresinde Meclise gelmesini, görüşülmesini sağlamamış, anlamak mümkün değildir. 3 mad
delik bir zaman hükümde kararnamenin böyle gecikmesine bir anlam veremiyoruz. 

Burada, her bakanlığın, bu konuda fevkalade titiz olması gerektiğini özellikle vurgula
mak istiyorum. Kanun hükmünde kararnamenin, yürürlüğe girmesiyle bir köşeye atılmasını, 
Yasama Meclisinin unutulmasını şiddetle kınıyor ve bu uygulama şekline son verilmelidir diyoruz. 

277 ve 323 sayılı Kararnameler, esasen, yoklukla malûldür, süre itibariyle işlevleri bitmiş, 
yürürlük kabiliyeti olmayan kanun hükmünde kararnamelerin yasalaşması, hukuken mümkün 
değildir. Plan ve Bütçe Komisyonu, metni değiştirmiş ve "277 ve 323 sayılı Kararnamelerin 
yürürlükten kaldırılması"şeklinde rapor tanzim etmiştir. Bu uygulama doğrudur. Meclisin de 
bu yönde karar vermesini bekliyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müftüoğlu. 
Anavatan Partisi Grubu adına; Sayın Galip Demirel; buyurun efendim. (ANAP sıraların

dan alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA GALİP DEMİREL (Malatya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 

değerli üyeleri; kanun hükmünde kararnamelerin nitelik ve özelliğini anlatmadan önce şunu 
belirtmek istiyorum : Hükümetin kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi, 1982 Anaya
sasıyla ve ondan önce de 1961 Anayasasında 1971 tarihinde yapılan değişiklikle kabul edilmiş
tir. Bu, tamamen anayasal çerçeve içinde yapılmış yasal bir düzenlemedir. Bunu özellikle vur
gulamak istiyorum. 

Arkadaşlarımız, sanki ortada gayri meşru bir konu varmış gibi, gerek bu kürsüde, gerekse 
basında bu konuyu, hep devamlı ters bir yönde kamuoyuna aksettirmeye çalışmışlardır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — îşte orada yanılıyorsunuz. 
i GALİP DEMİREL (Devamla) — Biliyorsunuz, 1982 tarihli Anayasamız, hükümete, iki 

şekilde kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermiştir. Bunlardan birisi Anayasamızın 
91 inci maddesinde düzenlenmiş, öbürü de, olağanüstü haller ve sıkıyönetim hallerine münha
sır olmak üzere, Anayasamızın 121 inci ve 122 nci maddelerinde düzenlenmiştir. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — 121 inci madde, "hemen Meclise getirilir" diyor. 
GALİP DEMİREL (Devamla) — Şimdi, bu iki yetkiyi özellikle birbirinden ayırmak ge

rekliğini burada vurgulamak istiyorum. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — İşte, siz de... 
GALİP DEMİREL (Devamla) — Bir dakika beni dinlerseniz, izah edeceğim. 
Değerli arkadaşlarım, Anayasamızın 91 inci maddesi, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, hü

kümete, kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verir" hükmünü getirmiş; ancak, "bu 
kararnameyi Türkiye Büyük Millet Meclisi bir kanunla düzenlemek suretiyle verir" hükmünü 
de getirmiştir. Yani, Türkiye Büyük Millet Meclisi, hükümete -91 inci maddeye göre- kanun 
hükmünde kararname çıkarma yetkisi verirken hükümetin çıkaracağı kararnamenin konusu
nu, kapsamını, süresini ve amacını, açıkça, kanunda belirlemektedir. Yani, hükümet, 
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kanun hükmünde kararname çıkarmak istediği zaman, önce Türkiye Büyük Millet Meclisine 
başvurmakta ve demektedir ki, ben, sizden şu amaçla, şu konuda, şu kadar süreyle, kapsamı 
şu olan kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
de, 91 inci maddeye göre hükümete bu unsurları ihtiva eden kanun hükmünde kararname çı
karma yetkisini verirse hükümet kanun hükmünde kararname çıkarır, vermezse çıkaramaz. 

Ancak, 91'inci maddede çok önemli bazı unsurlar vardır. 91 inci madde diyor ki:"Anaya-
samızda yer alan temel hak ve hürriyetler ve şahsî hürriyetlerle ilgili olarak kanun hükmünde 
kararname çıkarma yetkisi verilemez." Yani hükümete, ancak bunların dışındaki konularda 
kanun hükmünde kararname çıkarabilirsin" diyor. 

Şimdi gelelim 121 ve 122 nci maddelere : 121 inci madde diyor ki; "Olağanüstü halle ilgili 
olarak olağanüstü halin gerektirdiği konularda..." Dikkatinizi çekmek istiyorum; "Olağanüs
tü halin gerektirdiği konularda" diyor. 91 inci maddede sayıyor; "Meclis, önceden, amacını, 
kapsamını, konusunu ve süresini belirleyecektir" diyor; 121 inci maddede bunların hiçbiri yoktur. 
Diyor ki: "Olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, Cumhurbaşkanının başkanlığında top
lanan Bakanlar Kurulu olağanüstü halle ilgili olarak kanun hükmünde kararname çıkarabilir. 
Anayasanın 15 inci maddesinde belirtilen şahsî hürriyetlerle ilgili konuların nasıl yasaklanaca
ğı, ne şekilde yasaklanacağı Olağanüstü Haller Kanununda belirtilir." 

RIZA YILMAZ (Ankara) — 121 inci maddenin devamı ne diyor? 
GALİP DEMtREL (Devamla) — Müsaade edin, devamını da söyleyeceğim... Müsaade 

edin... 
Şimdi, bakın, 91 inci maddeye göre, Hükümet, müracaat etmek suretiyle bir anlamda ka

nun çıkarmak suretiyle Meclisten, önceden vize alıyor; ama, 121 inci ve 122 nci maddelerde, 
böyle, önceden izin alma diye bir durum yoktur. Kaldı ki, 91 inci madde Anayasamızın "Yasama" 
bölümünde; 121 ve 122 nci maddeler ise, Anayasamızın "Yürütme" bölümünde düzenlenmiş
tir. Kanun koyucu bunu yaparken de, mutlaka, bu espriyi gözden uzak tutmamıştır. 

Şimdi, 91 inci madde, "Kanun hükmünde kararnameler, Resmî Gazetede yayımlanmayı 
müteakip aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bu kanun hükmünde kararname
ler, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonları ve Genel kurulunda öncelikle ve ivedilikle 
görüşülür" der. Halbuki, 121 inci madde, "Resmî Gazetede yayınlanmayı müteakip Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Bu kararnameyle ilgili süre ve usul İçtüzükte belirlenir" 
diyor. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasamız 1982 yılında kabul edilmiştir. 1982 yılından bu yana 
sekiz sene geçmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 121 ve 122 nci maddelerde belirtilen İçtü
zük değişikliğini yapmamışsa, o zaman, başkalarında kabahat aramamak gerekir. 

İkincisi, ben buradan açıklıkla ifade ediyorum : 91 inci maddeye göre çıkarılan kanun hük
münde kararnameler, Hükümetin önceden, bir kanunla Meclisten yetki alması suretiyle çıkar
dığı kararnamelerdir. Halbuki, 121 ve 122 nci maddelerde getirilen kanun hükmünde kararna
me, hükümet tasarrufu niteliğindedir. Nasıl ki, bir önceki 90 inci maddede, milletlerarası ant
laşmaları biz değişikliğe uğratmadan ya aynen kabul ediyoruz veyahut da reddediyorsak ve çı
kardığımız kanuna da, diyelim ki, "falan milletlerarası sözleşmenin kabulüne dair kanun" şek
linde ifade kullanıyorsak, 121 ve 122 nci maddeye göre çıkartılan, Hükümetin çıkardığı kanun 
hükmünde kararname de hükümet tasarrufu niteliğindedir. Bu, Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne geldiği zaman -hükümet tasarrufu olarak- ya aynen kabul edilir veyahut da reddedilir. 
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RIZA YILMAZ (Ankara) — öyleyse, önce Meclise getirin. 
GALİP DEMÎREL (Devamla) — Müsaade edin efendim... lütfen dinleyin biraz... Biraz 

dinleyin... Müsaade edin... Ona da geleceğim, o konuya da geleceğim. 
Onun içindir ki, Anayasamızın 148 inci maddesinde, 121 inci maddeye göre, olağanüstü 

hale göre kabul edilen kanun hükmündeki kararnameler şekil ve esas bakımından Anayasa 
Mahkemesinde iptale konu olamaz hükmü getirilmiştir. Çünkü, 121 ve 122 nci maddeye göre 
kabul edilen kanun hükmünde kararname, kararname olarak devam edecektir. Olağanüstü hal 
veya sıkıyönetim kalktığı anda bunlar kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, gelelim süre konusuna : Onu da sayın milletvekillerimizin bilgisine 
sunmak istiyorum. Biliyorsunuz, son günlerde tartışma konusu olan, 413 ve 421 sayılı ola
ğanüstü hallerle ilgili iki kanun hükmünde kararnamedir. Kararnamelerden, 413 sayılı olanı 
Resmî Gazetede yayımlandığı gün Meclis Başkanlığına verilmiş ve Meclis Başkanlığı da, aynı 
gün, İçişleri Komisyonuna havale etmiştir; tarih, 10 Nisan 1990. Aynı gün, gazeteci arkadaşlar 
bana geliyorlar ve diyorlar ki, "Kanun hükmünde kararname geldi mi size?" "Geldi diyorum." 
"Nezaman görüşmeye başlıyorsunuz?" diyorlar. Ben de diyorum ki, "Bizim gündemimizde 
maddeler var, kanun tasarı ve teklifleri var, bunları görüşüyoruz. Elbet bu da, zamanında, sı
rası geldiğinde gündeme alınacaktır ve görüşülecektir." Ertesi gün gazetelerde manşet: "İçiş
leri Komisyonu Başkanı, acelesi yoktur, zamanı gelince görüşürüz dedi/' 

VEFA TANIR (Konya) — Ne farkı var? 
GALİP DEMİREL (Devamla) — Müsaade edin efendim... Müsaade edin... 
Ertesi gün gene bir gazeteci arkadaş, "Efendim, bu kanun hükmündeki kararnameyi ne 

zaman görüşeceksiniz?" diyor. Ben de kendilerine diyorum ki: "Bakın arkadaşlar, bütün ko
misyonların olduğu gibi, bizim komisyonumuz da yüklü. Aylardır gündeme alamadığımız ka
nun tasarı ve teklifleri var ve bunların hepsinin komisyondan belli süre içinde geçmesi lazım." 
Süre nedir? Süre şudur: Biliyorsunuz, Anayasanın geçici 6 ncı maddesi, "Yeni içtüzük kabul 
edilinceye kadar, Meclis müzakereleri, Anayasaya aykırı olmayan eski içtüzük hükümlerine göre, 
yönetilir" hükmünü getirmiştir. Biz de diyoruz ki: Bu hükme göre, bir kanun tasarı veya tekli
finin -ki, kanun hükmünde kararnameyi tasarı veya teklif kabul edersek- bir komisyonda gö
rüşülme süresi 45 gündür; bu, kesindir ve "Gelişinden itibaren 48 saat içerisinde görüşemez; 
45 gün içinde de sonuçlandırır" hükmü vardır. Sonra, ilave ediyor ve "eğer 45 gün içinde so
nuçlandırılamazsa, tasarı sahibinin veya teklif sahibi milletvekilinin, Genel Kurula müracaat 
ederek, tasarı veya teklifin komisyonda görüşülmeden doğrudan doğruya Meclis gündemine 
alınmasını istemeye hakkı vardır. Genel Kurul kabul ederse, tasarı veya teklif komisyonlarda 
görüşülmeden, doğrudan aşağıya iner, reddederse, normal prosedür devam eder" diyorum. 

Gazeteci arkadaşım buna cevap olarak diyor ki : "Efendim, öyle ise, sizden sonra Adalet 
Komisyonuna gidecek, Adalet Komisyonundan sonra Plan ve Bütçe Komisyonuna gidecek, Mec
lisin kapanmasına da şurada birbuçuk ay kaldı, öyle ise bu, bu sene görüşülmez." Ben de diyo
rum ki: "Vallahi, siz öyle düşünüyorsanız, öyledir." Ertesi gün gazetelerde manşet : "İçişleri 
Komisyonu Başkanı bu kanun hükmünde kararname bu sene görüşülemez dedi." 

Bakın, değerli arkadaşlarım, iyi niyetin olmadığını şurada vurgulamak isliyorum : Kanun 
hükmünde kararname benim komisyonuma (İçişleri Komisyonuna) geleli daha üç gün olmuş; 
bu kampanya başlıyor. Kaldı ki, o hafta, ateşli silahlar ve bıçaklarla ilgili kanun tasarısı gün
deminde; görüşülecek... Daha üç gün olmamış, "tavsatma" dan bahsediliyor, "oyalama" dan 
bahsediliyor... Şu anda da benim komisyonuma bu kanun hükmünde kararname geleli sadece 
23 gün olmuştur. 
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Değerli arkadaşlarım. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Haftada iki gün çalışın!.. Bir gün çalışacaksınız diye bir ka

yıt mı var? 
GALİP DEMÎREL (Devamla) — Müsaade edin... Müsaade edin... 
Peki, ben de o zaman, çok acele gündeme getirmek isteyen arkadaşlarıma şu soruyu sor

mak istiyorum... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Anayasa emridir Sayın Demirel. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, lütfen, hatibin sözünü kesmeyelim. 
GALİP DEMİREL (Devamla) — Müsaade edin beyefendi... Anayasa emrine uyuyoruz. 

Eğer ben, 45 günü geçirdikten sonra, 45 günü geçirmeme rağmen oyalıyorsam, o zaman, bir 
oyalama söz konusudur... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Anayasa, "Aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin ona
yına sunulur" diyor. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz... Sayın Yılmaz... 
MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — O Anayasayı bir tek sen mi anlıyor

sun, sen mi biliyorsun? 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Ben biliyorum, tabiî ben biliyorum. 
MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — Anlaşılıyor... 
BAŞKAN — Efendim, lüten karşılıklı konuşmayalım. 
GALİP DEMİREL (Devamla) — Efendim, müsaade edin... Lütfen dinleyin. Ben konu

şuyorum, siz de konuşursunuz... lütfen dinleyin. 
Değerli arkadaşlarım 121 inci maddedeki "Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına 

sunulur" cümlesinin uygulaması bana ait bir konu değildir, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığına ait bir konudur. Eğer, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, bunun komisyonlar
da görüşülmeden doğrudan Genel Kurula şevkini istiyorsa, o, Genel Kurula sevk etmekle yet
kili dir, komisyon başkanı olarak ben sevk etmekle yetkili değilim. Eğer komisyon olarak bana 
bir kanun hükmünde kararname gönderilmişse, İçtüzüğe göre, benim görevim, 45 gün içinde 
o kararnameyi görüşüp karara bağlamaktır. Mesele bu kadar açıktır. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, şurayı belirtmek istiyorum : Bu kanun hükmünde kararna
melerin süratle görüşülmesini isteyen değerli arkadaşlarımız, 1987 yılında... 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Sayın Başkan, gündemde buu konu var mı? 
GALİP DEMİREL (Devamla) — Evet, kanun hükmünde kararnameler var gündemde. 
EROL AĞAGİL (Ankara) — Efendim, şu anda 1 inci maddeyi görüşüyoruz. 
YASİN BOZKURT (Kars) — Bu konuda önce siz konuştunuz, o halde şimdi de cevabını alın. 
ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Bu konuyu önce siz açtınız. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Demirel. 
GALİP DEMİREL (Devamla) —413 ve 421 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere mesnet 

olan Olağanüstü Hal Bölge Valiliği Kurulması Hakkında 285 sayılı Kanun Hükmünde Karar
name 1987 yılında komisyonlara gelmiş ve şu ana kadar Genel Kurula inmemiştir. Bu sayın 
arkadaşlarım, bu kadar iyi niyetli idiler de, bu kararnameye mesnet teşkil eden Olağanüstü 
Hal Bölge Valiliği Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi üç senedir neden ta
kip etmiyor, üç senedir neden İçtüzükte değişiklik yapılmasını istemiyor ve bugün gelmişler, 
Anayasa şampiyonu kesilmek suretiyle "Anayasa hükümleri uygulansın" diyorlar? Biz, Ana
yasa hükümlerini de, İçtüzük hükümlerini de aynen uyguluyoruz. 
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Şunu açıklıkla belirtiyorum : Şu anda benim komisyonumdan Anayasanın 121 inci mad
desine göre 7 tane kanun hükmünde kararname geçmiş ve hepsi de 45 gün içinde görüşülmüş
tür. Son iki kararname de, İçtüzüğün emrettiği 45 gün içinde elbette görüşülecektir. Bunun 
dışındaki konular beni değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığını ilgilendiren konulardır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Şahsı adına, Sayın Kamer Genç; buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz önce kanun hük

münde kararname üzerinde izahat veren İçişleri Komisyonu Başkanının konuyu anlamadığını 
iyice anladım. Yalnız, son cümlesi, bilgisizliğini ve konudaki vukufsuzluğunu biraz kurtardı 
ve " Bu iş Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir" dedi. 

Değerli milletvekilleri, Anayasada iki rejim kabul edilmiş; birisi normal hukuk rejiminin 
işlediği rejim, diğeri olağanüstü, savaş ve seferberlik halinde olağanüstü hal rejimidir. Ola
ğanüstü hal rejimi söz konusu olduğu zaman, hükümete; Cumhurbaşkanının başkanlığı altın
da toplanan icraya, kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisini verme Anayasadan kay
naklanmaktadır. 

İdareye bu yetki neden verilmiştir? Bu yetkinin neden verildiğini anlayabilmek için, ola
ğanüstü halin niteliğini bilmek lazımdır. Bir memlekette, önemli olan, demokrasinin var olma
sı, hukuk rejiminin var olmasıdır. Olağanüstü hal, olağanüstü anlarda başvurulan bir haldir 
ve olağanüstü halin hangi durumlarda ilan edileceği de Anayasada belirtilmiştir. Anayasa, Mem
leketin birlik ve bütünlüğü tehlike altında kalmış, savaş halinin var olduğu bir anda ve Mecli
sin tolanıp buna el koymasının mümkün olmadığı durumlarda, icraya, "sen duruma el koy; 
ama, yetki Türkiye Büyük Millet Meclisinindir" demektedir. 

Sayın Komisyon Başkanı, burada, olağanüstü hal ile normal hali ayıramadı: "Ben nor
mal prosedür içinde 45 gün bu kanun hükmünde kararnameyi Komisyonda tutacağım, bunu 
ondan sonra inceleyeceğim" diyor. Bu tutum, konuyu bilmemek demektir. 

Arkadaşlar, olağanüstü halde, kişilerin temel hak ve hürriyetlerini yok ediyorsunuz. 91 
inci maddeye göre kanun hükmünde kararnameyle ilgili yetki kanunu evvela Meclise geliyor, 
Meclis Hükümete, çıkaracağı kanun hükmünde kararnamenin yetkisini, kapsamını, süresini 
belirtiyor. Burada, Anayasa, hükümete acil bir yetki vermiş; ama, bu yetkiyi verirken "ayni 
gün Meclisin onayına sunulur" diyor, "aynı gün Meclisin onayına sunulur" demenin ne anla
ma geldiğini, hepimiz Türkçe bildiğimize göre, iyi anlamalıyız. Bana göre, bu olağanüstü hal 
kararnamelerinin, hiçbir komisyona gitmeden, doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde görüşülmesi gerekir. Bunu, Meclis Başkanı da bilmiyor, İçişleri Komisyonu Başkanı da 
bilmiyor, Hükümet de bilmiyor. 

Değerli arkadaşlar, Anayasanın 15 inci maddesinde, temel hak ve özgürlüklere hangi du
rumlarda sınırlama getirileceği yazılmış. Ve denmiş ki, "olağanüstü hallerde Anayasada belir
tilen temel haklar ortadan kaldırılabilir." Yani, siz, masum bir insanı suçlu ilan edebilirsiniz, 
güvenlik kuvvetlerine, insanların temel hak ve özgürlüklerini yok edecek şekilde yetki verebi
lirsiniz, öldürme yetkisini verebilirsiniz. Bu yetkiyi, herhalde, bir hükümet, sorumluluğu üze
rine almak üzere veremez. Anayasa, işte, olağanüstü halin bu kadar titiz, nazik bir durum ol
duğunu hissettiği için, memleketin esas menfaatinin, birliğinin, toprak bütünlüğünün söz ko
nusu olduğunu düşündüğü için, bu kadar hassas bir konu üzerinde öncelikle icraya yetki ver
miş, ondan sonra da, o yetkiyi kullanır kullanmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına 
sunma zorunluluğunu getirmiştir. 
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Bakınız, sıkıyönetimin ilanında da aynı durum var : Deniyor ki, "Meclis tatilde ise, der
hal toplantıya çağrılır." O zaman, Sayın İçişleri Komisyonu Başkanının izah ettiği gibi veyahut 
da bizim Meclis Başkanlık Divanının da kabul ettiği uygulamayı kabul edersek, hükümet, se
ferberlik, olağanüstü hal ilan etsin, istediği zaman da Meclise getirsin, sunsun... Bunun ikisi 
aynı şey; Maddedeki temel felsefe aynı, düşünce aynı. Onun için, ben, Sayın İçişleri Komisyo
nu Başkanından rica ediyorum, bu kanun hükmünde kararnameyi Meclis Başkanlığına iade 
etsin ve derhal, Türkiye Büyük Millet Meclisinde müzakere edilmek üzere, Meclisin onayına 
sunulsun. 

Bakınız, biz, bunun iptali için Anayasa Mahkemesine gittik. Bunun sonucu ne olacak?... 
Bu, eğer Resmî Gazetede yayınlandığı gün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmazsa, o za
man, olağanüstü hal kararnamesi olmaz, bayağı, bir hükümet kararnamesi olur; yani, bakan-
larkurulu kararnamesi olur. Bunu hukukçulara da danışabilirsiniz, size hukukçulardan kimler 
danışmanlık yapıyorsa, onlara da danışabilirsiniz. O zaman, kanun hükmünde kararname ol
mayıp da bakanlar kurulu kararı olunca, bakanlar kurulunun da böyle bir kararname çıkarma 
yetkisi, yasal bir dayanağı bulunmadığından, tamamiyle iptal edilir. Bakın, göreceksiniz, Ana
yasa Mahkemesinin esas iptal edeceği konu bu. Bu olağanüstü halle ilgili kanun hükmündeki 
kararname, aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulmadığı için yürütme nite
liği bulunmamaktadır. Yürütme niteliği bulunmayan ve buna dayalı olarak eğer birtakım iş
lemler tesis edilmişse, bu işlemler de hükümsüzdür; hukuku çok iyi kavramak lazım. Böylece, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulmayan bu kanun hükmünde kararnameye da
yalı olarak yapılan idarî işlemlerin hepsi keenlemyekûn addedileceğinden, yok sayılacağından, 
devletin bu nedenle vatandaşlara verdiği zararın hepsini ödeme zorunluluğu doğacaktır ve öyle 
gün gelecektir ki, devlet, belki bütçesini de aşan birtakım tazminatlarla karşı karşıya kalacaktır. 

Arkadaşlar, "onayına sunmak" kelimesini, eğer, Sayın İçişleri Komisyonu Başkanının an
ladığı şekilde anlarsak, o zaman, İçişleri Komisyonu Başkanı, olağanüstü halle normal hali 
birbirinden ayıramıyor demektir ki, onu bir kere ayırmak lazım. Yani, siz, olağanüstü halin 
olduğu zaman silahlı kuvvetlere öldürme yetkisini veriyorsunuz... Anayasa 15 inci maddesinde 
ne diyor, beraber okuyalım... 

VEFA TANIR (Konya) — Hayır; Meclis Başkanının yetkisi ise, niye iade etmiyor? 
KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, Meclis Başkanının yetkisidir. Meclis Başkanı, ola

ğanüstü hal kararnamesini doğrudan doğruya Meclise sunmak zorundadır. Yoksa, komisyon
lara gönderip, komisyonlarda 45 gün bekletemez; Çünkü, Anayasanın, "aynı gün Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin onayına sunulur" hükmünü belirtmekteki amacı bu. Yoksa, eğer, İçtü
zükte belirtilen prosedür içinde bunun müzakeresini düşünseydi, Anayasa öyle derdi. Zaten, 
olağanüstü halin temel felsefesi budur. 

Bakın, Anayasa, 15 inci maddesinde ne diyor : "Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya ola
ğanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla, du
rumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen dur
durulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir." Ya
ni, Anayasa tamamen rafa kaldırılabilir. Bu kadar ciddî ve insan hakları bakımından önemli 
bir konuda siz nasıl kanun hükmünde kararname çıkarıyorsunuz ve nasıl normal olarak, 91 
inci madeye göre Meclisin verdiği yetki çerçevesi içinde çıkarılan kanun hükmünde kararname 
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gibi görüyorsunuz, ben bunu anlayamadım. Eğer, öteki kanunları da bu anlayış içinde yapı
yorsanız, ben, sizin bütün tasarruflarınızdan gerçekten ciddî şüpheye düşerim. 

GALİP DEMİREL (Malatya) — O yetkiyi Anayasa veriyor. 
BAŞKAN — Sayın Genç, şimdi, maddenin tümü üzerine gelelim. Bu, biraz, kanun hük

mündeki kararnamelerin ehemmiyeti bakımından... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Başkan, aslında... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika lütfen... Hemen suratımızı değiştirmeyelim; 

ben bir izahatta bulunuyorum. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Peki. 
BAŞKAN — Sayın Demirel 1 inci maddenin (tümü üzerinde konuşulan maddenin) biraz 

dışına çıkaraktan, kendi komisyonunu da müdafaa tarzında uzun bir izahat verdi, Sayın Ka
mer Genç de ona cevap verdi. Zaman da bizi zorluyor; artık, bu işe bir nihayet vermek için 
madde, üzerinde konuşalım, tasarıyı kabul veya reddedelim... O, sizin takdirinize bağlı. 

KADİR DEMİR (Konya) — Sayın Başkan, komisyon başkanına cevap veremez ki... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Başkan, biz, kanun hükmünde kararnamenin kabu

lü hakkındaki tasarının tümü üzerinde görüşlerimizi belirtiyoruz. 
BAŞKAN — Biz de, zaten, mesele çok mühim olduğu için müsaade ettik. 
Buyurun. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, mesele o kadar basit değil. Zaten, basit olsaydı, 

Meclis Başkanlık Divanı, bu meselenin vehametini anlayıp, bir an önce, bu kanun hümünde 
kararnameyi Mecliste görüşmeye açardı. Şimdi, biz burada konu dışına çıkmıyoruz; konu, bir 
kanun hükmünde kararnamenin... 

BAŞKAN — Müzakeresi 
KAMER GENÇ (Devamla) — ... bir yetki kanununa istinaden çıkarılan kanun hükmün

de kararnamenin burada görüşülmesi; ama, biz bu vesileyle, kanun hükmünde kararnamelerin 
genel esprisini ve güncel konuları dile getireceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreye de dikkat edelim lütfen. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Zaten, Meclis müzakerelerinin temel usulü budur. 
BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen süreye de dikkat edelim. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Tamam. 
Onun için, sayın milletvekilleri, bakın Hükümeti de, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş

kanını da yine ikaz ediyorum; 413 ve 421 sayılı Olağanüstü Hal Kararnameleri, 10 Nisan 1990 
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmiştir. Bu kanun hükmünde kararnamelere daya
lı olarak bugüne kadar yapılan bütün işlemler geçersizdir. Bu işlemlerin geçerli olabilmesi, bu 
kanun hükmünde kararnamelerin Türkiye Büyük Millet Meclisince tasdik edilmesine bağlıdır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu tasarıyı kabulü tarihinden önceki bütün işlemler geçersiz
dir ve bu işlemlere dayalı olarak vatandaşların gördükleri bütün mağduriyetlerin devlet tara
fından büyük tazminatlarla karşılanması zorunluluğu vardır. Bu handikaptan memleketi ve özel
likle Olağanüstü Hal Bölgesi kapsamında kalan insanları kurtarmak için, lütfen, bu kanun 
hükmündeki kararnameyi bir an önce Meclisin onayına sunun. 
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ikincisi; bakın, bu kanun hükmünde kararname yürürlüğe girdikten sonra, birtakım mat
bua, mesela 2000'e Doğru Dergisi korkudan basılmadı birçok insan bu dergiyi okuyamadı. 
tnsan bir gazeteye ne kadar alışkınsa bu dergiye de o kadar alışkanlık içindedir. Bu insanları, 
2000'e Doğru Dergisini okuma zevkinden de mahrum ettiniz, bunun gibi, birtakım gazeteleri 
okuma zevkinden de mahrum ettiniz. 

Aslında, demokratik hukuk devletinin yönetiminde bulunan insanlar bunlardan büyük 
sorumluluk duyarlar. Ama, tabiî, bizde, iktidarda bulunanlar, maalesef, 226 sayısı ile mesele
lere çözüm bulmaya kalkıştıkları için; yani, işin altındaki vicdanî sorumluluğu bir tarafa bıra
kıp da sayısal rakamlara gittiği için, bunların inceliklerini kavrayamazlar. Başkanlık Divanı, 
lütfen, bu işe el koysun. 

Bu vesileyle fikirlerimi söylemek istedim. 
Saygılar sunarım efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. (SHP ve DYP sıralarından "Ka

rar yetersayısı yok Sayın Başkan" sesleri) 
Efendim, oylamaya daha geçmedik... 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar 

yetersayımız yoktur. 

Müzakerelere 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.35 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 17.50 

BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıldırım Ava 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertugrul Ünlü (Bursa), Ertugrul özdemir (Ordu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 109 uncu Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

2, — 506 Sayüt Sosyal Sigortalar Kanununa Üç Geçici Madde Eklenmesine Dair 277 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Aynı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 323 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Sağlık ve Sosyal isler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/136, 1/452) 
(S. Sayısı : 406) (Devam) 

BAŞKAN — Müzakerelere, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Biraz önce, görüşülmekte olan tasarının maddelerine geçilmesinin oylanmasında kalmış

tık; karar yetersayısı istenilmişti ve bulunmadığından, on dakika ara vermiştik. 
Şimdi, maddelere geçilmesini tekrar oylarınıza sunacağım : Gayet tabiî, karar yetersayısı

na da, görevimdir; dikkat edeceğim. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Muhterem arkadaşlar, karar yetersayımız yine yoktur. Ara versek de karar yetersayısına 

ulaşamayacağımızdan, genel görüşme ve Meclis araştırması önergeleriyle sözlü soruları görüş
mek için, 8 Mayıs 1990 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.52 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

109 UNCU BİRLEŞİM 

3 . 5 . 1990 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 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1. —506 SayA Sosyal Sigortalar Kanununa Üç Geçici Madde Eklenmesine 
Dair 277 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Aynı Kanuna 'Bir Geçici Madde Ek

lenmesine Dair 323 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sağlık ve Sosyal İşler ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/136, 1/452) (S. Sayısı : 406) (Dağıtma tarihi : 
18.4.1990) 

2. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname 
ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/134) (S. Sayı
sı : 407) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

.T 3i — İzmir Milletvekili Erdal İnönü ve 41 Arkadaşının, 2919 sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun Geçici 3 üncü Maddesi
nin Yürürlitikten Kaldırılmasına Dair Yasa Önerisi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/245) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma tarihi : 15.2.1990) 

4, — 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununa Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/632) (S. 
Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi: 28.2.1990) 
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5. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı : 366) 
(Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

6. — 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/646) (St Sayısı : 367) (Dağıtma ta
rihi : 28.2.1990) 

7. — Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında 
Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara 
Miskin Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (1/682) (S. Sayısı : 380) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

X 8, — Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Adına Tescil Edilecek Taşınmaz Mal
lar Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/529) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 5.3.1990) 

X 9. —6760 Sayılı Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Ka
nunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/607) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 6.3.1990) 

10. — Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Ra
poru (1/627) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma tarihi : 8.3.1990) 

11. — Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
ve Türk Ceza Kanununun 13 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/677) (S. Sayısı : 384) 
(Dağıtma tarihi : 8.3.1990) 

X 12. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/570) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma tarihi : 13.3.1990) 

X 13. —Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesine Katılmamı-* 
zın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/583) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 
13.3.1990) 

X 14. —Ozon Tabakasını Tüketen Maddelere Dair Montreal Protokolüne Ka
tılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/584) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma ta
rihi : 13.3.1990) 

15. — Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı : 390) 
(Dağıtma tarihi : 16.3.1990) 

16. — 3.11.1980 Tarihli ve 2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı, Bolu 
Milletvekili Nevzat Durukan ve 4 Arkadaşının 2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka-
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nun Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri, İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/424, 2/149) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 16.3.199©) 

X 17. — 3332 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/489) (S, Sayısı : 392) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1990) 

18. — Ceza ve Tevkif evleri Umum Müdürlüğünün Teşkilat ve Vazifeleri Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/678) (S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi: 19,3.1990) 

19. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanu
nunun İl/k Maddesinin Kaldırılmasına İlişkin Yasa Teklifi ve İçimleri Komisyonu Ra
poru (2/205) (S. Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 28.3.1990) 

20. — Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (1/642) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi : 28.3.1990) 

X 21. — İzmir Milletvekili Ramiz Sevinç ve 5 Arkadaşının, 193 Sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/308) 
(S. Sayısı : 400) (Dağıtma tarihi : 29.3.1990) 

* 22, — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli 
ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 14 üncü Maddesinin 
(h) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (2/242) (S. Sayısı : 397) (Dağıtma tarihi : 2.4.1990) 

23. — 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 
Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine, 818 Sayılı Borçlar Kanununun 83 üncü 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine, 3095 Sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin 
Kanuna Bir Madde Eklenmesine, 2644 Sayılı Tapu Kanununun Bir Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) 
(S. Sayısı : 398) (Dağıtma tarihi : 2.4.1990) 

24. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ile İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'm, Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları ve 62 Arkadaşının, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 16 Arkadaşının, 
Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 12 Ar
kadaşının, Sakarya Milletvekili) Ayhan Reyhan Sakallıoğlu'nun, Türk Ceza Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve Adalet Komis
yonu Raporu (1/535, 1/613, 2/25, 2/30, 2/261, 2/262, 2/292, 2/302, 2/303) (S. Sayısı : 
399) (Dağıtma tarihi : 4.4.1990) 

25. — Gümüşhane Milletvekili ülkü Güney ve 2 Arkadaşının, 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/203) 
(S. Sayısı : 401) (Dağıtma tarihi : 5.4.1990) 

26. —Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye-
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lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/905) (S. Sayısı: 403) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1990) 

27. —Yahşihan'da Meydana Gelen Patlamalarda Zarar Görenlerin Zararları
nın Ödenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/427) 
(S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi ; 12.4.1990) 

28. —Adlî Sicil Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/524) (S. Sayısı: 405) (Dağıtma tarihi : 12.4,1990) 

29. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının, Sigara Tütün ve Tü
tün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklardan Koruma Kanunu Teklifi, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve (İstanbul Milletvekili ıReşrt Ülker'in Sigaranın Zararlarının 
önlenmesi için 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına (Umumî Hıf-
zıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine İlişkin Yatsa Önerisi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/189, 2/190, 2/193) (S. Sayısı : 286 ve 286'ya 1 inci Ek) (Dağıtma) 
tarihleri : 28.11. 1989; 18.4.1990) 

30. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bazı Maddelerinin De-
ğiştirMmesıine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/676) (S. Sayısı : 408) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

31. — Konya Milletvekili Kadiir Demir ve 9 Arkadaşının, 24.2.1983 Tarih ve 
2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci 'Maddesinin Birinai Fıkrası ile 
19.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci 'Maddesinin (b) Bendinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/269) (S. Sa
yısı : 409) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

X 32. — Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair 
Sözleşme ile Kıta Sahanhğıında Bulunan Sabit Platforanların Güvenliğine Karşı Yasadışı 
Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişlerti komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 410) 
(Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

33. — (26) İlçe Kurulması Hakıkında Kanun Tasarısı ile Balıkesir Milletvekili 
Necat Tunçsiper'in Balıkesir İlinde Gömeç Adı ile Bir lilçe Kurulması Hakkımda Ka
nun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/550, 2/157) (S. Sa
yısı : 275 ve 275'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 17.10.1989; 20,4.1990) 

34. — 2547 Sayılı Yüksek öğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 17.1.1990 Tarihli ve 3599 
Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezlkeresi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
(1/672, 3/1114) (S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 1.5.1990) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir.: 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 406) 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Üç Geçici Madde Ek
lenmesine Dair 277 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Aynı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 323 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Sağlık ye Sosyal işler ye Plan 

ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/136, 1/ 452) (*) 

TC. 
Başbakanlık 27.5.1988 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 07/101-
1/305/03032 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

. ' '506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Hük
münde Kararname" bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanmış ve bir örneği Anayasanın 91 inci 
maddesine göre ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Turgut Ozal 
Başbakan 

GEREKÇE 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Üç Geçici Madde Eklenmesine dair 277 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile; 

1. 1986 ve daha önceki yıllara ait prim borçlarını 22.5.1988 tarihine kadar ödeyenlerin 
biriken faiz ve gecikme zamlarının iki yıl ertelenmesi; 

2. 1986 ve daha önceki yıllara ait ölçümlemeden doğan prim borcunun 22.5.1988 tarihi
ne kadar ödenmesi halinde faiz ve gecikme zamları terkin edilmesi, 

hakkı verilmiştir. 

[*] 323 sayılı K.H.K. ve Sağlık ve Sosyal Işkr Komisyonu raporu (1/452) 103 sıra sayısı ile basümış 
ve Genel Kurulda Komisyonca içtüzüğün 89 uncu maddesince geri alınmış; daha sonra İçtüzüğün 35 inci 
maddesine göre Bütçe ve Plan Komisyonuna lıavale edilmiştir.] 
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Ancak, Mayıs/1988 ayı içinde Ramazan Bayramının Cumartesi/Pazar tatilleri ile birlikte 
on güne yakın bir süreyi kapsaması, primlerini ödeyen borçlu işverenleri mağdur duruma dü
şürmüştür. 

Bu sebeple, 277 sayılı K.H.K. ile getirilen hakların sona erme süresi 31.5.1988 tarihine ka
dar uzatılmaktadır. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu 

Esas No. : 1/452 
Karar No. : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Yüksek Başkanlıkça 27.5.1988 tarihinde Komisyonumuza havale edilen "506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname" Ko
misyonumuzun 13.10.1988 tarihli 1 inci Birleşiminde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
ile Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü temsilcilerinin de katılmasıyla incelenip görü
şülmüştür. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin tümü Komisyonumuzca uygun bulunarak başlık ve mad
delerinin esasında değişiklik yapılmadan, başlık ve maddelerinde kanunlaştırmanın gereği teknik 
değişiklikler yapılmıştır. 

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

Başkan 
Mustafa Balcılar 

Eskişehir 

Kâtip 
M. Rauf Er tekin 

Kütahya 

Üye 
Yasar Eryûmaz 

Ağrı 

Üye 
Nizamettin Ozdoğan 

Elazığ 

Üye 
Ülkü Gö'kalp Güney 

Gümüşhane 

Sözcü 
ibrahim Oztürk 

Adana 

Üye 
Hamdi Ozsoy 

Afyon 

Üye 
Sait Ekinci 

Burdur 

Üye 
Melımet Akdemir 

Gaziantep 

Üye 
Ali Uyar 

Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 406) 
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Üye 
/ Hakkı Önal 

tstanbul 

Üye 
Kerem Güneş 

Kars 

Üye 
Ömer Günbulut 

Sivas 

Üye 
Talat Sargın 

Tokat 

Üye 
Halil Çdhaoğlu 

tzmir 

Üye 
Doğan Baran 

Niğde 

* Üye 
Kazan Ozev 

Tokat 

Üye 
İbrahim Cebi 

Trabzon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 406) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTlĞt METÎN 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Hükmünde Kararname 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa bir geçici madde eklenmesi; 2.2.1984 tarihli 2977 
sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 20.5.1988 tarihinde kararlaştı
rılmıştır. 

MADDE 1. — 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir. 

"GEÇİCÎ MADDE — Bu Kanuna 4.4.1987 tarihli ve 277 sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile eklenen Geçici 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddelerde belirtilen prim borcunun aslının 
ödenme süresi 31.5.1988 tarihi mesaî bitiminde sona erer." 

MADDE 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

TÖzal 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başbakan Yrd. 
/. K Erdem 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A. Bozer 

Devlet Bakanı 
A. Kahveci 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Adalet Bakanı 
M. 0. Sungurlu 
İçişleri Bakanı 

M. Kalemli 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

A. K, Alptemoçin 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

/. S. Giray 
Ulaştırma Bakanı 

E. Pakdemirli 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

. /. Aykut 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

E Kurt 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

Devlet Bakanı 
K Oksay 

Devlet Bakanı 
V. Atasoy 

Devlet Bakanı 
Y B. Özal 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
N. Kitapçı 

Millî Savunma Bakanı 
E. Vuralhan 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
H. C. Güzel 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
B. Akarcalı 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. T. Tüiz 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 406) 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTÎĞÎ METİN 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun Tasan sı 

MADDE 1. — 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 74 — Bu Kanuna 4.4.1987 tarihli ve 277 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile eklenen Geçici 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddelerde belirtilen prim borcunun aslının 
ödenme süresi 31.5.1988 tarihi mesaî bitiminde sona erer." 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu 

Esas No. : 1/452 
Karar No. .10 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca Komisyonumuza havale edilen "506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 
Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 323 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname" Komisyonu
muzda görüşülerek Genel Kurula sevk edilmişti. 

Ancak daha önce Komisyonumuzda görüşülüp havalesi gereği Plan ve Bütçe Komisyonu
na gönderilen 277 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nuna eklenen üç geçici maddenin 1986 ve daha önceki yıllara ait prim borçlarını 22.5.1988 ta
rihine kadar ödeyenlerin biriken faiz ve gecikme zamlarını 2 yıl ertelenmesini ve bu süre içinde 
prim borçlarının ödenmesi halinde faiz ve gecikme zamlarının terkin edilmesi hakkı verilmiş
tir. 1988 Mayıs ayına rastlayan Ramazan Bayramı tatilinin on güne yakın bir süreyi kapsaması 
primlerini ödeyen borçlu işverenleri mağdur duruma düşürmesi nedeni ile 323 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameyle süre 31.5.1988 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Plân ve Bütçe Komisyonunda 277 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname görüşülüp kanun
laşmadığı anlaşıldığından süre uzatımına dair 323 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile il
gili raporumuz içtüzüğün 89 uncu maddesine göre Genel Kurulun 26.10.1988 tarihli 17 nci Bir
leşiminde Komisyonumuza geri alınmıştır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde konunun 277 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me ile birleştirilerek görüşülüp kanunlaşması kanun tekniği bakımından uygun olacağı düşün
cesi ile içtüzüğün 35 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereğince dosyanın Plân ve Bütçe Komisyo
nuna gönderilmesine karar verilmiş ve gereği için yüksek Başkanlığa saygı ile sunulmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 406) 
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Başkan 
Mustafa Balcılar 

Eskişehir 
Üye 

Yaşar Eryûmaz 
Ağrı 
Üye 

Mehmet Akdemir 
Gaziantep 

Üye 
Kâzım Ozev 

Tokat 

Kâtip 
M. Rau/Ertekin 

Kütahya 
Üye 

Sait Ekinci 
Burdur 

Üye 
Kerem Güneş 

Kars 
Üye 

Talat Sargın 
Tokat 

îbrafıim Cebi 
Trabzon 

TC. 
Başbakanlık 22.5 J 987 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü. 

Sayı :K K Gn. Md. 18/101-
1/305/01738 

TÜRKÜYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

"506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Üç Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Hük
münde Kararname" bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanmış ve bir örneği Anayasa'nın 91 ind 
maddesine göre ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Turgut Ozal 
Başbakan 

GEREKÇE 
Geçici 1 inci madde ile, 1986 ve daha önceki yıllara ait aylık sigorta primleri bildirgelerine 

istinaden tahakkuk eden primlerden dolayı prim gecikme zammı ve faiz borcu bulunan işve
renlerin; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren prim borcu
nun aslını bir yıl içinde ödemeleri şartı ile gecikme zammı ve faiz borçları iki yıl süre ile durdu
rulmaktadır. Bir yıl içinde prim borcunun aslını ödeyen işverenler; kalan gecikme zammı ve 
faiz borçlarını müteakip iki yıl içinde defaten veya taksitlerle ödeyebileceklerdir. 

Ancak prim borcu aslının yukarıda açıklanan bir yıllık süre içinde kısmen ödenmesi du
rumunda ödenmeyen kısmına erteleme tarihinden itibaren gecikme zammı ve faiz uygulaması
na devam edilecektir. 

Geçici 2 nci madde ile, 1986 ve daha önceki yıllara ait yapılmış ölçümlemeler sonucu ta
hakkuk eden primlerden dolayı; prim gecikme zammı ve faiz borcu bulunan işverenlerin de 
Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde ölçümleme ile tes
pit edilmiş borcunun aslını ödemeleri halinde, bu primlere ilişkin tahakkuk etmiş gecikme zammı 
ve faiz borçları terkin edilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 406) 
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Diğer taraftan 1986 ve daha önceki yıllara ait olup ölçümleme yapılması gerektiği halde, 
henüz işlemleri tamamlanmamış olan işverenlerin de, işlemler tamamlanıp borçları kendileri
ne tebliğ edildiği tarihten itibaren bir yıl içinde prim borçlarının aslını öderlerse, bunlara ait 
gecikme zammı ve faiz borçları da dikkate alınmamaktadır. 

Ancak ölçümleme dolayısıyle tahakkuk eden prim borcu aslının Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin yayım tarihinden geçerli bir yıllık süre içinde kısmen ödenmesi halinde, ödenme
yen kısmı için gecikme zammı uygulamasına devam edilecektir. 

Geçici 3 üncü madde ile, 1986 ve daha önceki yıllara ait olup, bu Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin yürürlüğe girdiği tarihte ihtilaflı bulunan prim asıllarım ihtilafı sürdürmeyerek bir 
yıl içinde ödeyenler de Geçici 1 inci ve 2 nci madde hükümlerinden yararlandırılacaklardır. 

Ancak 1986 ve daha önceki yıllara ait olup Kanun Hükmünde Karranamenin yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra tabliğ edilen prim borçlarını kabul etmeyerek ihtilaf çıkaranlar bu Ka
nun Hükmünde Kararname hükümlerinden yararlanamayacaklardır. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağltk ve Sosyal İşler Komisyonu 

Esan No. : 1/136 
Karar No. : 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Yüksek Başkanlıkça 22.1.1988 tarihinde Komisyonumuza havale edilen "506 Sayılı Sosyal 

Sigortalar Kanununa Üç Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname" Ko
misyonumuzun 18.2.1988 tarihli 3 üncü Birleşiminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
ve-Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü temsilcilerinin de katılmasıyla incelenip gö
rüşüldü. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin tümü Komisyonumuzca uygun bulunmakla, esasında 
değişiklik yapılmadan başlık ve maddelerinde kanunlaştırmanın gereği zaruri teknik değişik
likler yapılmıştır. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin çerçeve 1 inci maddesine bağlı 1, 2, ve 3 üncü maddele
rinde yer alan "bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih" ibaresi, Kanun 
Hükmünde, 22.5.1987 tarihinde yürürlüğe girdiğinden "22.5.1987 tarihi..." değiştirilmiştir. 

Bakanlar Kuruluna idarî usul ve işlemlerin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Kanun Hük
münde Kararname çıkarma yetkisi maddede belirtilen kanunlar hükümleri uyarınca 8.8.1988 
tarihine kadar devam ettiğinden, Anayasanın 91 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirti
len hükme göre, bu yetkinin yetki kanunlarındaki süreye kadar devam ettiğine dair bir geçici 
madde Kanun Hükmünde Kararnameye eklenmiştir. 

2.12.1987 tarihli ve 291 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 506 sayılı Kanunda yer 
alan geçici maddelere (1) den (70) e kadar yeniden numara verildiğinden bu Kanun Hükmünde 
Kararname ile eklenen Geçici 1, 2, ve 3 üncü maddelere Geçici 71, 72 ve 73 üncü numaralar 
verilmiş ve geçici 73 üncü maddede yer alan 1 ve 2 numaraları 72 ve 73 olarak değiştirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 406) 
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Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 ve 4 üncü maddelerinde yer alan "Hükmünde 
Kararname" ibareleri metinden çıkarılmıştır. 

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

Başkan 
Mustafa Balcılar 

Eskişehir 

Kâtip 
M. RaufErtekin 

Kütahya 
Üye 

Yaşar Eryûmaz 
Ağrı 
Üye 

Nizamettin Ozdoğan 
Elazığ 

Üye 
7. Hakkı Önal 

tstanbul 
Muhalefet şerhi eklidir 

Üye 
Kerem Güneş 

Kars 

Üye 
Doğan Baran 

Niğde 

Üye 
Kâzım Ozev 

Tokat 
Muhalefet şerhim var 

Sözcü 
ibrahim Öztürk 

Adana 

Üye 
Hamdİ Ozsoy 

Afyon 
Üye 

Mehmet Özalp 
Aydın 

Üye 
Ali Uyar 

Hatay 
Muhalefet şerhim var 

Üye 
Halil Çulhaoğlu 

İzmir 
Muhalefet şerhim var 

Üye 
Ömer Türkçakal 

Kocaeli 
Muhalefet şerhim var 

Üye 
Ömer Günbulut 

Sivas 
tmzada Bulunamadı 

Üye 
Talat Sargın 

Tokat 

Üye 
ibrahim Cebi 

Trabzon 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER 
KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuzun 18.2.1988 günlü toplantısında görüşülen 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka-
nunu'na 3 geçici madde eklenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu'nca 4.4.1987 tarihinde kararlaş
tırılan Kanun Hükmündeki Kararname'nin öngördüğü geçici maddeleri; 

1. İlke olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama yetkisini kısıtlaması, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı . 406) 
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2. işçilerden kesilen ve işverence uzun süre sermaye olarak kullanılan SSK primlerinin 
asıllarıyla gecikme zammı ve faiz borçlarının tahsilinde SSK'nun yeteri kadar özen gösterme
diği, işçilere ait olan bu primlerin kuruma zamanında aktarılamaması sonucunda kurumun 
zaten aksak olan hizmetlerini daha da aksattığını, 

3. İşçilere ait olan bir paranın hükümetçe işverenlere bağış anlamını taşıyan bu tasarru
fun işverenlerden yana ve işçi aleyhine bir sonuç doğuracağını, 

4. Kararnamenin geçici 2. maddesinde belirtilen "bu kanun hükmünde kararnamenin 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren prim borcunun aslını 1 yıl içinde ödemeleri halinde bu primlere 
ait gecikme zammı ve faiz borçları terkin edilir" şeklindeki hükmün işçilerden kesilen parala
rın işverenlere bağış anlamı taşıdığı görüşü ile kanun haline dönüştürülmek istenilen tasarıya 
muhalefet ettiğimizi saygıyla sunarız. 18.2.1988 

ismail Hakkı Onal Halil Çulhaoğlu 
tstanbul tzmir 
Ali Uyar Ömer Türkçakal 

Hatay Kocaeli 
Kâzım Özev 

Tokat 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 6.4.1990 
Esas No. : 1/136, 1/452 

Karar No. : 121 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

2.2.1984 tarihli ve 2977 Sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 
22.5.1987 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan ve aynı tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığına sunularak yürürlüğe giren "506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Üç Geçici Madde 
Eklenmesine Dair 277 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname" ile aynı Kanunun verdiği yetkiye 
dayanılarak Bakanlar Kurutunca 27.5.1988 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan ve aynı tarihte 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunularak yürürlüğe giren "506 Sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 323 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname" ön havalesi gereği Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonunda görüşüldükten sonra Ko
misyonumuza havale edilmiş ve Komisyonumuzun 4.4.1990 tarihinde yaptığı 37 nci birleşimde 
içtüzüğün 36 ncı maddesi hükmü uyarınca birleştirilerek, Hükümeti temsilen Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanı Başkanlığında, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de 
katılmasıyla görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, 
277 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile; 
— 1986 ve daha önceki yıllara ait prim borçlarını 22.5.1988 tarihine kadar ödeyenlerin 

biriken faiz ve gecikme zamlarının iki yıl ertelenmesi, 
— 1986 ve daha önceki yıllara ait ölçümlemeden doğan prim borcunun 22.5.1988 tarihine 

kadar ödenmesi halinde faiz ve gecikme zamlarının terkin edilmesi, 
imkânı sağlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı :406) 
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Ancak, 1988 yılının Mayıs ayı içinde Ramazan Bayramının Cumartesi-Pazar tatilleri ile 
birlikte on güne yakın bir süreyi kapsaması, primlerini ödeyemeyen borçlu işverenleri mağdur 
duruma düşürmüştür. Bu nedenle, 277 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen hakla
rın sona erme süresi 323 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 31.5.1988 tarihine kadar uza
tılmıştır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmeler sonucunda, her iki Kanun Hükmünde Kararname 
ile getirilen hükümlerin geçici hükümler olması ve geçici maddelerle tanınan sürelerin de bitti
ği dikkate alınarak işlerliklerinin kalmadığı görüşüyle yürürlükten kaldırılmalarına karar ve
rilmiştir. Bu görüş doğrultusunda verilen bir önergenin kabul edilmesi ile, 1 inci madde ola
rak, Kanun Hükmünde Kararnamelerin tümüyle yürürlükten kaldırılması, 2 nci ve 3 üncü mad
deler ile de yürürlük ve yürütme hükümlerini düzenleyen bir metin hazırlanmıştır. 

Ayrıca, kabul edilen önerge doğrultusunda hazırlanan yeni metnin başlığı "506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa Üç Geçici Madde Eklenmesine Dair 277 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa, Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 323 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı" şek
linde düzenlenmiştir. 

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

Başkanvekili 
Hazım Kutay 

Ankara 
Nihat Türker 

Afyon 
Hilmi Ziya Postacı 

Aydın 
Karşı oy eklidir 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Ayhan Uysal 
Çanakkale 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Erol Zeylinoğlu 
Eskişehir 
Ali Topuz 
istanbul 

Karşı oy yazısı eklidir 
Birgen Keleş 

İzmir 
Muhaletfet şerhim eklidir 

Başkan 
Yusuf Bozkurt Özal 

Malatya 
Mehmet Deliceoğlu 

Adıyaman 
Ömer Okan Çağlar 

Aydın 

Fenni Idimyeli 
Balıkesir 

Sait Ekinci 
Burdur 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Muhalefet şerhi ekli 
Mehmet Kahraman 

Erzurum 
Abdullah Aykon Doğan 

İsparta 

Erol Güngör 
izmir 

Muhalefet şerhim eklidir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 406) 
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Ülkü Söylemezoğlu 
Kahramanmaraş 

Bu Rapor Sözcüsü 
Şevki Göğüsger 

Kırşehir 
Ali Talip Özdemir 

Konya 
Mahmut Öztürk 

Niğde 

Mustafa Şahin 
Kayseri 

Alaeüin Kurt 
Kocaeli 

Sümer Oral 
Manisa 

Şakir Şeker 
Sivas 

levjîk Ertüzün 
Zonguldak 

KARŞI OY YAZISI 

1/136; 1/452 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin; 

Söz konusu Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmamıştır. Kanun Hükmünde 
Kararname uygulandıktan ve uygulamanın bitmesi üzerinden 2 yıl geçtikten sonra Plan ve Bütçe 
Komisyonu gündemine getirilmiştir. Anayasanın verdiği Kanun Hükmünde Kararname çıkar
ma yetkisi suiistimal edilmektedir. Anasaya, uygulanabilmesi için Kanun Hükmünde Kararna
melerin Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasını öngörmektedir. Anayasa, ayrıca, Türki
ye Büyük Millet Meclisine sunulan Kanun Hükmünde Kararnamelerin Komisyonlarda ve Ge
nel Kurulda ivedilikle ve öncelikle görüşülmesini öngörmektedir. Oysa, söz konusu Kanun Hük
münde Kararname Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonuna uygulama süresinin bitimine 4 ay kala 
gelmiş; Plan ve Bütçe Komisyonuna ise uygulama süresinin bitimine 3 ay kala sunulmuştur. 
Plan ve Bütçe Komisyonunun gündemine ise 2 yıl sonra alınmıştır. Bu durum ve Kanun Hük
münde Kararnamenin uygulamasının bitmesinden 2 yıl sonra tartışılması başka, Kanun Hük
münde Kararnamenin yürürlükten kaldırılması başka şeydir. 

Birgen Keleş Ali Topuz 
İzmir istanbul 

Hilmi Ziya Postacı Erol Güngör 
Aydın İzmir 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 406) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Üç Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde 
Kararname 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa üç geçici madde eklenmesi; 2.2.1984 tarihli ve 2977 
sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu'nca 4.4.1987 tarihinde kararlaştı
rılmıştır. 

MADDE 1.— 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki geçici 
maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1986 ve daha önceki yıllara ait aylık sigorta primleri bildirgeleri
ne istinaden tahakkuk eden prim, gecikme zammı ve faiz borcu bulunan işverenlerin; bu Ka
nun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren prim borcunun aslını bir yıl 
içinde ödemeleri halinde, ödeme tarihine kadar tahakkuk eden gecikme zammı ve faiz borçları 
bu tarihten itibaren iki yıl süre ile ertelenir. 

Prim borcu aslının yukarıda belirtilen bir yıl içinde kısmen ödenmesi halinde ödenmeyen 
kısmına gecikme zammı ve faiz uygulanmasına devam edilir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1986 ve daha önceki yıllar için yapılmış ölçümlemelere istinaden 
tahakkuk ve tebliğ edilmiş prim, gecikme zammı ve faiz borcu bulunan işverenlerin, bu Kanun 
Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren prim borcunun aslını bir yıl için
de ödemeleri halinde, bu primlere ait gecikme zammı ve faiz borçları terkin edilir. Şu kadar 
ki daha önce tahsil edilmiş gecikme zammı ve faiz borçları geri verilmez ve mahsup edilmez. 

Yine aynı yıllar için bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra 
tahakkuk ve tebliğ edilecek prim borcunun aslını tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde öde
yen işverenler hakkında da yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır. 

ölçümleme sebebiyle tahakkuk ve tebliğ edilen prim borcu aslının yukarıda belirtilen bir 
yıl içinde kısmen ödenmesi halinde, ödenmeyen kısmı için gecikme zammı ve faiz uygulanma
sına devam edilir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — a) 1986 ve daha önceki yıllara ait olup bu Kanun Hükmünde 
Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte ihtilaflı bulunan sigorta prim borcunun aslını, ihtilâfı 
sürdürmeyerek bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl 
içinde ödeyen işverenler de, Geçici 1 inci ve 2 nci madde hükümlerinden yararlanırlar. 

b) Aynı döneme ait olup, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten . 
sonra tebliğ edilen prim borçlan için ihtilâf çıkaranlar bu Kanun Hükmünde Kararname hü
kümlerinden faydalanamazlar. 

MADDE 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanması prim alacağının tahsil 
ve takibini durdurmaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 406) 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Üç Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun Tasansı 

MADDE 1. — 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki geçici 
maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 71. — 1986 ve daha önceki yıllara ait aylık sigorta primleri bildirgeleri
ne istinaden tahakkuk eden prim, gecikme zammı ve faiz borcu bulunan işverenlerin; 22.5.1987 
tarihinden itibaren prim borcunun aslını bir yıl içinde ödemeleri halinde, ödeme tarihine ka
dar tahakkuk eden gecikme zammı ve faiz borçları bu tarihten itibaren iki yıl süre ile ertelenir. 

Prim borcu aslının yukarıda belirtilen bir yıl içinde kısmen ödenmesi halinde ödenmeyen 
kısmına gecikme zammı ve faiz uygulamasına devam edilir. 

GEÇİCİ MADDE 72. — 1986 ve daha önceki yıllar için yapılmış ölçümlemelere istinaden 
tahakkuk ve tebliğ edinmiş prim, gecikme zammı ve faiz borcu bulunan işverenlerin, 22.5.1987 
tarihinden itibaren prim borcunun aslını bir yıl içinde ödemeleri halinde, bu primlere ait ge
cikme zammı ve faiz borçları terkin edilir. Şu kadar ki daha önce tahsil edilmiş gecikme zam
mı ve faiz borçları geri verilmez ve mahsup edilmez. 

Yine aynı yıllar için 22.5.1987 tarihinden sonra tahakkuk ve tebliğ edilecek prim borcu
nun aslını tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde ödeyen işverenler hakkında da yukarıdaki 
fıkra hükümleri uygulanır. 

özümleme sebebiyle tahakkuk ve tebliğ edilen prim borcu aslının yukarıda belirtilen bir 
yıl içinde kısmen ödenmesi halinde, ödenmeyen kısmı için gecikme zammı ve faiz uygulaması
na devam edilir. 

GEÇİCİ MADDE 73. — a) 1986 ve daha önceki yıllara ait olup 22.5.1987 tarihinde ihti
laflı bulunan sigorta prim borcunun aslını, ihtilafı sürdürmeyerek 22.5.1987 tarihinden itiba
ren bir yıl içinde ödeyen işverenler de Geçici 71 inci ve 72 nci madde hükümlerinden yararlanırlar. 

b) Aynı döneme ait olup, 22.51987 tarihinden sonra tebliğ edilen prim borçları için ihtilaf 
çıkaranlar bu Kanun hükümlerinden faydalanamazlar. 

MADDE 2. — Bu Kanunun uygulanması prim alacağının tahsil ve takibini durdurmaz. 

GEÇİCİ MADDE — Bakanlar Kuruluna 2.2/1984 tarihli ve 2977 sayılı Kanunla 18 ay sü
re ile verilen; 3207 sayılı Kanunla bir yıl, 3296 sayılı Kanunla iki yıl daha uzatılan; İdarî usûl 
ve işlemlerin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi 
8.8.1988 tarihine kadar geçerlidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 406) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Meün) 

MADDE 3. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

T.Özal 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başbakan Yrd. 
t. Kaya Erdem 
Devlet Bakanı 
H. C. Güzel 

Devlet Bakanı 

A. Tenekeci 
Devlet Bakanı 

A. Karaevli 
Adalet Bakanı 

M. O. Sungurlu 
İçişleri Bakanı 
- Y Akbulut 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptcmoçin 

Bayındırlık ve İskân Bakanı V. 
S. N. Türel 

Ulaştırma Bakanı V. 
A. K. Alplemocin 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Af. Af. Taşçıoğlu 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
M. V Dinçerler 
Devlet Bakanı 

M. T. Titiz 
Devlet Bakanı V. 

A. Tenekeci 
Millî Savunma Bakanı 

Z. Yavuztûrk 
Dışişleri Bakanı 

V Hak/oğlu 
Millî Egt. Gençlik ve Spor Bakanı 

M.Emiroğlu 
Sağ. ve Sos. Yard. Bakanı 

M. Kalemli 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 

H. H. Doğan 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

H. C. Aral 
Kültür ve Turizm bakanı 

A. Af. Yılmaz 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 406) 
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(Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 406) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

506 Sayıb Sosyal Sigortalar Kanununa Üç Geçici Madde Eklenmesine Dair 277 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Geçici Madde Eklenme
sine Dair 323 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Ka

nun Tasarısı 

MADDE 1. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Üç Geçici Madde Eklenmesine Da
ir 22.5.1987 tarihli ve 277 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 506 Sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 27.5.1988 tarihli ve 323 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin tümü yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 406) 


