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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. — YOKLAMALAR 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Devlet Bakanı Erman Şahin'in, izmir Milletvekili Timur Demir'in, 

12.2.1992 tarihli 35 inci Birleşimde yaptığı, "Ankara'da EGO Genel Müdürlü
ğünce doğalgaz fiyatına yapılan zamların neden olabileceği sosyoekonomik so
runlara ilişkin'' gündem dışı konuşmasına cevabı 

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

1. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç ve 16 arkadaşının, doğu bölge
sinde meydana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyi
ci tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/26) 
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Bûyfa 

a) Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda açık bulunan 
üyeliğe seçim 230 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE'KOMİSYONLARDAN :. 
GELEN DİĞER İŞLER .230,239,207 

1. — Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar- 230:239, 
tırımı Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu (1/334) - 239:264, 
(S. Sayısı : 18) 274,299:304 

2. — 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 506 Sayılı. Sosyal Sigortalar 
Kanunu, 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanunu, 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Ça
lışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigorta
lar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 23.1.1992 Tarihli ve 3769 Sayılı 
Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Da
ha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 267:274, 
Raporu (1/340, 3/277) (S. Sayısı : 24) 274:291 

3. — İstanbul Milletvekili B. Doğancan Akyürelç ve 12 Arkadaşının, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 20 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair İçtüzük Teklifi 
ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/63) (S. Sayısı : 13) 291:292 

4. — Askerlik Kanununun Bir Maddesinde Değişildik lapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının 21.6.1927 
Tarihli ve HU Sayılı Askerlik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu 
Kanuna Bir Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkındaki 27.6.1984 Tarihli 
ve 3031 Sayılı Kanunun 6 ncı Maddesi ile Getirilen Geçici Madde 18'in Değişti
rilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/329,2/20) 
(S. Sayısı : 23) ' 293:298 

VI.— ÖNERİLER • - . > 264 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 264 
1. — Askerlik Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka

nun Tasarısının görüşülme sıra ve süresine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 264:267 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
Başbakan Süleyman Demirel, Amerika Birleşik Devletlerine yaptığı resmî ziyarete ilişkin 

gündem dışı açıklamada bulundu; ANAP Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler, DYP Sam
sun Milletvekili İrfan Demiralp, RP Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk, SHP İçel Millet
vekili Aydın Güven Gürkan da aynı konuda grupları adına görüşlerini belirttiler. 

Genel Kurulu ziyaret eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinden Salih 
Coşar Başkanlığındaki Parlamento Heyetine Başkanlıkça "Hoş geldiniz" denildi. 

Başkanlıkça, tüketiciyi korumak kaliteli mal üretimini ve üreticisini teşvik etmek için alı
nacak tedbirleri tespit amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun, Başkan, Başkan-
vekili, Sözcü ve Kâtip Üye seçimlerini tamamlamak için toplanacakları gün, saat ve yere iliş
kin duyuruda bulunuldu. 

Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçlerimize yönelik son 
olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi 
(8/9) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemde yerini alacağı ve öngörüşmesi-
nin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

Devlet Bakanı Güler tleri hakkında, beyan ve icraatlarıyla aileyi tahrip ettiği ve korunma
ya muhtaç çocuklar için tahsis edilen paraları amaç dışı şahsî çıkarları için harcadığı iddiala
rıyla gensoru açılmasına ilişkin; 

Refah Partisi Grubu adına Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ile, 
Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar ve 24 arkadaşının, 
Önergeleri (11/1), (11/2) okundu; 
önergelerin, gündemin özel Gündemde Yer Alacak işler kısmında yer almasına, günde

me alınıp alınmayacağı hususundaki öngörüşmelerinin, 25.2.1992 Salı günkü birleşimde ve bir
likte yapılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisiyle, 

Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer tşler kısmının 1, 
2 ve 3 üncü sıralarında yer alan kanun tasarı ve tekliflerinin görüşmelerinin tamamlanmasına 
kadar Genel Kurulun çalışma süresinin 19.2.1992 Çarşamba ve 20.2.1992 Perşembe günleri sa
at 22.00'ye kadar uzatılmasına; bu tasarı ve tekliflerin görüşmelerinin 20.2.1992 Perşembe gü
nü saat 22.00'ye kadar tamamlanmaması halinde 21.2.1992 Cuma ve 22.2.1992 Cumartesi gün
lerinde de Genel Kurul çalışmalarının yapılmasına; 19.2.1992 Çarşamba günü sözlü soruların 
görüşülmemesine, ilişkin DYP ve SHP Grupları müşterek önerileri, 

Kabul edildi. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubuna ait olup açık bulunan; « 
Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine, Adana Milletvekili Timurçin Savaş, 
İçişleri Komisyonu üyeliğine Van Milletvekili Remzi Kartal, 
Gruplarınca aday gösterilerek, seçildiler. 
Bizi Kamu Alacaklarının tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında Ka

nun tasarısının (1/334) (S, Sayısı: 18) tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, 18 inci mad
desine kadarki bölümü kabul edildi. 

20 Şubat 1992 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 21.57'de son verildi. 
Fehmi Işıklar 
Başkanvekili 

Ali Günaydın Halil Çullıaoğlu 
Konya İzmir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckiü Fehmi Işıklar 
KÂTİP ÜYELER : Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli), Ali Günaydın (Konya) 

— — — • O — ' • : — ; — x •• 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 39 uncu Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
Sayın milletvekillerinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'ya kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır. 
Görüşmelere başlıyoruz. -

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞF KONUŞMALAR 
1. — Devlet Bakanı Erman Şahin'in, izmir Milletvekili Timur Demir 'in, 12.2.1992 tarihli 35 

inci Birleşimde yaptığı, "Ankara'da EGO Genel Müdürlüğünce dogalgaz fiyatına yapılan zamların ne
den olabileceği sosyoekonomik sorunlara ilişkin" gündem dışı konuşmasına cevabı 

BAŞKAN — Başkentte dogalgaz fiyatlarına yapılan zamla ilgili olarak, İzmir Milletvekili 
Sayın Timur Demir'in geçen hafta çarşamba günü yaptığı konuşmaya ilişkin bir açıklama yap
mak üzere. Devlet Bakanı Sayın Erman Şahin'e söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Şahin. 

DEVLET BAKANI ERMAN ŞAHİN (Muğla) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıde
ğer üyeleri; Meclisimizin çok hızlı çalışması arasında, bu konunun üzerinden bir haftadan faz
la süre geçti; ama, sayın milletvekilimizin söylediklerinin önemi açısından konu hakkında kı
saca bilgi vermekte yarar gördüm; o nedenle durumu arz ediyorum. 

Geçen çarşamba günü gündem dışı söz alan İzmir Milletvekili Sayın Timur Demir, Baş
kentte dogalgaz fiyatlarına yapılan zamlara ilişkin görüşlerini dile getirmişlerdi. Arkadaşımın 
görüş ve iddialarına cevap vermekten ziyade, bu konuda bir açıklama yapmak üzere söz almış 
bulunuyorum ve öncelikle de bu konuda açıklama yapmama fırsat verdikleri için Sayın Timur 
Demir'e teşekkürlerimi sunuyorum. 

Bilindiği gibi, hava kirliliğine neden olan katı ve sıvı yakıtların alternatifi olarak getirilen 
dogalgaz, BOTAŞ tarafından ithal edilmekte ve Büyükşehir Belediye sınırları içinde kurulan 
işletmeler tarafından dağıtılmaktadır. Ankara'da dağıtım ve dönüşüm işleri, Büyükşehir Bele
diyesinin bir yan kuruluşu olan EGO Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. EGO, do-
ğalgazı BOTAŞ'tan satın almakta ve aldığı gazın bedelini dolar bazında geri ödemektedir. BO
TAŞ, dogalgaz fiyatlarını her üç ayda bir yeniden belirlemektedir. Her zaman bir fiyat artışı 
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söz konusu değildir. BOTAŞ, bazı durumlarda, EGO'ya doğal gazı verirken fiyatlarda indirim 
dahi yapmaktadır; ancak, dolar bazında satış yaptığı için, dolardaki artışlar fiyatları etkile
mektedir. 

EGO'nun, BOTAŞ'a ödediği doğalgaz bedelinin üzerine kâr payı koyarak satış bedelini 
saptadığı iddiası, doğru bir iddia değil; EGO, BOTAŞ'tan aldığı doğalgaz bedeli üzerine, öde
mek zorunda olduğu maliyetleri ancak eklemektedir. EGO Genel Müdürlüğünde, doğalgaz satış 
bedelini etkileyen dört maliyet unsuru bulunmaktadır ve bunlar şunlardır : 

1. BOTAŞ'a ödenen gaz bedeli, 
2. ABD Dolarının 3 aylık kur artışı, 
3. Doğalgaz projesinde çalışan işçi ve memurların ücretleri, 
4. Doğalgaz yatırımı için yurt dışından alınan kredilerin geri ödenmesi. 
EGO, BOTAŞ'a ödediği gaz bedelinin yanı sıra, doğalgaz projesinde çalışan işçi ve me

murlarının ücretlerini de ödemek zorundadır. Ayrıca, EGO'da, havadan maaş alan, şişirilmiş 
kadroların olduğu ifade edilmiştir. 

EGO'da, gaz projesinde, 1988 yılında 523 işçi çalışırken, 1992 Şubat ayında 200 binden 
daha. fazla konutun doğalgaz kullandığı bir aşamada, çalışan işçi sayısı 573'e ulaşmıştır. Yani, 
projede artış yapılan işçi sayısı sadece 50'dir. Bu konu biraz speküle edilmiştir. 

Fiyatı oluşturan son maliyet kalemi ise, yurt dışından alınan kredilerin geri ödenmesidir. 
Proje için 200 milyon dolar dış kredi kullanılmıştır ve bunun, tüketim maliyetine yansıtılarak 
geri ödenmesi zorunludur. Bu ödeme, sadece belediyemizin değil, Türkiyemizin prestiji için 
tabiî son derece önem taşıyor. 

Alınan dış kredinin doğru kullanılmadığına ilişkin iddialar var. Şunu söylemek gere
kir : Belki de Türkiye'de, ilk kez, yurt dışından kredi kullanılarak yürütülen uluslararası bir 
proje, süresinde, başarıyla tamamlanmıştır. Şu anda Ankara'da sayısı 200 binin üzerinde ko
nut doğalgaz kullanır durumdadır ve Ankara'da hava kirliliği sorunu artık yaşanmamaktadır. 
Dolayısıyla, proje, amacına ulaşmış bulunuyor. 

öte yandan, 1991 yılında BOTAŞ Genel Müdürlüğü, EGO Genel Müdürlüğüne sattığı do
ğalgaz fiyatlarını düşürmüş olmasına rağmen, EGO Genel Müdürlüğünün 1991 yılında doğal
gaz fiyatlarını düşürmediği, hatta artırdığı ifade edilmektedir. Bu konuda da kısa bir bilgi ver
mek istiyorum : " 

1991 yılında, üçer aylık dilimler halinde baktığımızda, dört dönem vardır. BOTAŞ, doğal-
gazı EGO'ya satarken, birinci dönemden ikinci döneme geçişte fiyat artışı yapmıştır. EGO da 
bu artışa paralel olarak bir artış yapmıştır; ikinci dönemden sonra, BOTAŞ, EGO'ya sattığı 
doğalgaz fiyatlarını bir miktar azaltmıştır, doğrudur; ancak EGO, sattığı gazın fiyatlarını azalt
mamış, aynı seviyede tutmuştur. Niye azaltmamıştır; bunun nedenlerini şöyle açıklamakta ya
rar var : 

1991 yılının ikinci döneminden itibaren, EGO Genel Müdürlüğü -toplu iş sözleşmesi gereği-
işçi ve memur ücretlerinde artış olmuştur. Toplu iş sözleşmesinin getirdiği artış tüketiciye yan
sıtılmamıştır. 1991 yılının son döneminde ise, BOTAŞ'ın, fiyatları düşürmüş olmasına İcarsın, 
EGO'nun, fiyatları düşürememe nedeni de, bu dönemde yaptığı dış kredi ödemeleridir. Ekim-
kasım döneminde EGO, 17 milyon dolarlık dış kredi ödemesi yapmıştır. Bu ödeme de fiyatlara 
yansıtılmamıştır. EGO, 1991 yılında 9 ay aynı fiyattan doğalgaz satışı yapmıştır; ama, bu 
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konuyu daha önce sunanlar, sanırım eksik ya da yanlış bilgilendirilmeleri nedeniyle, "BOTAŞ 
fiyatı düşürdüğünde EGO da fiyatını düşünmelidir" düşüncesi içindedirler. Görüldüğü gibi, 
EGO Genel Müdürlüğünün gaz satış fiyatını oluşturan maliyet unsurları, yalnızca BOTAŞ'a 
ödenen bedellerle sınırlı değildir. Tüm maliyetler, ödenmesi zorunlu gerçek maliyetlerdir. 

Bütün bunlar açıklıkla tartışılabilmelidir, Ancak, konu istismar da edilmemelidir. Anka
ra Büyükşehir Belediyesi, projeyi başarıyla tamamlamış ve Başkentimizin hava kirliliği soru
nunu çözmüştür. Tabiî, ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bir yan kuruluşu olan EGO 
Genel Müdürlüğünün hesapları, yaptığı hizmetlerle ilgili tüm belgeleri de kamuoyuna ve her 
türlü denetime açıktır. / 

Konuyu bilgilerinize arz ettim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bakana teşekkür ederim. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, Sayın Bakana verdiği izahattan dola

yı biz de teşekkür ederiz. Belki sözünüzü kesmiş oldum; özür dilerim. 
BAŞKAN — Estağfurullah efendim. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Bakan, konuşmasının başında, Yüce Meclise 

bilgi vermek üzere söz aldıklarını ifade ettiler. Hükümetin bu konuşmasından sonra gruplara 
söz hakkı doğmuştur. Takdirlerinize arz ediyor; Grubumuz adına Sayın Timur Demir'in konu
şacağını bildiriyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kalemli, ben, Sayın Bakanı davet ederken, "geçen çarşamba günü do-
ğalgazla ilgili olarak gündem dışı konuşma yapan bir değerli milletvekilinin konuşması üzeri
ne kışa bir açıklama yapacaktır" dedim, tutanaklara da geçti. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Bakanın beyanı öyle değil.. 
BAŞKAN — Cevaben efendim. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, Sayın Bakanın kendi beyanı var. Sizin 

davetiniz öyle; iştirak ediyorum; ama, Sayın Bakan "Yüce Meclise bilgi vereceğim" dediler. 
bu durumda sayın Bakanın beyanı ön plana geçer. İçtüzük hükümlerine göre de gruplara ko
nuşma hakkı doğmuştur. Tekrar takdirlerinize arz ediyorum; ama, Meclis İçtüzüğüne uyulma
sını hassaten istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Estağfurullah. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Cevaba cevap diye bir müessese yok İçtüzükte. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Cevaba cevap değil efendim. 
BAŞKAN — Sayın Alınak, yardımınız için teşekkür ederim. Ben kendim açıklama yap

maya çalışacağım. 
Sayın Bakanın ve benim, her ikimizin de niyeti belli. Gündemimiz de çok yüklü. İzin ve

rirseniz bir başka zamanda, metropolleri çok ilgilendiren bu konuda. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, iyi niyetinize ben de iştirak ediyorum. 
Meclis çalışmalarını kolaylaştırmak fikrinize ben de katılıyorum; ama, İçtüzüğümüz çok açık
tır, çok sarihtir. Bakan kendi beyanlarıyla kendisini bağİadı efendim ve bilgi verme ifadesini 
de çok açık kullandılar. Bu nedenle Gruplara konuşma hakkı doğmuştur. Bizim arkadaşları
mız zaten konuşacak, cevaba cevap olarak zaten konuşacak; ama, Grubum adına konuşacak. 

BAŞKAN — Hayır, efendim, cevaba cevap biçiminde konuşmak mümkün değil; o zaman 
İçtüzüğe aykırı davranmış olurum. 
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MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkanım, bir bakanın sözlü soruya cevap ver
mesinden sonra, eğer sayın milletvekili tatmin olmazsa, İçtüzüğe göre söz verilir, konuşma hak
kım kullanır. 

BAŞKAN — Soru değil efendim. Bakın... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sözlü soru efendim. 
BAŞKAN — Hayır efendim; arz edeyim. O zaman, ben açıklayamadım. 
İzmir Milletvekili Sayın Timur Demir, geçen çarşamba günü yaptığı gündem dışı konuş

mada, Başkentte dogalgaz fiyatlanna yapılan zamlara değinmiş. Sayın Bakan da, geç olmakla 
birlikte, cevapsız kalmasın diye, bugün, kısa bir cevap verdi. Ayrıca, kendiliğinden bilgi vermiş 
değil. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) -— Ben de onu kastediyorum efendim, öyle olsaydı si
sin tutumunuz doğruydu diyorum; ama, Sayın Bakan, kendi beyamyla kendisini bağladı; "Mec
lisi bilgilendireceğim" dediler. 

BAŞKAN — Hayır, efendim, o anlamda söylemedi. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkanım, öyle söylediler. Gruplara konuşma 

kakla doğmuştur. Lütfen, İçtüzük hükümlerini uygulayalım efendim. "Bilgilendireceğim" de
diler. Hatta, "cevap vermiyorum" dediler, çok açık beyanda bulundular. 

BAŞKAN —- Peki, buyurun. 
OĞUZHAN ASÎLTÜRIC (Malatya) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Asiltürk. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya).— Sayın Başkan, aynı kanaatteyiz. Sayın Bakan, bu 

konuda Meclise bilgi vermek için söz aldı. Bunun için gruplara söz hakkı doğmuştur. Bizim, 
bu konuda size gönderdiğimiz yazılı müracaatımız da var, lütfen onu okuyun. 

BAŞKAN — Efendim, sizin yapılı başvurunuza, yazılı cevap verirken, Sayın Bakanın açık
laması... 

Siz neden kürsüye geldiniz?.. 
TİMUR DEMİR (İzmir) — "Buyurun" dediniz... (ANAP sıralarından gülüşmeler) 
BAŞKAN — Size demedim efendim; Sayın Kalemli'ye oturması için "buyurun',' dedim. 

Lütfen... (ANAP sıralarından gürültüler) 
SÜHA TANIK (İzmir) — Sayın Başkan, "buyurun" dediniz. 
BAŞKAN — Sayın Kalemli'ye "buyurun" dedim, arkadaşımız "kürsüye buyurun" anla

mış; bir yanlış anlaşılma efendim. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, "buyurun" dediniz. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... 
Sayın Bakan, cevap verme amacıyla mı konuştunuz? 
DEVLET BAKANI ERMAN ŞAHİN (Muğla) — Bilgi verdim efendim. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Efendim, lütfen, zabıtlara bakın. 
BAŞKAN — Bakarız efendim. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Bakanın, "bilgilendireceğim" şeklinde çok açık 

beyanı var efendim. 
BAŞKAN — Bakarız efendim/bakarız; buyurun oturun. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — O zaman, gruplara söz hakkı doğar efendim. 
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BAŞKAN — Bakarız efendim, bakarız... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkanım, ifadem yarım kaldı; ne diyorsunuz? 
BAŞKAN — Bırakmıyorlar ki... 
Aynı anlamda, Sayın Asiltürk'ün de "konuşma hakkı doğru" biçiminde yazılı başvurusu 

vardı Başkanlığa. Zaman zaman böyle yazışarak da haberleşiyoruz; ben de cevap yazıyordum, 
yarıda kaldı, Kalemli'ye söylediğimi size de aynen söylüyorum. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Yani, zabıtları tetkik edeceksiniz, eğer "cevap 
veriyorum" değil de, "bilgi veriyorum" demişse, gruplara söz vereceksiniz... 

BAŞKAN — Hayır! Efendim, "cevap veriyorum" derken, o cevabın içinde elbette bilgi 
de vardır; eğer cevap vermişse sorun yok. 

SÜHA TANIK (İzmir) — "Cevap veriyorum" demedi. 
BAŞKAN — Bakacağız efendim; önyargılı değilim. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, bakacaksınız; eğer "cevap veriyorum" 

değil de "bilgi veriyorum" dediyse, gruplara söz vereceksiniz. 
BAŞKAN — Efendim, Başkanlık takdirini kullanacaktır. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Burada takdir olmaz ki, içtüzüğü tatbik edeceksiniz. 
BAŞKAN — İçtüzüğü uygulamak da bir takdirdir. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — O, takdir değildir Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Gündemin "Sunuşlar','bölümüne geçiyoruz. 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç ve '16 arkadaşının, doğu bölgesinde meydana gelen 
çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum : 

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Son bir aydır doğu bölgesinde, Siirt, Batman, Şırnak, Hakkâri, Van, Muş, Bitlis, Bingöl 

ve Diyarbakır illeri dahilinde son yılların en şiddetli kışı yaşanmaktadır. Söz konusu bu bölge-
. lerde düşen çığla İ2.2.1992 tarihine kadar 238 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kay
betmiş vatandaşlardan 103 tanesi askerdir. 

Ayrıca çığ; hayvanların telef olması, evlerin yıkılması ve yolların bozulması sonucu bü
yük zarar vermiştir. 

Meydana gelen bu çığ afetinin sebeplerini araştırmak ve bir daha böylesi acı ve keder ve
ren bir afet yaşamamak veya en az zararla atlatmak için ne gibi tedbirler almak gerektiğini, 
yapılacak bir araştırma ile tespit etmek ve bu araştırma ile belirlenen tedbirleri uygulamaya 
koymak amacıyla anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılması için gereğini arz ederiz. 

GEREKÇE : 
Ülkemizde bugüne kadar görülmemiş bir çığ olayı yaşanıyor., Bu afet 103 askerimizin ve 

135 sivil yurttaşımızın ölümüne neden olmuştur. Toplam 238 yurttaşımızın hayatına mal olan 
çığ felaketi, aynı zamanda büyük mal kaybına da neden olmuştur, bu durum halkımıza büyük 
acılar yaşatmaktadır. 
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Her yıl kış aylarında irili ufaklı çığ olayları yaşanmıştır. Son 25 yılda Bitlis tünde 25, Hakkâri 
tünde 8 çığ yaşanmış, bu illeri, azalan sayı ile Bingöl, Tunceli, Van, Muş, Erzincan, Erzurum, 
Ağrı ve Sivas illeri izlemiştir. 

Bu süre içerisinde Şırnak, Batman ve Siirt illerimizde hiç çığ ihbarı alınmamış veya ciddî 
bir çığ olayı yaşanmamıştır. 

Doğu bölgesinde son 40 yılda meydana gelen çığ olaylarında ölen yurttaşlarımızın sayısı 
250-300 arasındadır. Yalnız bu yıl şu ana kadar 238 yurttaşımızın hayatını kaybetmiş olması 
olayın boyutunu ortaya koymaktadır. Afet İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri bu sayının her 
gün çoğaldığını ifade etmektedirler. 

Yöre insanı her yıl çok miktarda karın yağdığını; ama, bu denli can ve mal kaybına neden 
olan bir çığın yaşanmadığını söylemektedirler. 

Afet İşleri Genel Müdürlüğünün bildirdiğine göre, son 60 yıllık istatistiki bilgiler, çığ olay
larının deprem, heyelan, su baskını, kaya düşmesi gibi diğer afetler içerisinde can ve mal kay
bına neden olması bakımından büyük bir yer işgal etmediğini göstermektedir. 

Son 60 yıl içerisinde çeşitli doğal ve teknolojik afetlerin neden olduğu yapısal hasarların 
yüzde 51'ini depremler, yüzde 27'sini heyelanlar, yüzde 12'sini su baskınları, yüzde 7'sini kaya 
düşmeleri ve ancak yüzde Tini çığ teşkil etmektedir. Bu yüzde 1 içinde de fırtına ve yeraltı 
suyu seviyesinin yükselmesi de vardır. < 

Yöre insanı; yerleşik olan köyleri için "Bu köyler binlerce yıldır bu şekilde yerleşiktir, bü
yüklerimizden bu denli büyük bir çığ felaketinin yaşandığını hiç duymamıştık" demektedirler. 

Bu konunun ciddî bir şekilde araştırılıp, çığın oluşumunu kolaylaştırıcı sebeplerin ortaya 
çıkarılması, T.B.M.M. olarak böylesi bir felaketi önleyici, koruyucu tedbirleri almak ve en az 
zararla atlatmak için hangi tedbirlerin alınması gerektiğini tespit etmek bakımından, Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması 
gerekmektedir. 

Mahmut Kılıç 
Adıyaman 

Mehmet Adnan Ekmeni 
Batman 

Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
Şanlıurfa 

Remzi Kartal 
Van 

Zeki Nacitarhan 
Kars 

H. Uluç Gürkan 
Ankara 

tbrahim özdiş 
Adana 

Sırrı Sakık 
Muş 

Zübeyir Aydar 
Siirt 

Sedat Edip Bucak 
Şanlıurfa 

Hatip Dicle 
Diyarbakır 

Salman Kaya 
Ankara 

Nizamettin Toğuç 
Batman 

Mehmet Sincar 
Mardin 

Şerif Bedirhanoğlu 
Van 

Mehmet Kerimoğlu 
Ankara 

Selim Sadak 
Şırnak 

229 



T.B.M.M. B : 39 20 .2 .1992 0 : 1 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşme, sırasında yapılacaktır. 
Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

IV. — SEÇİMLER 
1. — Komisyonlarda Açık Bulunan Üyeliklere seçim 
a) Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda açtk bulunan üyeliğe seçim 
BAŞKAN — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonundaki açık üyeliğe Sos-

yâldemokrat Halkçı Parti Grubunca Adana Milletvekili Sayın İbrahim özdiş aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler'' kısmına ge

çiyoruz. 

V..— KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLEM 

1. — Bazı Kamu Alacaklarının Tahsihttmn Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında Ka
nun Tasarısı vs Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/334) (S. Sayısı : 18) (1) 

BAŞKAN — 1 inci sıradaki, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Mat
rah Artırımı Hakkında Kanun Tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Dünkü birleşimde, tasarının 18. inci maddesine kadar görüşülmüş ve kabul edilmişti. . 
18 inci maddeyi okutuyorum : ' 
Çiftçilerin Taksitleri 
MADDE 18. — Yıllık gelir vergilerini 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 117 nci maddesi

nin Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak belirlenen Ekim, Kasım ve Aralık 
aylarında ödeyen çiftçiler, bu Kanun hükümlerine göre ödeyecekleri tutarları (Bu Kanunun 19 
uncu maddesi hükmü hariç) Ekim, Kasım ve Aralık 1992 aylarında olmak üzere 3 eşit taksitte 
öderler. 

Bu şekilde ödeme yapan mükellefler hakkında bu kanunun 16 ncı maddesinin birinci fık
rası hükmü uygulanmaz. 

Taksitlerden ilk ikisinin hiç ödenmemesi ya da eksik ödenmiş olması halinde ödenmemiş 
tutarların 31 Aralık 1992 tarihi sonuna kadar her ay için ayrı ayrı % 10 fazlası ile birlikte öden
mesi şartıyla bu Kanundan yararlanılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
19 uncu maddeyi okutuyorum : 

BEŞÎNCİ BÖLÜM 
Gümrük Vergi ve Cezalan 

MADDE 19. — 1. a) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca bu Ka
nunun Yürürlük tarihine kadar vergi ödeme mükellefiyeti başlamış bulunan eşyaya ilişkin gümrük 

(1) 18 S. saytlt Basmayazt 6,2.1992 tarihli 33 üncü Birleşim tutanağına eklidir. 
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vergilerinden, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce muaccel hale geldiği halde tamamen veya 
kısmen ödenmemiş olanların aslının tamamının ve bu asla bağlı olarak aynı Kanunun 146 ve 
149 uncu maddeleri uyarınca kesilmiş ve muaccel hale gelmiş para cezası ye gecikme zammının 
% 30'unun bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 2 ay içinde ödenmiş olması kaydıyla % 
70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

Yukarıda sözü edilen gümrük vergilerine bağlı para cezaları hakkında, bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten önce 1615 sayılı Gümrük Kanununda belirtilen idarî itiraz mercilerine 
itiraz edilmesi veya Yargı Organlarında dava açılması nedeniyle, ihtilaflı bulunanlar için ihti
laftan vazgeçilmesi ve yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde ödeme yapılması halinde yukarı
daki fıkra hükümleri uygulanır. Ancak, bu fıkraya göre ödenecek para cezalarının tespitinde, 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ihtilafın bulunduğu en son safhada belirlenmiş 
miktar esas alınır. En son safhada bozma kararı ya da terkin karârı bulunması halinde, ödene
cek miktar ilk aşamada istenen miktardır. , 

Yukarıda belirtilen esaslara göre ödenen gümrük vergilerine bağlı para cezalarından bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte itiraz süresi geçmemiş olanlar ile bu tarihten sonra tebliğ 
edilecekler için ihtilaf yaratılmaması ve tebliğ tarihinden itibaren 2 ay içinde % 30'unun öden
mesi şartıyla °/o 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

b) Bu Kanunun yürürlük tarihine kadar 1615 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine aykı
rı olarak işlenmiş fiiller nedeniyle aynı Kanunun 147, 148, 151, 152, 153, 154, 155, 156 ve 157 
nci maddeleri uyarınca kesilen para cezalarından bu Kanunun yürürlük tarihinden önce mu
accel hale geldiği halde ödenmemiş olanların bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 1 ay 
içinde % 30'unun ödenmesi kaydıyla % 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

2. a) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca bu Kanunun yürürlük 
tarihine kadar vergi ödeme mükellefiyeti başlamış bulunan eşyaya ilişkin gümrük vergilerin
den bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 1615 sayılı Gümrük Kanununda belirtilen idarî 
itiraz mercileri veya İdarî Yargı Organları nezdinde ihtilaflı hale getirilmiş bulunanların, aslı
nın tamamının ve bu asla bağlı olarak aynı Kanunun 146 ve 149 uncu maddeleri uyarınca kesi
lecek para cezaları ile uygulanacak gecikme zamlarının % 30'unun bu Kanunun yürürlük tari
hinden itibaren 2 ay içinde ihtilaftan vazgeçilmek kaydıyla ödenmesi halinde °/o 70'inin tahsi
linden vazgeçilir. 

Yukarıdaki fıkraya göre ödenecek vergi ve resim asıllarının tespitinde bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarih itibariyle ihtilafın bulunduğu en son safhada belirlenmiş olan miktar esas 
alınır. Ancak en son safhada bozma kararı ya da terkin kararı bulunması halinde, ödenecek 
miktar ilk aşamada istenen miktardır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar mükellefine tebliğ edilen ek tahakkuk konusu 
gümrük vergilerinin ihtilaflı hale getirilmemesi kaydıyla, bu vergi ve resimler ile bu asla bağlı 
cezalar hakkında da yukarıdaki fıkrada yer alan hükümler uygulanır. 

b) Bu Kanunun yürürlük tarihine kadar 1615 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine aykı
rı olarak işlenmiş fiiller nedeniyle aynı Kanunun 147, 148, 151, 152, 153, 154, 155, 156 ve 157 
nci maddeleri uyarınca kesilen para cezalarından bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ihtilaf
lı bulunanlar ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte itiraz süresi geçmemiş olanların ihtilaf
tan vazgeçilmek veya ihtilaf yaratılmamak ve % 30'u bu Kanunun yürürlük tarihinden iti-
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baren 1 ay içinde ödenmek kaydıyla % 70'inin tahsilinden vazgeçilir. Bu hükme göre ödenecek 
para cezasının tespitinde ihtilafın bulunduğu en son safhada belirlenmiş miktar esas alınır. 

3. a) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca bu Kanunun yürürlük 
tarihine kadar vergi ödeme mükellefiyeti başlamış bulunan eşyaya ilişkin gümrük vergilerin
den, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra tebliğ edilenlerin tamamının ihtilaf yarıtıl-
maksızın ödeme süresi içinde ve bu vergilere bağlı olarak aynı Kanunun 146 ve 149 uncu mad
deleri uyarınca kesilecek para cezalarının % 30'unun da aynı sürede ödenmesi kaydıyla % 70'inih 
tahsilinden vazgeçilir. 

b) Bu Kanunun yürürlük tarihine kadar 1615 sayılı Gümrük Kanununa aykırı olarak iş
lenmiş fiiller nedeniyle aynı Kanununun 147, 148, 151, 152, 153, 154, 155, 156 ve 157 nci mad
deleri uyarınca bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra tebliğ edilen para cezalarının % 
30'unun tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenmesi kaydıyla •% 70*inin tahsilinden vazgeçilir. 

4. Bu Kanun hükümleri; 
a) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ve Teşvik Mevzuatı hükümlerine 

aykırı hareket edilmesi sebebiyle ortaya çıkan vergi, resim, para cezaları ve gecikme zamları; 
b) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 118 ve 119 uncu maddeleri hükümlerinin bu Kanu

nun yürürlük tarihinden sonra ihlal edilmesi sebebiyle Gümrük Kanununun 149 uncu maddesi 
uyarınca kesilecek para cezaları; 

Hakkında uygulanmaz." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Buyurun Sayın Kahveci. 
MEHMET CEBİ (Samsun) — Ne nefes var, maşallah, maşallah!.. 
ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarının bu mad

desiyle, Hükümet, Bakanlıkla ithalatçı arasında ihtilaflı hale gelmiş kamu alacaklarını daha 
hızlı tahsil etmek düşüncesiyle, bir teklif getirmiştir. Sayın Bakan, tasarının bu maddesi ile ne 
kadar bir gelir temin edilebileceği hususunda bilgi verebilir mi? İkincisi, her madde kapsamın
daki ihtilaflı dosya sayısı konusunda bilgi var mıdır? Üçüncüsü, bu madde kapsamından ya
rarlanacak olanlarla ilgili olarak -ki, Gümrük Kanununda, bu konuda bilgi vermeye engel bir 
husus olmadığı kanaatindeyim- her madde kapsamından yararlanacaklarla ilgili olarak elle
rindeki bilgileri Meclise arz edebilirler mi? 

Sayın Maliye Bakanımız yerinde yok, yerine Devlet Bakanımız vekalet ediyor; ama, zan
nediyorum bu maddedeki husus, şeffaflık sloganını, iktidara geldiğinden beri çok etkili kulla
nan Hükümetin mutlaka açıklaması gereken bir husustur. Bu maddeden kimler yararlanacak
tır ve yararlanma ölçülerj, neler olacaktır? Bu bakımdan, bu maddenin bu şekilde, hiçbir açık
lama yapmadan geçirilmesi de, şeffaflık esprisini} şeffaflık reklamını devamlı olarak kullanan 
Hükümet için bir çelişki teşkil etmektedir. 

Zannediyorum ve endişe ediyorum, bu madde kapsamında, sizin de SHP ve DYP Grubu 
olarak hoşlanmayacağız bazı uygulamalar yapılacak; benim endişem odur. Bunlar daha sonra 
ortaya çıkarsa başınız ağrıyabilir ve derde girebilir; endişe ediyorum, önceden bunun ikazım 
yapmak bizim vazifemizdir. 

Dün de burada belirttiğim gibi, bu yasa tasarısının -kanunlaştığı takdirde- toplumda çok 
büyük tahribatlar yapacağına inanıyoruz. Gümrük sistemiyle, vergi sistemi, bir ülkenin en te
mel sistemleridir, Bunlar zedelendiği, bunlar zayıfladığı takdirde, vay bu memleketin haline!.. 
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Sayın Maliye Bakanımız yerine gelmişken şunu söylemek istiyorum : Bugün ilginç bir hu
susu fark ettim; Bakanlığın önünden geçip, Meclise gelirken, Bakanlığın ön cephesindeki "Millet 
velinimetimizdir" vecizesinin yazılı olduğu tabelanın sökülmüş olduğunu gördüm. Sayın Ba
kan o tabeleyı söktürmüş. Tahmin ediyorum, o vecizenin niçin oraya konduğunu, kimin tara
fından söylendiğini bilmediği için söktürmüş. "Millet velinimetimizdir" sözünü, "müşteri 
velinimetimizdir" sözünden esinlenerek uydurulduğunu zannederek söktürdüğünü hissettim; 
çünkü, bana gelen bilgiler bunu gösteriyor. 

Değerli milletvekilleri, Osmanlı İmparatorluğu gibi, idarî teşkilatı pek çok ülkeye örnek 
olan bir imparatorluğun en önemli kanunnamelerini hazırlayan, yazdıran Kanunî Sultan Sü
leyman'ın söylediği çok önemli bir sözdür o. Kanunî Sultan Süleyman'ın sadrazamı -ki, o yıl
larda demokrasi yok, katılımcı demakrosi hiç yok, Meclis yok, şu yok, bu yok- kendisine bir 
gün, "Hünkârım, siz velinimetimizsiniz" diyor. O mutlak Hünkâr, "estağfurullah, biz velini
met olamayız, esas velinimet milletimizdir" diyor. Demokratik bir ülkede söylenmesi gereken 
bir sözü bir padişah söylüyor. Yani, bununla, "bizlerpadişah olarak, vezirler olarak, sadra
zamlar olarak, seraskerler olarak, memurlar olarak, milletin üstünde değiliz..." 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Osmanlı dönemini yaşamıyoruz, cumhuriyet dönemi
ni yaşıyarız. 

ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bir dakika... Bir dakika... 
"..."Millet hepimizin üstündedir ve bizler varlığımızı millete borçluyuz" demek istiyor. 
Dünyanın her yerinde, memurlara, "civil servant", yani "halkın hizmetkârı", "milletin 

hizmetkârı" denir. O anlayışı da vurgulayan bir vecizedir bu. Yani, bizler, milletin vekiliyiz, 
millet velinimetimizdir. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Maddeyle ilgisi ne bunların Sayın Başkan? 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Tabiî, tarih kültürü biraz eksik olunca, böyle vergi af

ları da getiriyor. Çünkü, Osmanlı'yı yıkan da vergi düzeninin zayıflamasıdır, Osmanlı'yı yıkan 
da gümrük sisteminin zayıflamasıdır... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Tarihi senden öğrenecek değiliz. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — İşte, o vecizeyi, anlamını bilmeden, kimin tarafından 

söylendiğini bilmeden oradan indirenler, böyle kanunları getirirler!.. 
Saygılarımı arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Söz istiyorum Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; Sayın Kahveci, "bu maddeden kaç kişi, ne kadar miktar yararlanıyor" diye sordu. 
Yüce Heyetinizin de bilgisine sunmak için bunu dile getiriyorum : 146 ncı maddeye göre, ihti-
aflı alacak miktarı -tüm Türkiye'deki alacak miktarı- 4,2 milyardır muaccel hale gelmiş olan 
1,5 milyardır. 149'uncu maddeye göre, tüm Türkiye'de, ihtilaflı miktar 31.2 milyardır, muaccel 
hale gelmiş olan ise 8.4 milyardır. 151 inci maddede ise, ihtilaflı yoktur, muaccel ise 310 milyon 
liradır. 154 üncü maddeye göre, ihtilaflı 2.1 milyar, muaccel 469 milyon liradır. 156 ncı madde
ye göre, ihtilaflı 110 milyon, muaccel 84 milyondur. Tüm bu rakamlar, tabiî, Türkiye çapında
dır; dolayısıyla, tüm Türkiye'deki rakam 48.4 milyardır. Eğer isterse bu maddeden yararlana
caklar için rakam budur. 
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Diğer konuya gelelim : Sayın Kahveci'nin dediklerin© göre; Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
binasının ön cephesinde bir ibare varmış. Şimdi bu yerinden çıkarılmış, bu tarih kültürü bil-
memekterimiş, kimin söylediğini bilmemektenmiş, onun içinmiş... 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Kahveci, kendi iktidarlarının icraatını da iyi takip etmemiş. 
1983 kasımından beri Maliye ve Gümrük Bakanlığı -sanıyorum kendileri de onu unutmamıştır-
Anavatan tkfidarındaydı. Sekiz sene içinde -Sayın Kahveci'nin görev yaptığı süre haricinde-
Maliye ve Gümrük Bakanlığının kapısında öyle bir ibare yoktu. Daha evvel görev yapan ba
kanlar böyle bir ibare koymamışlardır; yani, onlar da,mı kültürsüzdür. Onların da mı tarih 
bilgisi yoktur... (DYP sıralarından alkışlar) 

Bir kendi döneminde var, ondan sonra da diyor ki, "tarih bilginiz yok"... Sizin tarih bil
giniz eğer güçlüyse, keşke biraz da malî bilginiz güçlü olsaydı, dalıa iyi olurdu. (DYP ve SHP 
sıralarından alkışlar) , . . - • • ' 

Bunun ötesinde, burada, "aldığım bilgiye göre" diyor, Devlet ciddiyeti denen bir şey var
dır; ben, sizin hakkınızda aldığım bilgileri burada söylesem, yer yerinden oynar; ama, ben devlet 
sırrıdır diye bırakıyorum. 

Saygılar sunarım efendim. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Ne biliyorsan söyle. 
BAŞKAN — Madde üzerinde bir önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1.8 Sıra Sayılı "Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması 

ve Matrah Artırımı Hakkında Kanun Tasarısı"nın 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasına aşağı
daki (c) bendinin ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Adnan Kahveci Süleyman Hatinoğlu 
tstanbul Artvin 

Ülkü Güney Halil İbrahim Özsoy 
Bayburt Afyon 

Halil Orhan Ergüder Salih Ergün 
İstanbul İstanbul 

öneri : 
c) Bakanlık ve milletvekilliği görevlerinde bulunanlar ile bunların birinci derece yakın

larının ortak olduğu şirketler; 
Gerekçe : 
Her şeyin üstünde tuttuğumuz ve en üstün yegâne güç olarak gördüğümüz millî iradenin 

temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün üyelerinin saygınlığını korumaya özen gös
termek, millete olan saygı ve parlamenter demokrasiye olan inancın ve bağlılığın gereğidir. 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının yürürlüğe girmesi ve uygulanmasıyla, şirket ortağı 
ve vergi mükellefi olan bazı milletvekili ve bakanlarımız ile, birinci derece yakınlarının doğru
dan veya dolaylı olarak itham altında bırakılabilecekleri, bunun da Yüce Parlamentonun say
gınlığını zedeleyici boyutlara ulaşabileceği düşüncesindeyiz. Kamuoyunda herhangi bir yanlış 
anlaşılmaya meydan vermemek ve siyasiler üzerinde doğabilecek her türlü isnat ve iddiaları 
önlemek maksadıyla söz konusu önerimizin Genel Kurul tarafından kabulünü arz ve teklif ederiz. 
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BALKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLt İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Sayın Başkan, çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz. Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önerga sahipleri adına söz isteyen var mı?.. , 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Grup adına, Sayın Pakdemirli konuşacaklardır, 
BAŞKAN — önergede imzanız var mı Sayın Pakdemirli? 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Yok. önerge üzerinde Sayın Kahveci konuşacaklar 

efendim. 
BAŞKAN — Grup adına, önerge Üzerinde nasıl söz veririz?.. 
Buyurun Sayın Kahveci. 
ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu önerge için 

grup adına konuşuyorum. Yalnız, biraa önce sizi rahatsız etmek istemedim, bir sataşma vardı; 
o konuda da çok net bir açıklama getirmek istiyorum... 

BAŞKAN — Sayın Kahveci, gene tutanaktan dolayı bir sıkıntıya düşmemek için düzelti
yorum; şahsınız adına konuşuyorsunuz. 

ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Mademki şeffaflık diyoruz, mademki DYP-SHP Hü
kümeti, ANAP'ın ıcıgını cıcığını çıkarmak için işbaşına geldi diyoruz, şimdiye kadar, Sayın 
Bakan, devlet sırlarını açıklamak için niye bekledi? Her şeyi açıklasın. (ANAP sıralarından 
alkışlar) Açıklamıyorsa, zaten Başbakanının dediği şeyi yapmıyor demektir. Eğer sizin tavrı
nız, bundan sonra, muhalefet yapan insanları sindirmekse, elinizden geleni ardınıza koyma
yın. (ANAP sıralarından alkışlar) Doğru yaptığımız şeyi, bizi tehdit edeceksiniz diye, bizi kor
kutacaksınız diye yapmaktan korkarsak, bu millete karşı sorumluluğumuzu yerine getireme
yiş. Bu bilinçle, bu anlayışla çalıştım. _ . ' 

Burada dün de söyledim. Bakanlığım ve memuriyetim sırasındaki, bütün icraatlarımı di
dik didik edebilirsiniz; benim için şeref olur, o açıdan hiçbir endişemiz yoktur; ama, muhalefet 
yapanları sindirmek için bu yollara tevessül ederseniz, bunun yankısı, bunun zararı bizzat size 
gelir; eksik hesaplarla, yanlış belgelerle, yanlış duyumlarla bu işe girerseniz, bunun zararını 
sizler çekersiniz. 

Bizim burada yapmak istediğimiz şudur : Size samimî olarak diyoruz ki, "yaptığınız iş, 
sekiz yıldır kurduğumuz, kurmaya çalıştığımız bir vergi belge düzenini kökünden yıkacaktır. 
Bizim tamamlayamadığımız bir vergi belge düzeni var; bunu yıktırmak istemiyoruz, namuslu 
mükellefi üzmek, vergi ahlakını zayıflatmak istemiyoruz." Bunu söylediğimiz için eğer kötü 
adam olacaksak, bunu söylediğimiz için eğer devlet sırrı olan şeyler gündeme getirilecekse, ge
tirilsin. İsterseniz bizi sehpaya gönderin. Yani, doğru bildiğimiz şeyleri savunmaktan bizi alı
koyamazsınız. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bu önerge de şu açıdan verilmiştir : Esasen 1 inci maddede verdiğimiz önergeyi reddetme-
seydiniz, buna gerek yoktu; ama, bu vergi affı tasarısının -Sayın Bakan, "af değildir" diyor; 
biz de, "aftır" diyoruz- şaibeden, hiç olmazsa birazcık arındırılması için bu önergenin geçiril
mesinde yarar vardır diyoruz; ama, doğrusu, bu önerge de değildir; doğrusu, belirli bir limitin 
üzerinde af getirmemektedir. Bunun vebalini size tekrar hatırlattığım için özür dilerim; ama, 
bu tasarı geçtiği takdirde bu memlekete iyilik değil, onun tersini yapmış olacaksınız. 
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Saygılarımla arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kahveci. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Maddeyi, okunduğu biçimiyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... (ANAP sıralarından "Karar yetersayısını arayın" sesleri) Kabul edilmiştir. (ANAP sıra
larından "Karar yetersayısını aradınız mı?" sesleri) 

Oylama yapılmıştır efendim. 
Şimdi, 20 nci maddeden önce, 19 uncu maddeden sonra ek madde eklenmesine ilişkin öner

geler vardır; sırasıyla onları okutup, işleme koyacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Ka

nuna aşağıdaki maddenin 20 nci madde olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz. t 

ı Adnan Kahveci Hasan Fecri Alpaslan 
İstanbul Ağrı 

Ülkü Güney Halil İbrahim özsoy 
Bayburt Afyon 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

Madde 20. — Kanunun 12 nci maddesinden ancak il ve ilçe belediyesi hudutları dışında 
ve kıyı şeridinden en az bir kilometre uzakta olanlar yararlanabilir. 

Gerekçe: Hazine arazilerini işgal eden ve bunlar üzerinde çok yüksek gelir elde eden, tesis 
kuran bazı işgalciler; eğer, bu madde eklenmediği takdirde, Hazine arazilerinin işgali teşvik 
edilecek ve işgal edilenler de ödüllendirilecektir. Bu ise devlet kavramım kökünden zedelemek
te ve devlet kavramına darbe vurmaktadır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
önerge üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum... • , 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, karar yetersayısı aranmasını istiyoruz... 
BAŞKAN — Arayalım efendim. 
önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
İLHAN KAYA (İzmir) — Sayın Başkan, bakanların yetki belgelir var mı? Güler Hanıma 

kim yetki verdi acaba?.. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Sayın Ba$kan, 114 kişi olacak, biliyorsunuz... 
BAŞKAN — Karar yetersayısı vardır; önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki 
Kanuna aşağıdaki maddenin 20 nci madde olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Ülkü Güney Hasan Fecri Alpaslan 
Bayburt Ağrı 

Adnan Kahveci Halil İbrahim Özsoy 
İstanbul Afyon 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

Madde 20. — Bu kanun hükümlerinden ancak, anapara borcu 50 milyonun altında olan
lar yararlanabilir. 

Gerekçe : Çıkarılmak istenen bu af, hali vakti yerinde olan, yatı, lüks arabaları, yazlığı, 
hatta uçağı olan kişileri yararlandırmaktadır. Bu ise, Anayasamızın 73 üncü maddesine ters 
düşmektedir. Malî gücü olanların mutlaka vergilerini ödemeleri gerekir. Halbuki, çok büyük 
malî gücü olmasına rağmen borcunu ödemeyenler vardır. Bu maddenin eklenmesiyle çok bü
yük borcu olanlar bu kanun kapsamı dışına çıkarılmaktadır. Bu şekilde sosyal adalet bir ölçü
de daha iyi tesis ettirilecek ve kanun Anayasamızın ruhuna daha uygun hale getirilecektir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. . ^ 
Önerge üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Ka

nuna aşağıdaki maddenin 20 nci madde olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Adnan Kahveci Hasan Fecri Alpaslan 
İstanbul Ağrı 

Ülkü Güney Halil İbrahim özsoy 
Bayburt Afyon 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

MADDE 20. — Ancak, bu kanun hükümlerinden yararlanabilmek için, Gelir Vergisi mü
kellefinin ve Kurumlar Vergisi mükellefiyetinde de şirketin yüzde 5'inden fazla hissesine sahip 
ortakların, kendinin, eşinin, reşit veya reşit olmayan çocuklarının, ebeveynlerinin son 10 yıl 
içinde iktisap edilmiş gayrimenkul, yat, uçak, araba, menkul değerler, altın, döviz, mücevhe
rat ve yurt dışında parasının olamaması şarttır. 
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Gerekçe : Bu kanundan, ödeme gücü olduğu halde yararlanmak isteyenler vardır. Bunu 
engellemek için bu madde konulmaktadır. Malı, mülkü olduğu halde, bu kanundan yararla
nanların, malının, mülkünün tespiti halinde yararlanmalarının iptal ettirilmeleri ve kamu ala
caklarının aynen devam ettirilmesi bu madde ile mümkün olacaktır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Oylamaya geçmeden önce yoklama talebi vardır... 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) —• Az önce "karar nisabı var" dediniz efendim... 
BAŞKAN — Efendim, yazılı olarak 10 değerli milletvekili yoklama isteyebiliyor, İçtüzü

ğümüze göre... 
TURİZM BAKANI ABDÜLKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Yeni yoklama yapıldı efendim... 
BAŞKAN — önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Oylamaya geçilmeden önce yoklama yapılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Sabriöztürk 
İstanbul 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

İsmail Safa Giray 
İstanbul 

Yüksel Yalova 
Aydın 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 
Refik Arslan 
Kastamonu 
Emin Kul 
İstanbul 

Yücel Seçkiner 
Ankara 

Hamdi Eriş 
Ankara 

Cengiz Altınkaya 
Aydın 

BAŞKAN — Şimdi, önergede imzası bulunan arkadaşların burada olup olmadıklarını te
spit .edeceğim. 

Elaattin Elmas?.. Burada. 
Gaffar 'Kikin?.. Burada. 
Sabri öztürk?.. Burada. 
Oltan Sungurlu?.. Burada. 
Gürhan Çelebican?.. Burada. 
Refik Arslan?.. Burada. 
Safa Giray?.. Burada. 
Emin Kul?.. Yok. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Tekabbül ediyorum. 
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BAŞKAN — Peki efendim. 
Yüksek Tfolova?.. Burada. 
Yücel Seçkiner?.. Yok. 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Tekabül ediyorum efendim. 
BAŞKAN.— Peki efendim. 
Mehmet Sağdıç?.. Burada. 
Hamdi Eriş?.. Yok. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — TakabbÜl ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Cengiz Altınkaya?.. Burada. 

II.— YOKLAMA 
BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

V. — ECANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. — Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Htzlandirümast ve Matrah Artırımı Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (J/334) (S. Sayısı : 18) (Devam) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Adnan Kahveci ve arkadaşlarının önergesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et

meyenler... Kabul edilmemiştin 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki 

Kanuna aşağıdaki maddenin 20 nci madde olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz, 
Adnan Kahveci Hasan Fecri Alpaslan 

İstanbul Ağrı 
Ülkü Güney Halil İbrahim Özsoy 

Bayburt Afyon 
Süleyman Hatirioğlu 

Artvin 
Madde 20. — Bu kanundan yararlanan Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin adları, 

müracaatlanndan en geç iki hafta sonra kamuoyuna açıklanır. Ayrıca, bu kanundan yararla
nanların ne kadar ayrıcalık temin ettiği Maliye ve Gümrük Bakanlığınca açıklanır. 

Gerekçe : Bu kanunla bazı kişilere büyük ayrıcalıklar tanınmaktadır. Ayrıcalık tanınan 
bu kişilerin toplum tarafından bilinmesinde kanundan yararlananların gayrimenkulu, menkul 
değerleri, yatı, arabası, yazlığı, uçağı olup olmadığını kamuoyunun kontrol edebilmesinde ya
rar vardır. Eğer, bu aftan yararlanan gerçek ve tüzelkişilerin isimleri saklı tutulursa büyük sui
istimaller olacaktır. Bu bakımdan, isimlerinin açıklanması ve kamuoyu tarafından bu isimle
rin bilinmesi kamu menfaatınadır. 

BAŞKAN — Komisyon .önergeye katılıyor mu? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz. 
ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Söz istiyorum Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun. 
Sayın Kahveci süreniz 5 dakikadır. 
ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarı kanunlaş

tığı takdirde bü toplumda yaratacağı yaraları biraz olsun azaltma açısından bu önergeyi hazır
layıp verdik. Bu önerge, bundan önceki önergeyle de ilişkilidir. 

Bundan önceki önergeyi reddettiniz... Bu önergeyi de reddettiğiniz takdirde bakın, neler 
olacak... Acaba bu vergi affından yararlandı mı yararlanmadı mı bütün namuslu mükellefler 
de şaibe altında kalacaktır. 

Vergi Usul Kanununda, "vergi affından yararlananları açıklâyamazsınız" diye açık bir hü
küm yoktur. Bu, açık olmayan hususu netleştirmek için bu önergeyi verdik. 

Daha önce de söylemiştim; 57 milyon adına bu af yapılıyor... Bu af kapsamında olup da, 
şirketi boşaltıp, şahsî servetini yükseltenler, zenginleşenler var diyoruz, bunları toplumun bil
mesi gerekir diyoruz. Eğer, tasarı, biraz önce reddettiğiniz önergesiz ve bu önergesiz kanunla
şırsa, DYP ve SHP grupları olarak hem sizler, hem Hükümet hem de namuslu işadamları şai
be altında kalacaktır. Bu toplum, kimin aftan yararlandığını bilmek hakkına sahiptir. 

Saygılarımla arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.;. Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Ka

nuna aşağıdaki maddenin 20 nci madde olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Ülkü Güney Hasan Fecri Alpaslan 
Bayburt Ağrı 

Adnan Kahveci Halil İbrahim özsoy 
İstanbul Afyon 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

Madde 20. — Bu kanundan yararlanabilecek mükelleflerin daha önceki kamu alacakları
nın hızlandırılmasıyla ilgili kanunlardan yararlanmamış olmaları şarttır. 

Gerekçe : Bu maddeyle, vergi ödememeyi bir alışkanlık haline getirenlerin bu kanundan 
yararlanmaları engellenmektedir. Bu şekilde, vergi ahlakının oluşması daha az zedelenmektedir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — önerge üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Ka

nuna aşağıdaki maddenin 20 nci madde olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Ülkü Güney Hasan Fecri Alpaslan 
Bayburt Ağrı / 

Adnan Kahveci Halil İbrahim özsoy 
istanbul Afyon 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

Madde 20. — Bu kanun hükümlerinden yararlanan kişi ve kurumlar 5 yıl içinde 214 sayılı 
Vergi Usul Kanununun maddelerine aykırı hareket etmeleri halinde bu kanun kapsamında sağ
ladıkları tüm ayrıcalıkları kaybederler. • 

Gerekçe : Bu maddeyle kendilerine ayrıcalık sağlanan kişi veya kurumlar tekrar vergi ka
çırmaya yönelik bir usulsüzlük veya suç işledikleri takdirde, bu kanunla sağladıkları tüm ayrı
calıkları kaybederler. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN— Hükümet?. . 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 18 sıra sayılı Kanun Tasarısına aşağıdaki maddenin eklenmesini arz 

ve teklif ederiz. 

Orhan Ergüder Melike Tugay Haşefe 
İstanbul İstanbul 

Ekrem Pakdemirli Hasan Korkmazcan 
Manisa Denizli 

E. Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

Ek Madde — Vatandaşın elektrik, su ve telefon kullanımından doğan borçları hakkında 
da bu kanun hükümleri uygulanır. 

Gerekçe : Hükümet; vergi, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur ve Ziraat Bankası borçla
rının faiz ve cezaları ile birlikte affedilmesi yolunda bir sürü kararlar almakta ve yasal düzen
lemeler getirmektedir. Bu düzenlemeler, genellikle sade vatandaşın çeşitli kuruluşlara olan borç
larını kapsamamaktadır. Bu da kamuoyunda olumsuz bir etki yaratmaktadır, önerimiz, sa-
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de vatandaşlarımızın çeşitli Devlet kuruluşlarına olan elektrik, su ve telefon borçlarından do
ğan ceza ve gecikme faizlerinin de bu kanun kapsamı içerisine alınarak affedilmesi hususunu 
öngörmektedir. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Pakdemirli. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan; aslında, bu önergeyi işleme koymamanız la

zım. Çünkü, bu önerge, bu tasarının 1 inci maddesinin kapsamını genişletiyor... 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul)— Kaçakçıdan yana mısın?.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sekiz senedir memleketi soyup soğana çevirdiniz... 
BAŞKAN — Lütfen dinleyelim... 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bugün ve yarın 

konuşacağımız konular içinde, toplumun hemen hemen bütün kesimlerine bir mesaj var. Bu
gün esnaf ve tüccara mesaj veriyoruz; yarın köylünün Ziraat Bankasına olan borçlarının faiz
lerini sileceğiz, esnafın, Bağ-Kur'a olan prim borçlarının faizlerini kaldıracağız. Burada, geri 
kalan bir kitle var, o kitle bu sınıflara girmiyor Mesela, kimisinin belediyeye borcu olmuş, öde
yememiş... Bunlar küçük rakamlar, 10 milyar, 20 milyar, 30 milyar lira gibi rakamlar değil. 
Eğer bazı kesimlerin ödenmemiş vergilerinin faizlerine af getiriyorsak, bunları da dışarıda bı
rakmayalım diye bu önergeyi verdik. Ziraat Bankasının alacağının faiz borcunu silebüiyorsak, 
vatandaşın TEK'e olan borcunu niçin silemiyoruz? önerdiğimiz bu af, eşitliği sağlama yönün
den uygundur, mümkündür. Madem ki böyle bir isteriye kapılmışız, yeni bir af dönemi başla
tıyoruz; o vatandaşların da elektrik, su ve telefon borçlarının gecikme faizlerini silelim... Za
ten alacaklı olanlar KİT'lerdir ve onlar da aynı Ziraat Bankası gibidir. Bu konuda ayrı bir ka
nun hazırlayamayacağımız için, biz bunu buraya koyduk; yadırgamayın. (DYP sıralarından "Bor
cun mu var?" sesleri) Belki benim de borcum vardır... Siz, bizim akrabaların, benim akraba
mın veya bilmem kimin 10 milyarını, 5 milyarını silecekseniz, benim 400 bin liramı niye silmi-
yorsunuz?.. Onu da silebilirsiniz... (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri) Burada, meseleyi top-
yekûn görmek için bu önergeyi verdik. Yoksa önerimiz, olmayacak, ütopik bir şey değil. Çün
kü, toplumun bütün kesimlerine bir şeyler vermeye kararlısınız; peki, verin, ama bu kesime 
de verelim... Bu nedenle söz aldım; saygılar.sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Bir önerge daha var; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 18 sıra sayılı kanun tasarısına bir ek maddenin aşağıdaki şekilde ilave

sini arz ve teklif ederiz. 
Mehmet Sağdıç , Halil ibrahim Özsoy 

Ankara Afyon 
Hamdi Eriş Rauf Ertekin 

Ankara Kütahya 
E. Cenap Gülpınar 

Şanlıurfa 
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Teklif edilen madde : 
Ek Madde 1. — Şimdiye kadar uygulanmakta olan peşin Vergi, bu kanunun yürürlüğe 

girmesiyle ortadan kalkar. 
Gerekçe i Bu kanun tasarısı her ne kadar tahsilatı hızlandırmak için getirilmiş ise de, bir 

vergi affı kanunudur. Bu çerçevede, Hükümet vaatlerine uygun olarak peşin verginin kaldırıl
ması uygun olacaktır. 

BAŞKAN — Başkanlığın tespitine göre, bu önerge, Kurumlar Vergisi Kanununda bir de
ğişikliği kapsamaktadır, o niteliktedir; bu nedenle işleme konulmayacaktır. 

20 nci maddeyi okutuyorum... 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyorum... 
BAŞKAN — Söz vermiyorum efendim; tutumumda bir şey yok. (DYP ve SHP sıraların

dan alkışlar) 
20 nci maddeyi okutuyorum : 

ALTINCI BÖLÜM 
Son Hükümler 

İade Edilmeyecek Alacaklar 
MADDE 20. — Bu Kanun kapsamında yapılan ödemeler her ne suretle olursa olsun red, 

iade ve mahsup edilmez. 
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan ödemeler ile 6183 sayılı Amme Ala

caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun 48 inci maddesine göre tahsil edilen tecil faizle
rinin bu Kanun hükümlerine dayanılarak red ve iadesi yapılamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, ANAP Grubu adına, Sayın Çelebi; buyurun. 
Süreniz 10 dakikadır Sayın Çelebi. 
ANAP GRUBU ADINA IŞIN ÇELEBİ (İzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

getirilen bu tasarıyı Plan ve Bütçe Komisyonunda da tartıştık, dünden beri burada da tartışı
yoruz. Birincisi sınırsız olması nedeniyle, ikincisi matrah artırımı nedeniyle, üçüncüsü de af 
içinde af getirmesi nedeniyle, bu enflasyon döneminde vergilerini düzenli ödeyen kişilerin, bu 
tasarının kanunlaşmasıyla ciddî bir haksızlığa uğrayacağını biliyoruz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Lütfen, maddeye bağlı olarak konuşun, madde dışına taş-
mayın; İçtüzüğü okuyun... 

Sayın Başkan, rica ediyorum, maddeye bağlı olarak konuşsun... 
IŞIN ÇELEBİ (Devamla) — Burada, daha önceki önerilerimizle, Vatandaşın TEK'e ve , 

PTT'ye olan borçlarının da aynı mantıkla ertelenmesini talep ettik. Peşin vergiyle ilgili öneri
miz, Kurumlar Vergisi kapsamına giriyor diye işleme konulmadı. Oysaki, Kurumlar Vergisi ve 
Gelir Vergisi kapsamına giren birçok maddelerin, Vergi Usul Kanunu hükümlerinin bu af kap
samında ele alındığını görüyoruz. Bu anlamda, peşin vergi yönünden geniş halk kitlelerinin 
devlete olan ödevlerini yerine getirememesini, bu enflasyon ortamında doğal karşılamanın oluş
muş borçlarının da, kamu alacaklarının da aynı şekilde ertelenmesinin doğru olduğu kanaa
tindeyim; bunun da dikkate alınması gerektiği inancındayım. 

Hepinize saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN—Teşekkür ederim Sayın Çelebi. 

— 243 — 



T.B.M.M. B : 39 20 .2 .1992 0 : 1 

M. RAUF ERTEKÎN (Kütahya) — Şahsım adına söz istiyorum... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. RAUF ERTEKÎN (Kütahya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dünden beri, da

ha doğrusu onbeş yirmi gündür, gerek Plan ve Bütçe Komisyonunda gerekse Meclisimizin Ge
nel Kurulunda, sanki yangından mal kaçırırcasına çıkarılmak istenen bu yasa, gerçekten, ka
muoyunda büyük yaralar açmakta. 

Şu anda görüşülmekte olan 20 nci maddede de belirtildiği gibi, daha önce, vatandaşlık 
görevi bilinci içerisinde borçlarını zamanında ödeyen mükellefler, nasıl olsa bu borçlarını öde
diler, bunlara bir şey yapmak gerekmez diye, sanki cezalandırılmaktadırlar. Daha önce de Sa
yın Bakana, sözlü soru önergemle "ödeyenlere bir şey düşünüyor musunuz" diye sormuştum. 
Sayın Bakanın bu soruya verdiği, "ödeyen mükellefler devlete olan vatandaşlık görevlerini ye
rine getirmişlerdir ve bu nedenle de manevî bir haz tatmışlardır; ödüllendirme de böylece mey
dana gelmiştir" cevabından hareket ederek, bu mükelleflerimizin, gene, bu vergi yasasıyla ce
zalandırıldıklarını görüyorum. 

Muhterem milletvekilleri, İktidar ortakları DYP ve SHP'nin gerek seçim meydanlarında 
tüm vatandaşımızı alakadar eden konularda ve büyük bir vergi reformu hazırlanması husu
sunda beyan ettikleri, gerekse, demin Sayın Başkan, peşin vergiyle alakalı madde teklifim, uy
gun olmadığını belirterek gündeme almadı- peşin verginin kaldırılması hususunda, iki parti 
liderinin seçim meydanlarında ve TRT ve basına vermiş oldukları beyanatlarında belirttikleri 
sözlerini yerine getirmemeleri, gerçekten, dürüst mükelleflerimizi bir defa daha sıkıntı içerisi
ne sokmuştur. 

Muhterem milletvekilleri; bir milletvekili olarak üzüntülerimi belirtmek istiyorum. Biz, 
vergi yasasının çıkarılmasına karşı değildik... SHP'ye mensup birkısım arkadaşlarımızın ver
miş olduğu önerge ile, belli bir sınır, belli bir limit getirilmesi en doğru hareket olacaktı... Bu, 
dar gelirli geniş esnaf kesimini alakadar eden^ onları ödüllendiren bir sistem içerisinde bu ta
sarının yasalaşması normaldi; ama görüyoruz ki, SHP'ye mensup arkadaşlarımızın vermiş ol
duğu önerge de reddedildiğine göre belki burada -kafamızda başka düşünceler de meydana ge
liyor, onu açıklamaktan da çekinmiyorum- seçim propagandaları döneminde bu siyasî partile
ri finanse eden belli bazı grupların affı için çaba sarf edilmekte. Bunu, burada açıklıkla söylü
yorum. (ANAP sıralarından alkışlar) Eğer geniş toplum kesimini düşünüyorsak, ufak esnafı 
düşünüyorsak, bu tasarıyı, belli bir limit getirerek yasalaştırmakta büyük fayda vardı. Eğer 
bu böyle olsaydı, ANAP grubu olarak biz de bu tasarıyı oylarımızla destekleyecektik. 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Onlar sizin marifetleriniz, bizim değil, o işi siz yaptınız. 
M. RAUF ERTEKÎN (Devamla) — Sevgili milletvekilleri, ortada, yapılacak daha bir sürü 

iş varken, gerçekten toplumu alakadar eden birçok mesele varken, özellikle vergi affının orta
ya konulması düşündürücüdür. 

BAŞKAN — Sayın Ertekin, toparlayınız lütfen. 
M. RAUF ERTEKÎN (Devamla) — Millet bize anamuhalefet görevi vermiş; bu görevi ye

rine getireceğiz değerli arkadaşlarım. 
Elimde, gerek DYP'nin gerekse SHP'nin vaatleriyle ilgili beyanatları var. Büyük toplum 

kesimini teşkil eden memurun, işçinin, ücretlinin vergisini peşin olarak maaşından kaçırma
dan kesiyoruz bunlara da, yeni bir ödüllendirme niçin getiremiyoruz?. 

KADÎR BOZKURT (Sinop) — Biraz bekle... Biraz bekle... 
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M. RAUF ERTEKÎN (Devamla) — Bu bakımdan, bu tasarının sakat doğduğunu ve ileri-
• de vatandaşın bunun hesabını size soracağını beyan etmek istiyorum. (ANAP sıralarından al-
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Konuşmacı, süreniz doldu, lütfen toparlayınız; sözünüzü kesmek zo
runda kalmayayım... 

M. RAUF ERTEKlN (Devamla) —- Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Her zaman, vatan
daşlık görevini dürüstçe yerine getirip vergisini ödeyen mükellefler cezalandırılmış oluyor. Ni
tekim, 1980'den önce ve bilhassa AP iktidarları döneminde olduğu gibi, -mart ayının 15'inde, 
vergi taksitlerini yatırmak için saat 17.00'yi bekleyen insanların, nasıl olsa bu süre uzayacak 
diye o saate kadar bekleyeceklerini belki önümüzdeki mart ayında da göreceğiz. Siz, milleti 
buna alıştırıyorsunuz. 

Değerli milletvekilleri, burada doğruları konuşmak zorundayız, vergisini zamanında öde
yenleri, vatandaşlık görevini namusuyle dürüstlüğüyle yerine getiren insanları gerçekten dü
şünmek zorundayız. Türkiye'de, vergi tahsilat oranlarına bakılacak olursa 1991 yılında yüzde 
90'ın üzerinde vergi tahsil edilmiş olduğu görülür. Türkiye'de yaşayan insanların yüzde 9ÖY 
vatandaşlık görevini düsürtçe yerine getirmiştir. Geriye kalan yüzde 10'Iuk kısmın içerisinde 
ödeme zorluğuna düşen esnaf kesimi vardır... fşte, verilen önergelerle, 50 milyon, 60 milyon
luk sınır kabul edilmiş olsaydı, hepimiz o kesimi kucaklamış olacaktık; ama, bu sınırın kon
maması ile, geniş... 

BAŞKAN — Sayın Ertekin... 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — Burada, limit getirmemekle yapılmak istenen hareket 

bellidir. Esas, vergilerinin affedilmesi gerekenler veyahut da vergilerinin affedilmesi için uğra
şılanlar, biraderler... Bunlar bellidir, bunları siz biliyorsunuz!.. 

Bu. duygularla, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar, DYP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... (ANAP sıralarından, "önergemiz var

dı, işleme koymadınız Sayın Başkan" sesleri) Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
21 inci maddeyi okutuyorum : 
Usul ve Esaslar 
MADDE 21. — Bu Kanunun uygulamasına ait usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakan

lığınca belirlenir. 
BAŞKAN —•• Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Benim önergem vardı, arada kayboldu gitti... 
BAŞKAN — Ne önergesi!.. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Ek madde ilavesiyle ilgili önerge. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kahveci. ' ' . 
ADNAN KAHVECÎ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kürsüye bu kadar 

v sık geldiğim için, sizden daha fazla ben rahatsızım. Yalnız, bir hususu burada söylemek ve za
bıtlara geçirmek için geldim. 

Salı günü burada, cumhuriyet tarihinde hiç yapılmamış; hakka, hukuka, Anayasaya, ka
nunlara uygun olmayan bir işlem oldu. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sen büyükelçiliğini söyle... 
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ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Türkiye Cumhuriyetinin bir kabinesinin bütün üyeleri 
için soruşturma açılması kararı alındı. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — İçtüzüğü uygulayın Sayın Başkan, lütfen, maddeye bağlı olarak 
konuşsun... 

ADNAN KAHVECİ (Devamla) -— Bir dakika efendim».. Benim söyleyeceğim şeyler mad
deyle ilgilidir. 

BAŞKAN — Durun bakalım; ilgisini ben de merak ediyorum... 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bir gün, bu Meclise, "bu yasa tasarısıyla borçları af

fedilenlerin mal varlıkları tespit edildiği takdirde, bu yasa tasarısını çıkaran milletvekilleri şah
sî olarak o miktarları ödemekle sorumludurlar" şeklinde bir yasa tasarısı veya teklifi gelirse 
acaba ne yapacaksınız? (DYP sıralarından gürültüler) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Biz öderiz... 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Çünkü, salı günü, burada, bu Parlamentoya hiç ya

kışmayacak bir şey olmuştur : O kararname içinde ben yokum; ama yapılan şey utanç verici
dir. (DYP sıralarından gürültüler) 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — 12 Eylül kafasıyla yapıyorsun; utanmaz herifi 
BAŞKAN — Sayın Kahveci... 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bir gün, bu Meclise, affedilmemesi gerektiği halde, 

bu tasarıyla affedilen miktarların affedenler tarafından ödemesi için bir yasa taoarısı gelirse 
ne yaparsınız?.. ' 

Saygılarımla arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar, DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Genellikle iktidar milletvekilleri daha sakin olurlar... 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici maddelere geçmeden önce, madde ilavesiyle ilgili bazı önergeler var; sırasıyla oku

tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında Ka

nun Tasarısına aşağıdaki maddenin 22 nci madde olarak eklenmesini arz ederiz. 

Abdullatif Şener Musa Demirci 
Sivas Sivas 

Hüsamettin Korkutata Hüseyin Erdal 
Bingöl Yozgat 

ö. Faruk Ekinci Ahmet Arıkân 
Ankara Sivas 

Madde 22. — Kanunun yayınlandığı tarihte milletvekili olanların kendileri, eşleri; usul 
ve füruları, kardeşleri, bunların ortağı bulunduğu şirketler ile bu kanunun kapsamına giren 
her türlü borçları toplamı 20 milyon lirayı aşanlar, bu kanun hükümlerinden yararlanamazlar. 

Gerekçe : Vergi affı, mükelleflerin devlete olan borçlarının silinmesi anlamına gelmekte
dir. Böyle bir tasarrufun yargısal, idarî ve ekonomik açıdan yararları bulunmakla birlikte, sa
kıncalı yönleri de bulunmaktadır. Bu hassas nokta dikkate alınarak bu tasarıyı kanunlaştıra
cak olan yasama organı üyeleriyle, Anayasanın 73 üncü maddesine göre ödeme gücü yüksek 
bulunan ve büyük oranlarda vergi ziyama sebep olanların af kapsamı dışında tutulması, affın 
mahzurlarının önlenmesi açısından gereklidir. 
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BAŞKAN — Komisyon Önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılamıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önerge üzerinde söz isteyen?.. 
ABDULLATİF ŞENER (Sivas) — Söz istiyorum... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Şener. 
ABDULLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; birkaç haftadır, bu 

kanun tasarısı, Mecliste görüşülüyor. Burada dikkatimi çeken bir nokta oldu; o da şudur: Ge
rek Hükümet yetkilileri, gerek Anamuhalefet Partisi ve Refah Partisi Grupları, hatta Doğru 
Yol Partisine ve SHP'yc mensup bazı milletvekilleri, bu affın sakıncalı yönleri bulunduğu ko
nusunda hemfikirler. Bu affın pek çok sakıncaları bulunacağı konusunda bu kadar yaygın bir 
kanaat olmasına reğmen, son maddelere geldik ve bu maddeler, Meclisten, teker teker, kabul 
oyuyla geçiyor. Bunun ne anlama geldiğini, bir türlü anlayabilmiş değilim. 

TURHAN TAYAN (Bursa).—Anlarsın, ânlarsın... 
ABDULLATİF ŞENER (Devamla) — Kanun tasarısını hazırlayan Hükümet yetkilileri bile 

affa taraftar olmadıklarını belirtiyorlar ve akabinde tasarı, Meclisten, kabul oyuyla geçiyor. 
Anlayamadığım nokta şu: Bu kadar yaygın bir muhafelete rağmen, bu affın buradan geçmesi
ni sağlayan güç, baskı odaklan nedir? (ANAP ve RP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Çoğunluk, çoğunluk; burası... 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Biraz sonra anlayacaksın. 
ABDULLATİF ŞENER (Devamla) — Bunun ortaya konması lazım, araştırılması lazım. 

Bu konuda yaptığımız bütün konuşmalarda belirttim; birtakım baskı güçleri var ve bu tasarı
nın Meclisten geçmesinin asıl sebebi, bütçe açıklarının bir kısmını kapatmak için tahsilatı hız
landırmak değildir. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Onu da anlayamamışsın. 
ABDULLATİF ŞENER (Devamla) — Vergi aflarıyla beklenen tahsilat, Türkiye'de hiçbir 

zaman sağlanmamıştır. Bu 17 nci tasarıdır ve bu tasarıdan sonra da -kanunlaşırsa- beklenen 
tahsilat ortaya çıkmayacaktır. Bunu herkes biliyor. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Onu da anlayamamışsın. 
ABDULLATİF ŞENER (Devamla) — Beklenen tahsilatın ortaya çıkmayacağını herkes bil

diği halde, bu af, buradan nasıl geçiyor, bu, enteresan bir noktadır. 
Bunun dışında yargı organlarında ve vergi dairelerinde biriken dosyalardan söz ediliyor; 

fakat, her af çıkarılışının arkasından, bu ihtilaflı dosyaların daha büyük bir hızla gerek idare
de -gerek yargıda- biriktiğini de herkes biliyor. Bu da bir gerekçe değil. O halde, nedir; niye 
böylesi bir af çıkıyor? Bunun, üzerinde durulması, düşünülmesi ve her gündeme gelişinde tek
rar tefekkür edilmesi gereken bir nokta olduğuna inanıyorum. 

Şu anda, aşağı yukarı bütün maddeler geçmiş durumdadır. Bu kadar fazla sakıncaları bu
lunan ve birtakım baskı odaklarının baskıları karşısında geçme temayülü gösteren bu tasarı
nın hiç değilse sakıncalarını azaltmak bakımından bir değişiklik önergesi getirdik. Bu, tek bir 
madde halinde getirilmiştir ve gayet açıktır. İki ayrı noktadan bu kanun tasarısına sınır getiril
melidir, diyoruz. 
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Birincisi şudur : Bu kanun tasarısına oy veren veya bunun yasalaşmasında etkili olan mil
letvekillerinin kendileri, yakın akrabaları ve bunların ortağı bulunduğu şirketler, bu af kapsa
mı dışında tutulsun diyoruz. Kendi kendimizi sınırlandırmış olmak, hiçbir zaman genellik il
keleri dışında bir tasarruf olamaz. Bu sınırlandırma içerisinde Meclisten geçerse, hiç değilse, 
Yüce Meclis, kendisini birtakım tereddütlerden uzak tutmuş olacaktır. 

İkincisi de şudur : Anayasanın 73 üncü maddesinde, verginin, ödeme gücüne göre alına
cağı vurgulandığı halde, Türkiye'de vergi yükünün, düşük gelirliler üzerinde olduğunu sürekli 
vurguladık ve bu affın da büyük gelir gruplarına yönelik bir af oludgunu söyledik. O halde, 
ikinci bir sınırlandırma da getirilebilir. Bu, Anayasanın temel ilkelerine oluşturulmaya çalışıla
cak vergi düzenine de uygundur. Biz, bu değişiklik önergesinde, bir limit olarak, 20 milyon 
lira sınırını koyduk. 

Bu iki sınırlandırma içerisinde bu affın geçmesi halinde, ortaya çıkabilecek sakıncaların 
bir kısmının kaldırılabileceği inancı içerisindeyim. 

Saygılar sunar, teşekkür ederim. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — önergeyi'oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 18 sıra sayılı kanun tasarısının 21 inci maddesinden sonra 22 nci mad
de olarak aşağıdaki metnin eklenmesini teklif ederiz. 

"Bu kanundan; milletvekilleri, birinci, ikinci ve üçüncü derece akrabaları yararlanamaz." 

Mahmut Orhon Ateş Amiklioğlu 
• Yozgat Çorum 

Ali Kemal Başaran C. Sadi Pehlivanoğlu 
Trabzon Ordu 

Mustafa Parlak 
Rize 

Gerekçe : Vergi affına ilişkin yapılan tartışmaların kamuoyunda yarattığı negatif hava par
lamenter demokrasiyi yaralamaktadır. Parlamenter demokrasinin saygınlığı için evlatların, kar
deşlerin ve yeğenlerin kapsam dışına çıkarılması uygun olacaktır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Katılmıyoruz Sayın Başkan. ' 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL {Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Orhon. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla se

lamlıyorum. 
Bu önergeyi vermemizin elbette ki bir gayesi vardı. Ben zannediyordum ki, bu önergeye, 

hem Hükümet, hem de Komisyon, rahatlıkla katılabilir; ama, katılmadılar. Biz, bu önergenin 
kabul edilmesiyle, hem Parlamentonun haysiyetini koruyacaktık hem de Hükümet üyelerinden 
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bazılarının birinci, ikinci ve üçüncü dereceden yakınlarının vergi borçları olduğuna dair, gaze
telerdeki ve kamuoyundaki birtakım istifhamları ve soru işaretlerini giderecektik. 

Bildiğinizgibi, kamuoyunda, özellikle Sayın Başbakanın akrabaları Hacı Ali Demirel ye 
\ahya Demirel'in büyük vergi borçlarının olduğu, bu vergi affı yasasıyla da bunların vergi borç
larının affedileceğine dair bir kanaat vardır. Bizim bu önergeyi vermemizdeki gaye bu idi. Hü
kümetin bu önergeye katılmasıyla bu şaibe ortadan kalkacaktı; ama, katılmadılar; Ne yapa
lım. Vebali ve günâhı, katılmayanlarındır. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Mahmut Orhoh'a teşekkür ederiz.' 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : -

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanunun 21 inci maddesinden sonra 22 nci madde olarak, aşağıdaki 

metnin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Güneş Müftüoğlu Turhan Tayan 
Doğru Yol Partisi Grup Doğru Yol Partisi Grup 

Başkanvekili Başkanvekili 
Bekir Sami Daçe Aydın Güven Gürkan 

Doğru Yol Partisi Grup Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili Başkanvekili 

M. Tınaz Titiz Münif tslamoğlu 
Ankara Kastamonu 

Tevfik Diker Tunç Bilget 
Manisa Aydın 

Hasan Ekinci Baki Tuğ 
Artvin Ankara 

Madde 22. — Bu kanun hükümleri, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar Kurulu üyeleri 
ve birinci derecedeki yakınları ve bunların hissedarı bulundukları ortaklık ve şirketler için uy
gulanmaz. 

Gerekçe : Önerilen madde ile Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanların ve birinci derece
ye kadar yakınlarının yasanın öngördüğü imkânlardan yararlanmamaları esası getirilmiştir. 

Böylece, yürütmede en üst düzeyde yetki yerinde bulunanların özveride bulunmaları yo
lundaki toplumsal eğilimlere de zemin hazırlanmış olmaktadır. 

Bu düzenlemenin, diğer vatandaşlara tanınan olanakların, yürütmede bulunanlara ve on
ların yakınlarına tanınmaması suretiyle anayasal eşitliği zedelediği ilk anda düşünülebilirse de, 
kamuda en üst düzeyde yetki ve sorumluluk alanların bazı kısıtlamalar içinde bulunmaları, 
Anayasamız tarafından reddedilmemektedir. Aksine, 82 nci maddede de yasama organı üyele
rinin nasıl bir kısıtlamaya tabi tutuldukları, tereddütleri kaldıran bir emsal olmaktadır. 

Amaç, bir yandan görev yerinde bulunan insanların yıpratılmasını engellemek, diğer yan
dan topluma demokratik özverinin örneklerini vermektir. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar, 
ANAP sıralarından "İkinci derece?" sesleri) 
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BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) —, 

Sayın Başkan, katılmayı düşünüyoruz; fakat, şu anda Komisyon üyelerimiz yukanda, toplan
tıda oldukları için, nisabı temin edemiyoruz; o nedenle de, takdire bırakıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Takdire bırakıyorum Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — önerge sahiplerinden söz isteyen?.. Yok. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

miştir. (DYP ve SHP sıralarından, "niye kabul etmiyorsunuz, işte önerge?" sesleri) 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — İkinci ve üçüncü derece akrabaları niye dahil etmi

yorsunuz? (ANAP sıralarından "İkinci ve üçüncü derece akrabalar nerede?" sesleri) 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Samimi olsaydınız böyle getirmezdiniz... 
BAŞKAN — Evet, önerge kabul edilmiştir ve 22 nci madde olarak tasanda yerini alacaktır. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 18 sıra sayılı kanun tasarısına aşağıdaki maddenin 22 nci madde ola

rak eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Gürol Soylu Bülent Akarcalı 
İstanbul İstanbul 

Mehmet Sağdıç Halit Dumankaya 
Ankara İstanbul 

Sabri Öztttrk 
İstanbul 

Madde 22. — Bugüne kadar afete maruz kalmış bölgelerdeki tüm özel ve tüzelkişilerin 
213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, resim ve harçlarının tamamı affedılmiştir. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılamıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önerge sahiplerinden söz isteyen sayın üye?.. 
GÜROL SOYLU (İstanbul) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Soylu, buyurun; süreniz 5 dakikadır efendim. 
GÜROL SOYLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla se

lamlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, bu önergeyi vermemizin ana gayesi şuydu : Tarihî bir sorumluluk 

altında, bu vergi affı tasarısı, sayenizde kanunlaşacaktır -durum öyle gösteriyor- ama, biz, bu 
kanuna bir madde daha ilave edelim diyoruz. Eğer, şeffaflıktan, fakir fukaradan, dar gelirli
den söz ediyorsanız ve bunların Hükümeti iseniz, bunlar için seçim öncesi, meydanlardan ya
zılmış olan bu senaryonun burada oynanmasına karşıysanız, şunu yapalım : Bugün afet böl-
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gesinde yaşanan ıstırapları hepimiz televizyondan izliyoruz; diğer yandan, olay yerine gidip gö
renleriniz de vardır... 

KADİR BOZKURT (Sinop) — Var mı ıstırap?! 
GÜROL SOYLU (Devamla) — Güneydoğuya giderseniz, görürsünüz. 
Şimdi, afete uğrayarak kar altında kalan bu vatandaşların da vergilerini, harçlarını affet

memiz gerekir. Katı olanın, yatı olanın, kotrası olanın, uçağı olanın vergisini değil, eğer şeffaf
lıktan yanaysanız, dar gelirliyi düşünüyorsanız, bu maddenin eklenmesine sizler de katkıda 
bulunursunuz, hatta daha da geliştirebilirsiniz, 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, arkadaşımız bilmiyor; kanunda, affediliyorlar. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum :.Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmemiştir. 
Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum : 

Geçici Maddeler 

GEÇtCt MADDE 1. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü merkez 
ve taşra teşkilatında çalıştırılan personele (Gelir İdaresini Geliştirme Fonu Yönetmeliği gere
ğince fonun kullanılmasına ilişkin hizmetlerde doğrudan görevlendirilen personel dahil), kar
şılığı 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 3418 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile eklenen ek 13 
üncü maddeye göre kurulan Gelir İdaresini Geliştirme Fonu'ndan ödenmek üzere, 5 yıl süre 
ile Gelirler Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında 80, İstanbul İlinde 70, Büyükşehir Belediye
si bulunan diğer illerde 60, nüfusu 100 OOO'in üstünde olan il ve ilçelerde 50, bunun altında 
olan il ve ilçelerde de 40 saate kadar aylık fazla çalışma yaptırılabilir. 

Fazla çalışmaların normal mesai günlerinde ve daire içinde yaptırılması halinde fazla ça
lışma saati karşılığı olarak; (10) gösterge rakamının Devlet memurları aylık katsayısı ile çarpı
mı sonucu bulunacak ücret ödenir. Bu ücret; tatil günlerinde daire içinde yapılan çalışmalara 
katılan personele 2 kat, normal mesai günlerinde ancak mesai saatleri haricinde yapılan daire 
dışı çalışmalara katılan personele 3 katı, tatil günlerinde daire dışında yapılan çalışmalara ka
tılan personele ise, 4 kat olarak ödenir. 

Normal mesai gün ve saatleri dahilinde yukarıda illere ve nüfus büyüklüklerine göre be
lirlenen saatlerle sınırlı olmak kaydıyla aynca yapılacak yaygın ve yoğun vergi denetimi çalış
malarına (vergi dairesi dışında) katılan personele, bu çalışmaları karşılığında saat başına veri
lecek Ücret, bir saatlik fazla çalışma için belirlenen ücretin yansıdır. 

Şehirlerarası yollarda yapılacak vergi denetimlerine, ÎI Defterdarları tarafından; adedi, ça
lışma mahal ve saatleri belirlenmek suretiyle, yardımcı olmak üzere görevlendirilen güvenlik 
görevlilerine de bu esaslar dahilinde fazla çalışma ücreti ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Bir önerge var; okutuyorum : ' 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 18 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 1 inci maddesinin ikinci paragra
fının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. ^ 

Gürol Soylu Yusuf Namoğlu 
istanbul İstanbul 

İlhan Kaya Rauf Ertekin 
İzmir Kütahya 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

Teklif edilen madde: Fazla çalışmaların normal mesai günlerinde ve daire içinde yapılma
sı halinde, fazla çalışma saati karşılığı olarak (25) gösterge rakamının..." 

Gerekçe : (10) göstergenin bugünkü karşılığı net bazda 5 500 lira civarında olacağından, 
yapılacak ilave mesayi çok düşük bir rakam ile değerlendirme olacağından, yanlışlık olur. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, hiç şüphe 

yok ki, önergeyi veren arkadaşlarımız, gelir idaresinde çalışan arkadaşlarımızın durumunu bi
raz daha iyileştirmeyi amaçlıyorlar; ancak, tespit edilen (10) gösterge rakamı', mevcut imkân 
ve mevcut denge düşünülerek, verilebilecek en yüksek rakam olarak gösterilmiştir. O bakım
dan, önergeye katılamıyorum. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Pakdemirli. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bu 
madde değişikliğini politik maksatla getirdiğimizi zannetmeyin; durumu daha önce bildiğim 
için ve devlet memurlarının aldığı maaşları bir miktar hatırımda tuttuğum için verdik. Göster
ge rakamının (10) şeklinde kalması halinde, sadece bir kırtasiye üretimi olacağını, en yüksek 
miktarda ek mesai ücreti alan arkadaşın 400 bin lira civarında alacağını ve bunun karşılığında 
ayda 80 saat hizmete mecbur kalacağını düşünün. 80 saat, küçük bir zameı aralığı değildir. 
Zaten birçok noktada-, birçok yerde maliyeci arkadaşların aleyhinde tevatüren konuşuluyor. Hiç 
olmazsa, fazla mesai cinsinden vereceğimiz rakamın ciddî bir ölçüsü olsun ki, onları tatmin 
etsin; çünkü, parayı toplayan onlar. Onlar parayı toplamazsa, bu harcamaları da yapamayacağız. 

Getirdiğimiz rakam da anormal bir rakam değil. Bugün, tasarıda 5 500 lira olan rakamı, 
aşağı yukarı 11 bin lira yapıyoruz. Bu, bir saatlik ücrettir. Bugün, saatte verilecek olan 11 bin 
lira, büyük bir rakam değildir. Bütün teşkilat da çalıştırılacak değildir. Orada hakikaten çalı
şacak, cumartesi pazarlarını verecek arkadaşlara, böyle -affedersiniz- sadaka cinsinden değil 
de doğru dürüst bir para geçmesi yönünden önerge verdik. Eğer, bu fazla mesaileri yapmadan, 
maliyecilerin aldığının üç misli, beş misli maaş alan memurlarımızın olduğunu da düşünürse
niz, bize hak verirsiniz. 

Anlayış göstereceğinizi ümit eder, saygılar sunarım efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner-
. ge kabul edilmemiştir. 

Geçici 1 inci maddeyi, okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Geçici 1 inci madde kabul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 
GEÇtCt MADDE 2. — 433 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 2 nci madde

sinin (a) bendi hükmüne göre madde kapsamındaki personele yapılan ödemelere; 1615 sayılı 
Gümrük Kanununun 165 inci maddesinde gerekli değişiklik yapılıncaya ve 449 sayılı Kanun 

* Hükmünde Kararname uyarınca Gelir İdaresini Geliştirme Fonundan yapılacak ek ödemele
rin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ek 13 üncü maddesinin 4 numaralı bendine göre tespitine 
kadar 15.6.1991 tarihinde yürürlükte olan kanunî dayanakları gereğince ve bunlara göre belir
lenmiş esas ve usuller uyarınca, bu tarihteki oranların tamamı üzerinden devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Keçeciler var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Görmedim Sayın Başkan, sinirlenmeyeceksiniz. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Hayır, hayır; sizin idarenizden çok memnunuz 

efendim. 
BAŞKAN — Peki, sağ olun. 
Buyurun Sayın Keçeciler. 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; ben, 

maddenin tedvin tarzının ve Vergi Kanununda personelle ilgili hükümlerin yer almasının yan
lış olacağını düşünerek söz almış bulunuyorum. 

Gelir idaresinde canla başla çalışan, devletin gelirlerini toplayan personelimizin ücretleri
nin artırılmasına karşı değiliz; ama, vergi kanunu içerisine personel meselesi konulmaz; perso
nel maaşları, vergi kanunu düzenlenmez; personelin maaş ve ücretleri için, devletin ayrıca per
sonel kanunu vardır. Kaldı ki, buradaki ifade tarzı dayanlıştır. Deniliyor ki: "1615 sayılı Gümrük 
Kanununun 165 inci maddesinde gerekli değişiklik yapılıncaya kadar..." Sanki, Yüce Meclis, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığından gelen tasarıların tasdik mercii.. İlle o değişiklik yapılacak
mış da, o yapılıncaya İcadar şöyle uygulansın denip, eski bir hüküm ihya edilmiş oluyor. Bu 
kanun tedvin tarzı bakımından da yanlıştır. İşte, yangından mal kaçırır gibi böyle, süratli ka
nun çıkarırsanız, pek çok aksaklıkları da beraber getirirsiniz. 

Sayın milletvekilleri, bu kanun tasarısı, kamu vicdanını yaralamıştır, zedelemiştir; Vergi
sini ödeyen namuslu vergi mükellefini, vergisini ödediğine pişman eder hale getirmiştir. (ANAP 
sıralarından alkışlar) Dolayısıyla, bu kanunun ceremesini çok ağır bir şekilde ödeyeceksiniz. 
Meydanlarda, Türkiye'nin her noktasında, sizi bu noktadan şikâyet edeceğiz. 

Bu duygularla, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Keçeciler. 
Bu madde üzerinde bir önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının geçici 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederiz. 

Saffet Topaktaş 
Kahramanmaraş 
Oktay Öztürk 

Erzurum 
S. Osman Sevimli 

Karaman 

ökkeş Şendiller 
Kahramanmaraş 

Yaşar Erbaz 
Yozgat 
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GEÇİCİ MADDE 2. — 433 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 2 nci maddesi
nin (a) bendi hükmüne göre madde kapsamındaki personele yapılan ödemelere, 1615 sayılı Güm
rük Kanununun 165 inci maddesinde gerekli değişiklik yapılıncaya ve 449 sayılı Kanun Hük
münde Kararname uyarınca, Gelir İdaresini Geliştirme Fonundan yapılacak eködemelerin 213 
sayılı Vergi Usul Kanununun Ek 13 üncü maddesinin 4 numaralı bendine göre tespitine kadar 
15.6.1991 tarihindeki oranların tamamı üzerinden mevcut hükümlere göreve 433 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin (a) fıkrasının 4 üncü bendi ile düzenlenen öde
melere, 3056 sayılı Kanunun değişik 31 inci maddesindeki oranların tamamı üzerinden, 433 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin (c) fıkrasında düzenlenen ödemele
re, 15.6.1991 tarihinde yürürlükte olan kanunî dayanakları gereğince ve bunlara göre belirlen
miş esas ve usuller uyarınca, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar devam olunur. 

Gerekçe: 433 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin kaldırdığı, bazı kanun maddeleri
nin tekrar yürürlüğe konulması gerekli görülmüştür. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN. VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Katılamıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Hükümet Katılıyor mu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önerge üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Geçici 2 nçi maddeyi, okunduğu biçimiyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Geçici 2 nci madde kabul edilmiştir. 
Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun Geçici 1 ve Geçici 2 nci maddeleri uyarınca yapıla

cak ödemeler, Gelir Vergisine tabi tutulmaz. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu kanun tasarısına, mu

halefet partileri, öyle fazla muhalefet etmiyorlar. Evvela onu sizlere peşin söyleyeyim ve maale
sef muhalefet yapmasını da bilmiyorlar. Size, her zaman bedava, muhalefet yapma dersini ve
rebilirim. (ANAP sıralarından "Yok yahu!.." sesleri, alkışlar) 

Arkadaşlar şimdi bu kanun, ihtiyarî bir af müessesesini getiriyor. Eğer hakikaten memle
ketinizi çok düşünüyorsanız, vergi kaçakçısı durumundaysanız ve bundan yararlanmak istemi
yorsanız, yararlanmazsınız. Bu ihtiyarî bir şeydir. Dışarıda duydum; bir an önce çıksa keşke 
diye kendi aranızda konuştunuz, burada ciddî bir muhalefet de yapmadınız. Bakın, 22 madde
lik bir kanun tasarısını, aşağı yukarı bir günde geçirdik; biz muhalefet etseydik, bu kanunu 
bir haftada geçirtmezdik, onu bilesiniz; ama, siz burada muhalefet etmediniz... Size söyleyeyim. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Kendi adına konuş! 
KAMER GENÇ (Devamla) — İkinci olarak... 
BAŞKAN — Sayın Genç, madde üzerinde konuşunuz efendim. 
KAMER GENÇ (Devamla) —Madde Üzerinde konuşuyorum; özür dilerim. Biraz önce 

görüşülen maddeler üzerinde konuşmadım. 
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Bu kanunun 1 inci ve 2 nci geçici maddeleriyle, Maliyenin merkez ve taşra teşkilatında 
çalışanlara verilen fazla mesai ücretleri artırılıyor. Bir de Gümrük Kanununa göre, üst kade
melerdeki bürokratların aldığı özel bir ücret vardır; o ücret devamlı olarak bizden saklandı, 
şimdi ücret, vergiden istisna ediliyor. Tabiî, biz, kamuda çalışanların daha fazla ücret alarak 
iyi hizmet yapmalarım diliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Maliye ve Gümrük Bakanımızdan bazı şeyleri öğrenmek isti
yorum : Eski bir Maliye bakanı burada konuşma yaptığı zaman, benim hakkımda tutulmuş 
bir tutanağın var olduğunu söyledi; sözleri tutanakta var. Kendileri dediler ki, "muhalefet etti
ğimiz için bizi susturmaya çalışıyorsunuz." Benim haricen aldığım habere göre; geçmiş dönem
lerde burada Maliyeyle ilgili konularda muhalefet yapmam nedeniyle Maliye Bakanlığı bürok
ratları arasında tutulmuş bir tutanak varsa, rica ediyorum, lütfen bunu açıklayın. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Maddeyle ne alakası var? 
KAMER GENÇ (Devamla) — Var, var. Bir dakika... Beni itham etti arkadaşınız. 
Bu tutanak neyse, lütfen getirin, bu Meclisin karşısında açıklayalım; eğer ben suçluysam, 

cezamı göreyim. Yarın sizin de başınıza gelir. Vergi dairesine veya bürokrasiden herhangi biri
ne telefon eder, bir iş sorarsınız, bakarsınız, orada hakkınızda birtakım tutanaklar tutulmuş
tur. Lütfen, bu tutanak ne ise, burada açıklayın. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî, insanların, evvela normal bir insanlık haysiyeti içinde yaşa
maları lazım, o dürüstlük içerisinde olmaları lazım. Çeşitli rivayetler duyduk. Mesela, günün 
birinde bir başbakan yardımcısı Libya'dan gelirken, yanında kaçak elektronik cihazlar varmış. 
O kaçak elektronik cihazları, birisi üstüne almış. Rivayet ediyorlar... 

' SÜHA TANIK (izmir) — Madde üzerinde... Madde üzerinde... 
BAŞKAN — Sayın Genç... Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Tamam Sayın Başkanım, cümlemi tamamlayayım, biti

receğim. 
GÜROL SOYLU (tstanbul) — Sayın Başkan, maddeyle ne ilgisi var? 
KAMER GENÇ (Devamla) — Şimdi, o elektronik cihazları üzerine alıp kaçak olarak Türk

iye'ye sokanlar, sonradan bakan olmuş. Elbette Türkiye'deki bazı meseleleri biz de biliyoruz. 
İleride bu konuları dile getireceğiz. 

Saygılar sunarım efendim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Geçici 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde önergeleri var, okutacağım. 
Yalnız, daha önce Sayın Genc'e bir şey söylemek istiyorum. 
Değerli milletvekilleri bu Kanunun görüşülmesi sırasında çok güçlük çıkarmadılarsa, biz, 

Başkanlık olarak, onlara teşekkür ediyoruz. Bize yardımcı oldular diye, onu eleştiri konusu 
yapmamalısınız. Lütfen... 

Geçici madde önergelerini okutuyorum efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurulda görüşülmekte olan "Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılma-

srve Matrah Artırımı Hakkında Kanun Tasarısı"nın son hükümleri sırasına geçici madde 4 
olarak aşağıdaki hükmün eklenmesini öneriyoruz. 

Saygılarımızla. -
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Geçici Madde 4. — Bu Kanun hükümlerinden 20 Aralık 1990 tarih ve 3689 sayrlı Yasadan 
yararlanmış olanlar yararlanamazlar. 

Gerekçe : Daha önce vergi affından yararlanmış olanlara bu olanağın yeniden verilmesi, 
bu yönde bir teamül yaratacaktır. 

Muzaffer Demir Mahmut Kılıç 
Muş Adıyaman ^ 

Atilla Hun Veli Aksoy 
Kars izmir 

Algan Hacaloğlu Deniz Baykal 
İstanbul Antalya 

Faik Altun Selim Saddak 
Antalya Şırnak 

Mustafa Doğan Azimet Köylüoğlu 
Gaziantep Sivas 

Ercan Karakaş Uluç Gürkan 
. İstanbul Ankara 

Mustafa Yılmaz ibrahim özdiş 
Malatya Adana 

BAŞKAN —• Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN— Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılamıyoruz efendim, 
BAŞKAN — önerge üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

1 önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
MUSTAFÂ KALEML,t (Kütahya) — Oyları sayın efendim. 
BAŞKAN — Sayalım efendim. Sabırlı olun sayılacaktır. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir (DYP sıralarından alkışlar) 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurulda görüşülmekte olan "Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılma

sı ve Matrah Artırımı Hakkında Kanun Tasarısı"nıh son hükümleri sırasına, geçici Madde 4 
olarak aşağıdaki hükmün eklenmesini öneriyoruz. 

Saygılarımızla. 
Geçici Madde 4. •*- Bu kanun hükümlerinden yararlanan ve toplam vergi, resim ve harç

ların toplamı 60 milyon lirayı aşan mükelleflerin adları ve yararlandıkları miktarlar açıklanır. 
Gerekçe : Vergi Usul Yasasının 5 inci maddesinde yer alan vergi mahremiyeti, mükellefle

rin dosyasına el koyan ve bunu incelemekle yükümlü olan kişilerle ilgilidir. Yaşartın anılan mad
desi, özü itibariyle belge düzenine uymayan kaçakçılık fiili ile vergi kaybına neden olan yü
kümlülerin terk edilen vergileri ve kesilen cezası kesinleşmiş mükellefler için mahremiyeti ön
görmemektedir. Yasaya 4.12.1985 tarih ve 3239 sayılı Yasa ile eklenen ek 1 inci madde; Maliye 
ve Gümrük Bakanlığına vergi konusunda basın ve TRT aracılığı ile açıklama yapma olanağı 
vermiştir. 
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Uluç Gürkan Mustafa Yılmaz 
Ankara Malatya 

FaikAltun Coşkun Gökalp 
Antalya Kırşehir 

Deniz Baykal Ali Dinçer 
Antalya Ankara 

Veli Aksoy Muzaffer Demir 
tzmir Muş 

Mahmut Kılıç Atilla Hun 
Adıyaman ' Kars 

Algan Hacaloğlu Selim Saddak 
İstanbul Şırnak 

Azimet Köylüoğlu Ercan Karakaş 
Sivas İstanbul 

Mustafa Doğan İbrahim özdiş 
Gaziantep Adana 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN—Hükümet önergeye katılıyor mu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
,. BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler..,. Kabul 

edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : ^ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 18 sıra sayılı kanun tasarısına aşağıdaki maddenin, geçici madde ola

rak eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Adnan Kahveci , Halit Dumankaya 
İstanbul İstanbul 

Hüsnü Doğan Gürol Soylu 
İstanbul İstanbul 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Teklif edilen madde : 
Geçici Madde 4. — Vatan müdafaasında şehit olan tüm asker ve polislerin her türlü vergi 

borcu affedilir. 

Gerekçe : Vatanı için hayatını kaybedenlerin ailelerine devletin ve milletin borcu vardır. 
\ BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) 
Çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkanım. • 

BAŞKAN— Hükümet önergeye katılıyor mu? 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, önergeyle 
getirilmek istenen düzenleme, esasında, mevcut kanunlarımızda vardır. Hatta, onun çok daha 
üzerinde imkânlar sağlanmaktadır ve daha fazla da sağlanması gerekir. Konu vergiyle kesin
likle ilgili değildir; o bakımdan, katılamıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz isteyen?.. 
Önerge sahipleri adına, Sayın Halit Dumankaya; buyurun. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; bir hafta

dır bu Genel Kurulda yaşanan olaylar insanı üzmektedir. Hiç kimse, hiç biriniz, bu olaylar 
nedeniyle evinizde rahat yatamamaktasinız. Kaçakçıları affediyorsunuz, bari, bankaya borcu 
olan batakçıları da affedin. O zaman, bu Meclis, hem kaçakçıları, hem batakçıları affetsin ki, 
içimizde olan bakanlar, rahat rahat çalışsın (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, görüşülen bu tasarı, sosyal demokratlığı tanımıyor garibanları ko
rumuyoruz. Bunları, gidip, her yerde anlatacağız. 

Bu tasarı bizim lehimizedir; ama, memleketin aleyhinedir. Bu tasan, bu Parlamentonun 
itibarını düşürüyor. Bakınız, içinizden iyi düşünen kişiler bir önerge veriyor; bakanları, Baş
bakanı düşünüyor; fakat, Başbakanın kardeşlerini, bizim kardeşlerimizi affetmiyor. Bu, bü
yük bir hatadır. 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Cumhurbaşkanına gelince oy kullanmadın ama... 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) —• Cumhurbaşkanına da... Kim olursa olsun, bu mem

leketin bir kuruşunu yiyenin hesabı sorulsun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Sorulacak, merak etme, sorulacak. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) — Değerli milletvekilleri, doğuda şehit olan polis, su

bay, astsubay ve bunların yakınlarının vergi borçlarının da, bu tasarıyla affedilmesini öneriyoruz. 
Ümit ediyorum ki, doğulu milletvekilleri ve bütün milletvekilleri, oradaki... 
SIRRI SAKIK (Muş) — Batıda da, batida da... 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) — Değerli kardeşlerim, müdahale ediyorsunuz, içi

nizden üzülüyorsunuz; ama, dışınız başka söylüyor. Bu şehitlerimizin yakınlarının da vergi borç
ları affedilsin, bir maddeyle bu ilave edilsin. Milyarları affederken, 10 bin liraları, 20 bin lira
ları aramayalım. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 
HÜSEYİN BALYALl (Balıkesir) — Sayın Başkan, biri ölünce, vergiler düşer zaten. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Sayın Edip Safder Gaydalı ve arkadaşlarının, geçici 4 üncü madde ilavesiyle ilgili bir öner

geleri var. 
Sayın Edip Safder Gaydalı, ben bunu işleme koymak istemiyorum... (ANAP sıralarından, 

"Koyun efendim" sesleri) ' 
İşleme koymayacağım da, okunmasında bile yarar görmüyorum. 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Okunmasında fayda var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 18 sıra sayılı kanun tasarısına geçici 4 üncü maddenip eklenmesini arz 

ve teklif ederiz. -
Melike Haşefe Halit Dumankaya 

İstanbul İstanbul 
E. Safder Gaydalı İlhan Kaya 

Bitlis İzmir 
Gürol Soylu 

İstanbul 
Geçici Madde 4. — Bürokratik tecrübesinin noksanlığı nedeniyle yanlış ya da fazladan 

şahsî harcamalarını kamu kurumlarına Ödeten bakanların, bu tip harcamalarından doğacak 
müeyyideler affedilir. 

Gerekçe : Masum bakanlarımızın siyasî kariyerlerinin lekelenmesini Önlemek; 90 gündür 
hâlâ faaliyet gösterememiş Hükümetin, hiçbir iş yapamadan düşmesini önlemek. (ANAP ve 
RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — önergeyi işleme koymayacağımı ifade etmiştim. 
22 nci maddeyi 23 üncü madde olarak okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 23. — Bu Kanunun Geçici 1, Geçici 2 ve Geçici 3 üncü maddeleri hükümleri 

1.2.1992 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önergeler vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanunun 23 üncü maddesindeki yürürlük tarihinin; 1.1.1992 olarak 

değiştirilmesini saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

Abdüllatif Şener 
Sivas 

ö. Faruk Ekinci 
Ankara 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Ahmet Derin 
Kütahya 

İsmail Coşar 
Çankırı 

Şinasi Yavuz 
Erzurum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 18 sıra sayılı kanun teklifinin 23 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hüsnü Doğan 
İstanbul 

Rasim Zaimoğlu 
Giresun 

Adnan Kahveci 
İstanbul 

Işın Çelebi 
İzmir 

Kemal Naci Ekşi 
İstanbul 
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Teklif edilen madde : 
MADDE 22. —Bu Kanun, 1.1.2001 tarihinde yürürlüğe girer. 
Gerekçe : Vergi gelirlerinin azalmaması bakımından bu kanunun ileri bir tarihte yürürlü

ğe girmesinde zaruret vardır. 
BAŞKAN — Aykırılık durumlarına göre önergeleri tekrar okutarak işleme koyacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 18 sıra sayılı kanun teklifinin 23 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
MADDE 22. — Bu Kanun, 1.1.2001 tarihinde yürürlüğe girer. 

. Adnan Kahveci 
(istanbul) 

ve Arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyorum Sayın 

Başkan. , 
H. HÜSNÜ DOĞAN (istanbul) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; böyle bir 

önergeyi vermemizin sebebi, bu tasarı kanunlaşırsa, yürürlüğe girmemesini sağlamak içindir 
ve izahı bu kadar basittir. 

HİLMİ YÜKSELEN (Kırşehir) — Meclisi hafife alıyorsunuz. 
HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Müsaade edin efendim... 
Neden böyle bir önerge verdiğimi kısaca arz edeyim : Neden bu tasarıya karşı olduğumu

zu arkadaşlarımız bu kürsüden defeatle dile getirdiler, bizler de basında defeatle dile getirdik; 
ama, sizin açınızdan da bu konuda şunları ifade etmek istiyorum: SHP'nin ve Doğru Yol Par
tisinin programlarında görünen vaatleriniz içerisinde, seçimden evvel millete, vergi cezalarının 

. affıyla ilgili verilmiş bir sözünüz yoktur. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Vergi cezalarının affı konusu vardı. 

. H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Bir dakika müsaade edin... 
Siz, hâlâ, çok köklü sosyal demokrat vaatlerinizi yerine getirmezken, Doğru Yol Partisi 

olarak çok önemli vaatlerinizi yerine getirmezken, bu nevi gizli ve örtülü vaatlerinizi neden 
bu kadar süratle gerçekleştirmek ihtiyacını duyuyorsunuz, anlamak gerçekten zordur. (ANAP 
sıralarından alkışlar) . ' < 

AHMET SAYIN (Burdur) — Tahsilat yapacağız. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Şimdi, bırakınız o "tahsilat" laflarını; bundan bir 

şey çıkmaz. 
Bakınız, bu "şeffaf" kelimesini yıllardır kullana kullana geldiniz. Ayrıca, deminden beri 

burada hem muhalefet milletvekilleri hem de aranızdan milletvekili arkadaşlar, bu tasarının 
daha şeffaf hale getirilmesi için çeşitli önergeler verdiler, hepsini reddettiniz. Birinci dereceden 
yakınlara kadar, eşe kadar gittiniz, biraz daha uzağı gözünüz görmedi, cesaret edemediniz. 
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HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Çankaya'daki için oy vermediniz. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Bir dakika müsaade edin... Devam ediyorum : 
Siz, "benim çiftçim, benim köylüm" dediklerinizin 5 milyon liraya kadar borçlarının sa

dece faizlerini affedeceksiniz; o da, yarım milyon lira mı tutar, 100 bin lira mı tutar, İ milyon 
lira mı tutar, bilemiyorum; ama, burada neleri affedeceğinizi göreceğiz. Bu affın kapsamına 
kimlerin gireceğini açıklamaktan korkuyorsunuz, şeffaflıktan korkuyorsunuz; ama, ondan sonra 
meydanda da şeffaflığı kimseye bırakmak istemiyorsunuz. Siz, kendinizle çelişki içerisindesi
niz, kendi kendinizle ters düşüyorsunuz; hadise burada. (ANAP sıralarından alkışlar) 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Çankaya-denilince oy vermediniz. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Burtrak'ı sen hatırdın. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, lütfen... 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu kafayla bir yere gidemezsi

niz, oradan laf atmakla da bir yere gidemezsiniz. 
Şimdi şunu söylüyorum : Bakın, kendi içinizde bazı münakaşalar başladı. Zannedildi ki, 

Başbakanın Amerika dönüşünde bazı ufak tefek tavizler, verilecek ve tasarı makul bir çizgiye 
çekilecek. (DYP sıralarından gürültüler) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Dayıoğlu ne oldu pekala?.. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Olmadı, olmadı; siz kendi işinize bakın, biz kendi 

işimize bakarız. (DYP sıralarından gürültüler) 
Bu kanun hakkında son olarak şunu söyleyeceğim : Bu kanun, koalisyon Hükümetinizin 

bir kanadı olan Sosyaldemokrat Halkçı Partinin, sosyal demokrasi felsefesine aykırıdır; bu bir. 
İkincisi: Doğru Yol Partisi kanadı bakımından da, sîzin bu konuda verilmiş bir sözünüz var
dır; verilmemiş sözlerinizi de böylece öğrenmiş oluyoruz. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanunun 23 üncü maddesindeki yürürlük tarihinin; 1.1.1992 olarak 

değiştirilmesini saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 
Şevket Kazan 

(Kocaeli) 
' ve Arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ ÎRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Bu olay, daha önceki maddelerde halledildiği için katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Aynı nedenle katılamı

yorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmemiştir. 
23 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
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24 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 24. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Kahveci. 
Madde üzerinde kalmaya özen gösterin efendim. 
ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, en azından diğer hatipler kadar madde 

üzerinde kalmaya söz veriyorum. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gerçekten, çok tehlikeli, çok zararlı bir kanun tasarı-. 

sini yâsallaştırıyorsunuz. Bu Tasarının kanunlaştırılması sırasında çok değerli dersler edindim. 
Bir defa, demokratlığınız konusunda çok güzel bir imtihan geçirdiniz. Sizi biraz olsun tenkit 
edenleri ne kadar çok sevdiğinizi belirttiniz ve şu son üç dört gündür, almadığım tehdit, yapıl
madık şantaj kalmadı. Demokratlığınız için teşekkür ederim... (DYP sıralarından gürültüler) 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Kim yaptı tehditleri? 
BAŞKAN — Son maddeyi görüşüyoruz; lütfen müdahale etmeyin. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bu arada Sayın Bakana ve diğer milletvekili arkadaş

larıma çağrımı tekrarlıyorum : Bildiğiniz şeyleri, lütfen gündeme getirin, hatta mümkünse te
levizyondan basın toplantısıyla duyurun. Basın toplantılarına bütün basın mcnsuplannı da ça
ğırmayı ihmal etmeyin; bana da bir davetiye gönderirseniz memnun olurum. 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Maddeyle ne alakası var bunun? 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) —Sayın Bakan, burada^benim tarih bilgimi doğruladı; 

fakat, maliye bilgimi sorguladı. Tarih bilgimi tescil ettiği için teşekkür ederim; ama, maliye 
bilgimin olup olmadığını, Bakanlığı devrederken göreceğiz. Benim devrimdeki tahsilat, tahak
kuk oranları, millî gelire göre reel artış oranlan ve... 

ALAETTİN KURT (Kocaeli) — Tarih bilginize itirazımız var Sayın Kahveci. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Merak etmeyin, karşılaştıracağız : Benim Maliye Ba

kanlığım dönemimle onun Maliye Bakanlığı dönemindeki farklar nedir kim daha iyi perfor
mans göstermiş, maliyeyi kim daha iyi biliyor onu da göreceğiz. 

Sayın Başkan, müsaadenize sığınarak -geçen dönem 4 yıl milletvekilliği yaptım; arkadaş
larımız herhalde o zaman demokrat değillerdi, şeffaflığa pek inanmıyorlardı- bahsedilen bir 
gümrük işini, o zamandan beri bir fırsat olmadığı için... 

BAŞKAN — Sayın Kahveci, lütfen... 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) —Sayın Başkan, müsaadenizle, bir dakikada açıklamak 

istiyorum. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben, kendisiyle ilgili olarak söylemedim. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; benim bir kusu

rum var : Ben, bazı insanlar gibi, fors, torpil kullanmayı sevmem, hâlâ da alışamadım. Başba
kanlık müşaviri iken, bir yurt dışı dönüşü... (DYP sıralarından, "Maddeyle ne ilgisi var?1' ses
leri) Bunu, şimdiye kadar Meclis kürsüsünden söyleyemediğim için, ancak şimdi bir vesile ol
duğu için söylemek mecburiyetinde kalıyorum. Bu konu tutanaklara geçsin, milletimiz öğren
sin diye söylüyorum. Daha önce basında da yayımlandı; ama, mademki basında yayımlanan 
şeylere inanmıyorsunuz, bir defa da burada söyleyeyim. 

Bir Libya seyahati dönüşü, beraberimde getirdiğim eşyaları gümrüğe beyan ettim. Yaptı
ğım tek hata budur; yani, forsumu, torpilimi kullanmadım; ben, Başbakanlık müşaviriyim, 
benim eşyalarımı karıştıramazsınız, demedim; beyler, yurt dışından şunları şunları getirdim, 
dedim. Bu, yaptığım bir hataysa... 
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BAŞKAN — Sayın Kahveci, sözünüzü kesmek zorunda kalmayayım efendim. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Fors, torpil kullanmadıysam, bu benim hatamdır, özür 

dilerim; gümrüklerden geçerken bundan sonra fors ve torpil kullanırım. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Nasıl büyükelçi oldun? 
BAŞKAN — Sayın Kahveci, sözünüzü kesmek zorunda kalacağım. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Sayın Başkan, bu kanunun memlekete, millete çok bü

yük zararlar vereceğini tekrar ifade eder, saygılarımı sunanm. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Efendim, yoklama isteniyor. 
Kısa bir süre önce yoklama yapılmıştır; ayrıca da, tasarının tümünü açık oylamaya suna

cağımız için, bir nevi yoklama olacaktır. O bakımdan, önerge sahiplerinin bu isteği, tümünün 
oylamasında zaten yerine getirilmiş olacaktır. 

24 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Şimdi, tasarının tümü için oylamaya geçeceğiz. Açık oy talebi de var. Zaten, ilke olarak 

biz de onu uygulamaya koyacağız. 
Açık oylamanın şekli üzerinde şimdi oylama yapacağız efendim; yani, o öneri de oylanacak. 
İçtüzüğe göre, açık oylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açık oylamanın, adı. okunan sayın milletvekilinin, kürsüye konacak oy kutusuna oy pu

sulasını atması suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin ayağa kalkarak "kabul, ret veya çekinser" 
Şeklinde oyunu belirtmesi suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Açık oylama, oy kutusunun sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılacaktır. 
Yanında basılı oy pusulası bulunmayanlar, imzalayacakları bir kâğıda, adını soyadını se

çim çevresini ve oyunun rengini belirterek oy kullanabilirler. 
Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlanıldı) 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, oyumuzun rengini belirtmek için söz 

almak üzere önerge verdik. 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Sayın Başkan, oyumuzun rengini belli etmek için 

söz isteğimizle ilgili orada önergemiz yar. 
BAŞKAN —• Bir dakika efendim... özür dilerim... Sayın Akarcalı'dan özür diliyorum; 

oylamaya geçtik efendim.-
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Ama, efendim, önergemizi verdik. 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) •— Oyunun rengini belli etmek, bir milletvekilinin 

hakkıdır. 
BAŞKAN — özür dilerim Sayın Akarcalı. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Oyunun rengini belirtmek için söz istediler sizden. 

Özür dilemek, İçtüzüğü ihlal ettirmeyi gerektirmez. 

v BAŞKAN — Oylamaya geçildi ne yazık ki. Kusur benim; özür dilerim. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Ama, özür dilemek, İçtüzüğün hükümlerini ihlal et

mek değil Sayın Başkanım. Bu, bir yol olacak. 
BAŞKAN — Haklısınız ̂ efendim. 
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M. VEHBt DtNÇERLER (Ankara) — Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN—Oylamaya geçtik; oylama sırasında söz veremem. 
M. VEHBİ DtNÇERLER (Ankara) — içtüzüğü çiğniyorsunuz. 
BAŞKAN — Sayın Dinçerler, oylamaya geçildi; oylamadan sonra. 
M. VEHBİ DtNÇERLER (Ankara) — Oylamaya geçseniz de, tutumunuz hakkında ko

nuşabilirim. 
BAŞKAN — Hayır Efendim... 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Oylama tekniktir, söz hakkı kutsaldır. 
BAŞKAN — Oylamaya geçildi efendim. Oylamaya geçildi... 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Sayın Başkan, söz hakkı kutsaldır. 
BAŞKAN — Efendim oylamaya geçildi. 
M. VEHBİ DtNÇERLER (Ankara) — Sayın Başkan, usulsüzlük yapıyorsunuz, tutumu

nuz hakkında söi istiyorum. İçtüzüğü çigneyemezsiniz. Kanunu iptal ettirirsiniz. Bunu arka
daşlara duyuruyorum; söz verin lütfen... 

BAŞKAN — İptal edilmez efendim, iptal edilmez... 
Sayın milletvekilleri, yanında basılı oy pusulası bulunmayanlar, beyaz bir kâğıda oyunun 

rengini belirterek imza atacaklardır. 

VI. — ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. — Askerlik Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanlın Tasarısının görü

şülme sıra ve sûresine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, "Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen 

Diğer İşler" kısmının 2 nci sırasındaki kanunun görüşülmesine geçmeden önce, bir Danışma 
Kurulu önerisi vardır, okutup oylarınıza sunacağım : 

Danışma Kurulu önerisi 
v 20.2.1992 No. : 18 

"Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 
11 inci sırasında yer alan 23 sıra sayılı Kanun Tasarısının, bu kısmın 4 üncü sırasına alınarak, 
görüşmelerine 3 üncü sıradaki kanun teklifinin görüşmelerinin bitiminden sonra başlanması
nın ve görüşmelerinin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasının Genel Kurulun onayına 
sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

Fehmi Işıklar 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanvekili 
Güneş Müftüoğlu ' Mustafa Kalemli 

DYP Grup Başkanvekili ANAP Grup Başkanvekili 
Aydın Güven Gürkah Oğuzhan Asiltürk 

SHP Grup Başkanvekili RP Grup Başkanvekili 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Zabıtlar geldi mi efendim? 
BAŞKAN — Sayın Kalemli, zabıt geldi. • 
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Bilindiği üzere, burada, Başkanın söz verme nedeni önem taşıyor; konuşmacının konuş
malarında geçen sözcükler durumu değiştirmiyor. 

Çağırış biçimini okuyorum : "Geçen hafta çarşamba günü başkentteki doğalgaz fiyatları
na yapılan zamla ilgili..." 

izliyor musunuz efendim? 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — İzliyorum efendim. 

BAŞKAN — "... zamla ilgili, İzmir Milletvekili Sayın Timur Demir'in yaptığı konuşmaya 
ilişkin..." Neye ilişkinmiş? Sayın Timur Demir'in konuşmasına ilişkinmiş. "... bir açıklama 
yapmak Üzere Devlet Bakanı Sayın Erman Şahin'e söz veriyorum." 

Sayın Erman Şahin de, buna istinaden; "Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; 
Meclisimizin çok hızlı çalışması sırasında, bu konunun üzerinden bir hafta fazla süre geçti; 
ama, sayın milletvekillerinin söylediklerinin önemi açısından, kısaca bilgi vermekte yarar gör
düm. O nedenle durumu arz ediyorum. 

Geçen çarşamba günü gündem dışı söz alan İzmir Milletvekili Sayın Timur Demir, baş
kentteki doğalgaz fiyatlarına yapılan zamlara ilişkin görüşlerini dile getirmişlerdi. Arkadaşı
mın görüş ve iddialarına cevap vermekten ziyade..." 

H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Demek cevap vermiyor. 

BAŞKAN — Hayır, hayır; "cevap vermekten ziyade..." diyor. Cevap var da, ama ondan 
ziyade... 

H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan... . .'• , 

BAŞKAN — Bir saniye efendim, lütfen... 
"Bu konuda bir açıklama yapmak üzere söz almış bulunuyorum" diyor. Benim, cevap 

için verdiğim söz hakkını böyle ifade ediyor. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Müsaade eder misiniz?.. 

BAŞKAN—İzin verin efendim, bitmedi. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sabırla bekliyorum. 

BAŞKAN — Şimdi, bu konuya ilişkin 60 inci maddeyi, bildiğiniz halde, tekrar altını çiz
mekte ve ifade etmekte yarar görüyorum. , 

"Meclis Geriel Kuruluna duyurulmasında zaruret görülen olağanüstü acele hallerde beşer 
dakikayı geçmemek üzere, Başkanın takdiriyle en çok üç kişiye gündem dışı söz verilebilir. Hü
kümet bu konuşmalara cevap verebilir." 

Yapılan işlem bu birinci fıkrayla ilgilidir. 

Siz, ikinci fıkraya göre işlem yapılsın istiyorsunuz ikinci fıkraya bakıyorum : "Hükümet, 
olağanüstü acele hallerde gündem dışı söz isterse, -böyle bir talebi yok-Hükümetin bu olayda-
"Başkan, bu istemi yerine getirir." 

Nitekim, bu konudaki söz talebini yazılı olarak yapmış Sayın Erman Şahin. Ben Sayın 
Erman Şahin'in yazılı istemine uygun olarak, cevaben söz verdim. Yazılı söz istemi ile ilgili 
hükmü de okuyorum : "Hükümet, olağanüstü acele hallerde gündem dışı söz isterse, Başkan 
bu istemi yerine getirir. Hükümetin açıklamasından sonra, siyasî parti grupları birer defa ve 
onar dakikayı aşmamak üzere, konuşma hakkına sahiptirler." 

Hükümet, olağanüstü bir hal için gündem dışı söz istememiş. Ne için söz istemiş?.. Söz 
talebi aynen şöyle : "Sayın Başkan, İzmir Milletvekili Sayın Timur Demir, geçen çarşamba 
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günü, Başkentteki dogalgaz fiyatlarına yapılan zamla ilgili bir konuşma yapmıştır. Konuya ilişkin 
bir açıklama yapmak istiyorum." Bunu, bana dün verdi. Notum yarım kaldı; bir başka pusu
layla, "Sayın Başbakan ve gruplar konuşacak, gündem yüklü, dilerseniz yarın söz vereyim" 
diye kendisine bildirdim. Kendileri de beni kırmayarak "Hay hay" dediler. Bu konuya ilişkin 
bugün söz vermiş oldum Sayın Bakana. 

Şimdi, Hükümet gündem dışı söz istememiş... Hükümet, gündem dışı nasıl söz istedi?.. 
Dün Sayın Başbakan gündem dışı söz istedi, gündem dışı konuştu, tabiî ki grupların söz hakkı 
doğdu, ben de gruplara teker teker söz verdim. Şimdi, bu konu, Hükümetin gündem dışı söz 
istemi değil, bir sayın milletvekilinin gündem dışı konuşması üzerine, Hükümete, cevaben, açık-

> lama hakkı vermektir. Bundan ibarettir Sayın Kalemli. 
Anlayışla karşılamanızı diliyorum, bu konuyu uzun uzun da tartışmak istemiyorum. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN—Buyurun efendim. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sizi sabırla dinledim... 
NAFİZ KURT (Samsun) — Biz de sizi sabırla dinliyoruz. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — İdare Amirinin laf atması usulden değildir. Hepimiz 

usullere uyalım. 
Sayın Başkan, konuşmama mani olmaya çalışıyorlar. 
BAŞKAN — Buyurun efendim,-ben dinliyorum. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, ben sizin iyi niyetinize bütün yüre

ğimle katılıyorum. Aşağı yukarı 10 dakikadır izah ediyorsunuz. Görüşmeye açsaydımz, zaten 
konuşmalar bitmişti. « 

Bakın, zaman çalmak veya zaman kazanmak gibi bir düşünce içerisinde değilim. Ben, Mec
lisimizin normal usulleri içerisinde çalışmasını müdafaa ediyorum. Benim sıkıntı duyduğum 
olay şudur : Sayın Bakanın size verdiği önerge, müracaat, dilekçe; hepsinde haklısınız, hiçbir 
şey demiyorum; ama, Sayın Bakanın, Yüce Meclisin kürsüsünde, bütün o işlemlerden sonra, 
kendi sözüyle kendisini bağlaması vardır. Sayın Bakanın orada, "cevap vermekten ziyade..." 
şeklinde açık beyânı var. "Bu konuda bir açıklama yapmak istiyorum" diyor. (DYP sıraların
dan "aynı şey" sesleri, gürültüler) 

Hayır efendim, aynı şey değil. (DYP sıralarından gürültüler) 
YILMAZ OVALI (Bursa) — Ben hukukçuyum, aynı şeyi 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, lütfen ikaz ediniz, müdahale etmesinler. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Bir kere, bunda çok ısrarlıyım; Meclisin İçtüzük hü

kümleri çok açıktır ve Sayın Bakan, kendi beyanı ile kendini bağlamış durumdadır. Ayrıca, 
,bizim bu konuyu, tenkit etmek gibi, Hükümetin aleyhine kullanmak gibi bir gaye ile buraya 
getirmediğimiz de açıktır ve hatta Sayın Bakan, gayın milletvekilinin sözünden o kadar çok 
istifade etmiş, etkilenmiştir ki, kendisiyle de görüştü! ^tkonuda haklılığını teslim etti. Ayrıca, 
Sayın Bakan bu konuda Meclise bilgi verme ihtiyacını da duymuştur. İşte, o ihtiyaçla kürsüye 
çıkmıştır. Eğer 60 inci maddede sözü edilen acil bir durum var idi ise, o geçen hafta idi ve 
o zaman da vardı. Dogalgaz fiyatlarının bir keyfe göre ayarlanması durumu vardı ve bundan 
da Ankara halkı mustarip idi. O zaman acil durum olmuyor da, şimdi mi acil durum oluyor 
yahut da, tersini söylersek, o zaman acil durum oluyor da, şimdi mi olmuyor? Bunu sormak 
durumundayım. 
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BAŞKAN — Haklısınız; sordunuz... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, lütfen... Biraz önce de, elinizde olma

yan bir nedenle, bir usul hatası yaptığınızı siz de kabul ettiniz. Biz anlayış gösterdik; ama, bu 
usul hatalarını tekrar ede ede, bu, yol olur. Şu anda Meclisimizin de Başkanı durumundasınız. 
Saygım sonsuz ve sizi de üzmek istemiyorum. Sayın Başkan, lütfen bu görüşmeyi açın, aksi 
halde bunlar bir teamül haline gelecektir, bu teamüller de Meclisimizi iyi bir noktaya götürme
yecektir. 

Arz ederim Sayın Başkanım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Estağfurullah. 
Efendim, Başkanın söz verme amacı ve Başkanın çağrısı önemlidir, konuşmacının konuş

ması içinde geçen bir kelimeye dayanarak Tüzüğü yanlış yorumlamak mümkün değildir. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Tüzüğü siz yanlış yorumluyorsunuz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hayır efendim, ben doğru yorumluyorum. 
Açık oylamaya katılmayan, oyunu kullanmayan varsa, oyunu kullansın. 

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

2. —5434 Saytlt T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 506 Saytlt Sosyal Sigortalar Kanunu, 1479 
Sayüt Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağtmstz Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, 2926 
Saytlt Torunda Kendi Adtna ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile 2925 Saydı Tarım 
isçileri Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapüması Hakktnda 23.1.1992 Tarihli ve 3769 Sayılı 
Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/340, 3/277) (S. Sayısı ; 24) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 2 nci sırasındaki; 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 506 
Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışan
lar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışan
lar Sosyal Sigortalar Kanunu ile 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununda Deği
şiklik Yapılması Hakkında 23.1.1992 Tarihli ve 3769 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi 
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım. Raporun okun

masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Krbul edilmemiştir. 
Kanunun tümü üzerinde söz isteyen milletvekillerine söz vereceğim. 
Sayın Süleyman Hatinoğlu, Sayın Mehmet Dönen, Sayın Inceöz söz istemişlerdir. 
Sayın Süleyman Hatinoğlu; buyurun efendim. 
Değerli arkadaşlarım, gruplar adına konuşmalarda süre 20, şahıslar adına konuşmalar 10 

dakikadır. 
ANAP GRUBU ADINA SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; erken emeklilikle ilgili yasa üzerinde sözlerime başlarken, Yüce Meclisi saygıyla 
selamlarım. 

Daha önce, bu kürsüde ve komisyonlarda pek çok arkadaşımızın ifade ettiği gibi, sosyal 
güvenlik sistemi bir sıkıntı içerisindedir. Bu kuruluşlara kaynak bulmadan, finanse etmeden, 

(1) 24 S. Sayüt Bazmayazı tutanağa eklidir. 
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sosyal güvenlik alanında getirilecek hesapsız kitapsız her yasanın, sosyal, ekonomik ve malî 
faturası çok ağır olacaktır kanaatindeyiz, özellikle, 32 trilyon lira bütçe açığı olan ülkemizde 
getirilecek yasaların, kamu açıklarını daha da artıracağı enflasyonu körükleyeceği büyüme hı
zını düşüreceği ve en kötüsü de, zaten aktuarya açığı bulunan sosyal güvenlik kuruluşlarını, 
ileride, bir daha telafisi mümkün olmayan açmazlara sokacağı kanaatindeyiz. 

Nitekim, iktidardaki koalisyon partileri de ne kadar vahim bir hata yaptıklarını anladık
ları için, şu anda görüşmekte olduğumuz kanunun -Cumhurbaşkanlığınca veto edildikten son
ra Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi sırasında 7 nci maddesine son fıkra olarak,, "bu 
Kanun ile getirilen değişiklik hükümleri 1 Mart 1995 tarihine kadar geçerlidir. 1 Mart 1995 
tarihinden itibaren değiştirilmeden önceki Kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunur" 
hükmünü eklemişler ve hatadan dönmenin de bir fazilet olduğu kanaatine varıldığı açıkça or
taya çıkmıştır. Ancak, basından izlediğimiz gibi, bu maddenin de, bu şekilde kanunlaşıp ka-
nunlaşmayacağı konusunda bazı tereddütlerimiz vardır. 

* Genel Kadro Kanunuyla çıkaramadıkları kadroları,.erken emeklilik suretiyle boşaltmak 
ve bunları siyasî amaçlı kullanmak maksadıyla böylesine yanlış ve pahalı bir yolu seçmiş bu
lunmaktadırlar. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 5434 Sayılı T.C. Emekli San
dığı Kanunu, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve 
Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile 2925 Sayılı Tarım işçileri Sosyal Sigortalar 
Kanununun bazı maddeleri değiştirilerek; kadınlara 20, erkerlere 25 fiilî1 hizmet yılını doldur
duklarında erken emekli olma hakkı kazandırılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri -şekil olarak- kamunun yararına olan bir yasaya karşı çıkmamız söz 
konusu değildir. Kamunun yararına olacak her türlü yasanın yanında olduğumuzu açıkça be
yan etmek isterim. Ancak, şu noktalara değinmeden de geçemeyeceğim : 

Başbakan Sayın Demirel, 20 Ekim seçimlerinden önce, "kadınlarda 20, erkeklerde 25 hiz
met yılını dolduranların, yaş durumuna bakılmaksızın, emekliye ayrılmalarını sağlayacak şe
kilde yasaların değiştirileceğini" vaat etmiştir. Hükümet, maalesef şimdi bu hesapsız faturayı 
ödemeye çalışmaktadır; daha doğrusu, bu vaadin sonucu olarak çıkarılmaya çalışılan yasayla 
ilgili maceranın üçüncü raundunu oynamaktayız. 

"Şekil olarak" diye ifade ettim... Sayın milletvekilleri, daha önce bu kanun, kanun hük
münde bir kararname suretiyle düzenlenmiş ve Cumhurbaşkanlığınca iade edilmişti. Daha ön-V 
ce, yine bu Mecliste bulunan; şu anda iktidarda olan partiler, Anayasa Mahkemesine gitmişler 
ve kanun gücünde kararname çıkarma yetkisini veren kanunu iptal ettirmişlerdi. Ancak, iptal 
kararı henüz Resmî Gazetede yayımlanmadığı için, yine kanun gücünde kararname çıkarma 
yasasının gölgesine sığınarak, bu kanun ilk defa, kanun hükmünde kararname olarak düzen
lenmiş ve Cumhurbaşkanlığına gönderilmişti. Cumhurbaşkanınca iade edildikten sonra, tasa
rı olarak Yüce Meclise geldi, kanunlaştı ve tekrar Cumhurbaşkanına gitti ikinci kez veto edildi; 
şu anda da üçüncü kez Yüce Mecliste görüşmekteyiz. 

Cumhurbaşkanınca veto edilen kanunun geçerliğinin üç yıllık süre ile sınırlandırılması hu
susu Plan ve Bütçe Komisyonunda benimsendi ve kanun Genel Kurula geldi şu anda da görüş
mekteyiz. Ancak, Doğru Yol Partisinin salı günkü grup toplantısında, kanunun tekrar 
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Meclisten ilk geçtiği şekli ile ve sınırsız olarak yasalaşması için Sayın Başbakanın yaptıkları 
konuşmayı televizyondan üzülerek izledim. Kaçıncı kez geriye çarkediliyor? Tıpkı, 15 ilçenin 
il olmasında çarkedildiği gibi... 

Sayın Başkan, Sayın Başbakan, 20 Ekim seçimlerinden önce bu vaatlerde bulunurken, er
ken emekliliğin Türkiye'ye neye mal olacağının hesabını yapmamış mıydı? Bu gelişmelerin ken
dilerine prestij kaybettirdiği konusunda da dün televizyonda yorum yapmıştır ve açıklamalar
da bulunmuştur. Bir şey ya doğrudur veyahutta yanlıştır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, Hükümet ortaklarına soruyorum. Bu iş doğru mudur yanlış 
mıdır? (DYP sıralarından "Doğru, doğru" sesleri) Sayın Başbakan Demirel, geçmiş dönem
lerdeki Başbakanlığı sırasında hep hesaplarla ve rakamlarla konuşur; her işin sinisünü, kosi-
nüsünü hesaplar, "ben hesap adamıyım" derdi; fakat, şunu görüyoruz ki, siyasî yasaklar kalk
tıktan sonra, altı kez kaybettiği koltuğa tekrar kavuşabilmek için, hesabı kitabı bir tarafa bı
rakmış, büyük faturalara mal olan, 500 trilyonu aşan büyük vaatler paketi ile milletin karşısı
na çıkarak, hatta iki anahtar sloganını kullanarak seçimlerde millete bu ümidi vermişti. 

Bu yasa ile emekli olacak kişilere vereceğiniz imkânlarla, iki anahtar değil de, keşke bir 
anahtar verebilseniz; maalesef onu da veremeyeceksiniz. 

Eskiden, bazı politikacılar -Biz o zaman politika ile fazla meşgul olmamakla beraber, şu 
andaki iktidarın mensuplarına çanta taşıdığımız dönemlerde aynen şöyle derlerdi; hiç kulakla
rımdan gitmiyor ve bugün o manzarayı şurada gayet canlı bir şekilde yaşamaktayım. "Toplu
mun size oy vermesi için, seçmen ya korkacak ya umacak" derlerdi. İşte, bugünkü manzara 
bu; hem korkutuyorsunuz, hem umduruyorsunuz... 

Sayın milletvekilleri, şunu açıkça ifade etmek isterim : 20 Ekim seçimlerinden önce, slo
gan olarak üç şeyin üzerine gittiniz. 

Birincisi, 500 trilyonu geçen vaatleriniz... (DYP sıralarından gürültüler) 
Ben bu kürsüye ilk defa çıkıyorum; ama, bu işin acemisi değilim, sizden çok daha usta

yım, size ders verebilirim, ben buraya, 26 senemi harcayarak geldim, sizin gibi gelmedim... 
Sayın milletvekilleri, birinci ümidiniz, millete bulunduğunuz vaatlerdi, her türlü vaadi ver

diniz; sonsuz vaatler, 500 trilyonu aşan vaatler... 
İkincisi, enflasyon, zam dediniz; ama, üç aylık hükümet döneminizde, enflasyonda da, 

zamda da ANAP dönemini geçtiğinizi görüyoruz. 
Hesaplardan bahsediyorsunuz... Size şunu söyleyeyim : Garajda duran arabanın kaza yapma 

ihtimali var mı? yok. Ama, E-5 karayoluna çıkar, 150 kilometre hızla giderseniz her an kaza 
yapabilirsiniz; lastiğiniz patlayabilir. Anavatan tktidarı sekizbuçuk yıllık iktidarı döneminde 
150 kilometre hızla gitti; siz şu anda sıfır kilometrede seyrediyorsunuz, şu anda daha Meclisin 
garajında bekliyorsunuz... Onun için, yolsuzluklarda da, şunda da, bunda da bizi geçtiniz. Üç 
aylık Hükümetinizin neredeyse Yüce Divana gidecek bakanları ortaya çıktı. Bu konuda da ik
tidarınızı tebrik ederim. 

Ya korkacak ya umacak modeline gelince : Sayın Demirel, bu taktiği 20 Ekim seçimlerin
de çok iyi kullanmış, milleti büyük vaatlerle umdurarak birinci parti olmuştur. Diğer taraftan, 
Hükümet ortağı olan SHP'nin de, HEP'çilerle birleşerek doğu ve güneydoğudan hangi şart
larla oy aldığını millet olarak çok iyi bilmekteyiz. 

İşte, sırf seçim meydanlarında halka söz verdiği için, Erken Emeklilik Yasa Tasarısını geti
ren Hükümet, bırakın hesap kitabı, toplama çıkarma bile yapmamıştır. 
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Genelde, sosyal güvenlik kuruluşlarıyla ilgili yasalar, kişinin sağlığını ve sosyal yaşamını 
devam ettirmesinde çok önemli yasalardır. Bu yasayla S ayrı yasanın maddelerini değiştiriyo
ruz. Halen daha sağlıklı ilgili borçlar ödenemedi, ödeyememektesiniz. Bu yasayla, emekli ola
cak birçok arkadaşı tekrar sağlıksız bir yaşama ve ortama iteceksiniz. Ulu önder Atatürk der 
ki, "Toplumun sağlığı, devletin en büyük hazinesidir." Burada, toplumun sağlığını da kısmen 
tehlikeye sokmaktasınız. Bu yasalarla, emekliye sağlık hizmetleri de veremeyeceksiniz. Çünkü, 
her şeyi affederseniz, bu sosyal güvenlik-kuruluşlarında para bulamayacaksınız; para kazan
mıyorsunuz, hep veriyorsunuz... Bu yasayla, insanlar daha sağlıksız bir ortama.itilecek, çalı
şırken zor geçinen vatandaşlarımız, bu yasayla daha da fakirleştirilecektir. 

Sayın milletvekilleri, yasaya muhteva bakımından baktığımız zaman, bazı endişelerimiz 
vardır. Şöyle k i : Devletin kıt olan kaynaklarını, erken emeklilik sisteminin getirilmesine ayı
rırsak, sosyal güvenliklmruluşlarının içinde bulunduğu malî sıkıntıların daha da artacağı inan
cındayız. 

Türkiye'de emeklilik yaşı, tüm Avrupa ülkelerinden daha düşük olduğundan, erken emek
lilik, sosyal güvenlik kuruluşlarının sorunlarını çözemeyecek, aksine zorlaştıracaktır. Gelir da
ğılımı, işsizlik ve mevcut emeklilerin durumu daha da kötüye gideceği gibi, sosyal güvenlik ku
ruluşlarının gelir ve gider dengelerinin bozulacağı, kalifiye elemanların emekli olması halinde 
iş veriminin azalacağı ve böylece ekonomiye faydadan ziyade büyük zararlar vereceği kanaa
tindeyiz. 

Böylece, erken emeklilik, işsizliği de çözmeyecektir. Aksine, daha da artıracaktır. Her genç 
emekli, yeniden çalışma ihtiyacını duyacaktır. Bu konuda bir iki örnek vermek isterim : Erken 
emeklilik hakkını kazanan birçok arkadaşımız, hemen, holdinglerde, özel şirketlerde iş arama „ 
yoluna gitmişlerdir, oralara kaçacaklardır ve büyük bir beyin gücü devlet kademelerinden alı
narak, dışarıya kayacaktır. 

Bunun ötesinde, bazılarını erken emekli ederek, emekli maaşı bağlayıp, arkasından da, 
onlardan istediklerinizi ve siyasî görüşleri sizinle bağdaşanları sözleşmeli olarak tekrar yanını
za alacaksınız... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Onu siz yaptınız. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) — Burada zabıtlara geçmesini istediğim bazı hu

suslar var; Bu yasayla inşallah emeldi olanları tekrar göreve alrhazsınız. Bugün, memurun du
rumunu tam düzeltmemişkeri, emeldilerin durumunu düzeltmemişken, bu yasadan sonra emek
liye ayrılanların yerini de, inşallah politik amaçlı memurlarla doldurmazsınız... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Arpalıkları kapattık. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bugün emeklilerin çok 

zor geçindikleri hepinizce malumdur. Mevcut emeklilerin durumunu düzeltmeden, yeni genç 
emeklileri de bunlara ilave ettiğimizde, izmir'den Ankara'ya yürüyen belediye işçileri gibi; emek
liler de yarın İstanbul, izmir ve Bursa gibi illerden Ankara'ya doğru yürürlerse, hiç şaşmayın. 

Aklımıza şu da geliyor : Acaba, Hükümet, erken emeklilikle, gizlice işsizlik sigortasına 
mı geçmek istiyor? Eğer öyleyse, durum çok daha tehlikeli görünmektedir. Çünkü, seçimlerde 
işsizlik sigortasını da vaat etmiştiniz; vaatleriniz arasında o da vardı. İşsizlik sigortasına men
sup bir insana iş verdiğinizde, işsizlik sigortası düşer. Ancak, bu şekilde herkesi genç yaşta emekli 
eder de, bunu bir işsizlik sigortası gibi düşünürsek, bunun faturasını çok pahalı öderiz. 38,~ 
40, 45 yaşlarında emekli olanın emekliliği ömrünün sonuna kadar devam edecektir. 
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Sayın milletvekilleri, şunu ifade etmek istiyorum : Gelecekte toplumun zararı olacaksa, 
bugünkü siyasî kârı kâr kabul etmeyin; ama gelecekte topluma faydası olacaksa, bugünkü si
yasî zararınızı da, zarar kabul etmeyin. Bu, çok önemlidir. Tatbik eden, icra eden, karar veren
den daima daha kuvvetlidir. Siz, karar veriyorsunuz; ama bugün icracı makamlara bu konuyu 
sorduğunuz da, herkes 'Aman Allah" diyor. Bütün bürokratların bu konudaki fikirlerini çok 
açık bir şekilde bilmekteyiz. Onun için diyorum ki; Tatbik eden, icra eden, karar verenden dai
ma daha kuvvetlidir. Keşke, bu kanun tasarısını buraya getirmeden önce, biraz kamuoyu araş
tırması yapabilmiş olsaydınız, belki bu işten vazgeçerdiniz. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Yaptık, yaptık. 
SÜLEYMAN HATtNOĞLU (Devamla) — îşte bu nedenledir ki, bu Meclis, daha önce, 

devletin giderini karşılayamayacak olan bu gibi konuların Meclisten geçmemesi için 3067 sayılı 
Kalkınma Planının Yürürlüğe Konması ve Bütünlüğü Koruması Hakkındaki Kanunu çıkar
mış. Bu kanunun 3 üncü maddesine göre, Kalkınma Planına uygunluğu yoksa, bu kanun tasa
rısının geriye doğru reddedilmesi gerekmektedir. Ancak, Hükümetin böyle bir düşüncesi ol
madığını zaten biliyoruz. Üç aylık Hükümet, bugüne kadar belediye borçlarıyla ve çiftçi borç
larıyla -o da değeri olmayan- ilgili bazı af yasaları çıkardı. Şimdi çıkaracağınız af yasasıyla 
da, daha tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan bütün alacakları affetmek istiyorsunuz. 

ÎRFAN KÖKSALAN (Ankara) — Seni de affettiler; hatırlıyorsun değil mi? 

SÜLEYMAN HATtNOĞLU (Devamla) — Sayın milletvekilleri, korkmayın, mübarek üç 
aylardasınız, Allah insanların bütün günahlarını affediyor, siz de bunların borçlarını affedin, 
olsun bitsin bu iş... Biz de affedelim. 

Sayın milletvekilleri, 3067 sayılı Yasaya göre, sosyal güvenliğin kitlelere yaygınlaştırılması J 

esastır. Toplumun tüm kesimleri sosyal güvenlik kuruluşlarının imkanlarından istifade etmeli
dir. Ancak, sosyal güvenlik sisteminde hedef, sigorta hizmetleri ilke olarak külfet ve nimet dengesi 
içinde ve kendi finansman imkânlarıyla karşılanacaktır. Karşılığı ödenmemiş sigorta hizmeti 
verilmesinden kaçınılacaktır ve bu konuda devletin katkı imkânları da araştırılacaktır. 

tşte bizim endişemiz; nimet ve külfet dengesini burada göremediğimizdendir. Bu kanun 
tasarısı kabul edildiğinde, sosyal güvenlik kuruluşlarının malî durumu ne olacak? 150 bin kişi 
-belki daha fazla- emekli olacak ve bunun kaynağını da bu yasa tasarısının hiçbir yerinde göre
memekteyiz. 

Netice olarak, tüm sosyal güvenlik kuruluşlarında, belli yaş kaydı kaldırılmak suretiyle, 
kendi isteğiyle emekliye ayrılmanın kolaylaştırılmasını, devlet kesiminde yetenekli personelin 
ayrılmasını teşvik edecek bir unsur olarak üzerinde durulmaya değer bir konu olarak görül
mektedir. özel okulların ve dershanelerin çoğaldığı bir dönemde Millî Eğitim Bakanlığı kad
rolarında çalışan ve belli ihtisaslardaki öğretmenlerin ayrılmaları ve bütün kuı uluslardaki tek
nik kadrolarda görev yapanların çifte maaş gibi görenen bu hakkı, mutlaka kullanacakları, 
bu uygulamanın, esasen mevcut olan teknik kadro boşluklarını daha da artıracağı kanaatindeyim. 

Anayasamızın 65 inci maddesinde, "devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile be
lirlenen görevlerini, ekonomik istikrarın korunmasını gözeterek, malî kaynaklarının yeterliliği 
ölçüsünde yerine getirir." denmektedir. Anayasada yer alan sosyal ve ekonomik hakların dev
let tarafından gerçekleştirilmesi, ancak malî kaynakların yeterliliği ölçüsünde mümkündür. Bu
gün, Emekli Sandığının giderlerinin yüzde 25'i, Bağ-Kur'un giderlerinin yüzde 70'inden 
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fazlası, devlet Hazinesinden karşılanmaktadır. Malî kaynakların yeterliği, devletin kaynakları
nı zorlamadan, tabiî bir sınır teşkil eder. Bu kaynakların zorlanması halinde, ekonomik istik
rarın bozulması mukadderdir. Ekonomik istikrarın bozulması ise, herşeyden önce, devletin eko
nomik ve sosyal görevlerinin aksaması sonucunu doğurur... 

BAŞKAN—Toparlayın sayın konuşmacı. 
SÜLEYMAN HATtNOĞLU (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Bundan ise, her şeyden önce, bu haklardan yararlanacak olan şahıslar zarar görür. Bu Ana

yasa maddesi, hiç kimseye, devletten, sosyal ve ekonomik hakları gerçekleştirmesini istemek 
hakkı vermediğini, bu hakların, devlete yüklenen ödevlerden ibaret olduğunu belirtmektedir. 

Görüldüğü üzere, devlet, sosyal alanlarda bir düzenlemeye giderken, her şeyden önce, eko
nomik istikrarın korunmasını gözeterek, malî kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde hareket et
mek zorundadır. Bu imkânlarımız da olmadığına göre, anayasal bir hata yaptığımız kanaa
tindeyiz. 

Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, emekliye ayrılma yaşı, kadınlarda 38, erkek
lerde ise 43 olarak ortaya çıkacaktır. Bu şartlar altında, önümüzdeki 20 yıl içinde kadın ve er
keklerde ortalama ömür yaşının 70'in üzerine çıkacağını göz önünde bulundurursak, kadın 
iştirakçiler yönünden 20, erkek iştirakçiler yönünden de 25 sene prim yatırmalarına karşılık, 
sigorta kurumlarından asgarî 30-35 sene emekli aylığı alacaklardır. Bu tür emeklilik şekline, 
çok ileri ve zengin ülkeler dahi dayanamamış ve bizden daha ileri yaş sınırlarım esas kabul 
etmişlerdir. 

Batılı ülkelerin konuya ilişkin mevzuatında da, normal olarak emekliye ayrılmada iki ko
şul kabul edilmiştir. Bunlardan birincisi, belli bir süre çalışıp prim ödemek; ikincisi de, belli 
yaştan sonra emekli aylığı bağlanmasına hak kazanmaktır, tşte burada biz, bu ikinci şartı gö
remiyoruz. 

Batı'da bazı ülkelerde ortalama emeklilik yaşının kadınlarda 60, erkeklerde ise 65 olduğu 
hepimizce bilinmektedir. Batılı ülkelerde, bugün, 7 çalışan, 1 emekliye bakmaktadır. Türkiye'
de ise, bugün, 2 çalışan, 1 emekliye bakmaktadır. Ama/bugün bu tasarı yasalaşırsa, 1 çalışan, 
1 emekliye bakacaktır. 

Sayın milletvekilleri, bu durum sosyal güvenlik kuruluşlarımızı daha da zor duruma so
kacaktır. Mevcut emeklilerimizin durumu düzeltilmeden, bu kanun yürürlüğe girerse, mevcut 
emeklilerimizin sıkıntıları ve karşılaştıkları güçlüklerin daha da artacağı kanaatimi belirterek, 
Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN— Teşekkür ederiz efendim. 
Açıkoylamada oyunu kullanmayan sayın üye var mı?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir, kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımına başlanıldı) 
BAŞKAN — SHP Grubu adına, Sayın Mehmet Dönen; buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA MEHMET DÖNEN (Hatay) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla

rım; görüşülmekte olan yasa üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun görüşlerini sun
mak üzere huzurunuzdayım; bu vesileyle, Grubum ve şahsım adına, hepinizi selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, çalışanlarımızın dört gözle beklediği bu yasamızı Türkiye Büyük 
Millet Meclisimiz kabul etti; ancak Sayın Cumhurbaşkanımız, tekrar görüşülmek üzere geri 
çevirdi ve ayrıca, "Bu yasaya bir tahdit koyun, üç yıldan sonra bu yasanın artık geçerliliği kal
masın." dedi. 
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Değerli arkadaşlarım, bu, yeni çıkarılan bir yasa değil. Bir defa, bütün arkadaşlarımızın 
bu konuda hemfikir olması gerekir. Yani, bu yasa, Anavatan iktidarı emeklilik yaş sınırını ge
tirinceye kadar yürürlükteydi, yani, o zamana kadar yürürlükte olan bu yasadan dolayı, emek
lilik kurumlarımız, sosyal güvenlik kurumlarımız battı mı? Emekli Sandığımız, Sosyal Sigor
talar Kurumumuz battı mı? Batmadı. , 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — SSK'daki ilaç paralarını ödeyemiyorsunuz. 
MEHMET DÖNEN (Devamla) — Batmadı, ödüyoruz. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — ödeyemiyorsunuz... Haberiniz yok. 
MEHMET DÖNEN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, çalışan sigortalıların ve emekli 

olan sigortalıların aldıkları ilaçlardan ekstra para alınması sistemini de siz çıkardınız. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — SSK'nun elinde ilaç yok; haberiniz var mı? , 
MEHMET DÖNEN (Devamla) — 506 sayılı Yasada böyle bir madde yoktu, onu da siz 

çıkardınız. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — İlaç veremiyorsunuz ki! 
MEHMET DÖNEN (Devamla) — İlaç veriyoruz. . ,. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Veremiyorsunuz. 
MEHMET DÖNEN (Devamla) — Veriyoruz efendim. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Eczanelere git, al bakalım reçete ile... 
BAŞKAN — Sayın Orhon, lütfen efendim... 
MEHMET DÖNEN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, elbette ki, ülkemizde işsizlik so

rununun bu boyutlara gelmesi, Sosyal Sigortaların ilaç parası ödeyemez duruma gelmesi, 
ANAP'lı Sayın Orhon arkadaşımızın söylediği gibi, herhalde bu üç aylık koalisyon hükümet
lerine mal edilemez. 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Başka dayanağınız yok ki zaten, hep aynı hikâye... 
MEHMET DÖNEN (Devamla) — Siz, süre kısıtlamasına, yaş kısıtlamasına rağmen, bu 

sosyal güvenlik kurumlarını, kâr edebilen sosyal güvenlik kurumları haline getirebildiniz mi? 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Bu yasa getirecek mi? 
MEHMET DÖNEN (Devamla) — Getiremediniz. Niye getiremediniz?.. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Yandaşlarına peşkeş çektiler. 
MEHMET DÖNEN (Devamla) — Çünkü, sosyal güvenlik kurumlarını, çağın koşulları

na göre yönetmediniz; âdeta bir çiftlik gibi yönettiniz. Oralarda kurduğunuz vakıflarla neler 
çevirdiğiniz belli; o konu üzerinde fazla konuşmak istemiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Anavatan Partili arkadaşlarımız hiç tasalanmasın, Koalisyon Hü
kümetimiz, bugün çıkaracağı bu yasanın ekonomik kaynaklarını bulmuştur. Ekonomik kay
naklarını bulmadan böyle bir yasayı kimse çıkarmaz. Sayın Cumhurbaşkanımız, belki kendi
lerini bir icra organı gibi görerek, yasayı geri çevirmek yönünde harekete girmiş olabilirler. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Onlar uzaktan kumandalı. 
MEHMET DÖNEN (Devamla) — Ancak, biz, Sosyaldemokrat Halkçı Parti ve Doğru Yol 

Partisi Koalisyon Hükümeti olarak, bu yasanın, o üç yıl tahdidi de olmadan ve daha önce bu 
Meclisten geçtiği gibi geçmesinden, kabul edilmesinden yanayız. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Biz, uzaktan kumandalı da değiliz. 
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MEHMET DÖNEN (Devamla) — Tabiî ki, Anavatan Partisiyle temel tercih farklılıkları
mız vardır. Bizim temel tercihimiz, insan ve onun emeğidir, sizin temel tercihleriniz farklı ola
bilir. İşte, bu yasayla biz, bu tembel.tercihlerimizi ortaya koyuyor, çalışan insanlarımıza, hiç ol
mazsa emekliliklerinde bir nebze de olsa kaynak aktarmayı getirmiş oluyoruz. Bu da, bizim 
temel tercihlerimizden kaynaklanıyor. 

Anavatan Partisi ve onun uzantısı Sayın Cumhurbaşkanının temel tercihleri, ülke kaynak
larını başkalarına veya bir başka yere aktarmak olabilir; ama biz, o tercihte değiliz. 

Değerli arkadaşlarım, gelişmiş ülkelere bakarsak, emeklilerine, ulusal gelirlerinin yüzde 
7'si kadar pay ayırdıklarını görürüz. Biz ise, ancak yüzde 1,5'u kadar bir pay ayırabiliyoruz. 
Gönül ister ki, emeklilerimize daha fazla kaynak aktaralım. Biraz önce konuşan arkadaşımı
zın bahsettiği gibi, emeklilerimizin durumlarını biz biliyoruz, kötü koşullarda yaşadıklarını bi
liyoruz ve bunları düzeltmek için uğraşıyoruz, çabalıyoruz. Çarçur ettiğiniz kaynakları, tekrar 
nasıl toparlarız, bunu, çalışan insanlara nasıl yönlendiririz, nasıl onlara bir nefes aldırırız di
ye, Koalisyon Hükümetimiz çalışıyor, bizler çalışıyoruz. 

SÜLEYMAN HATtNOĞLU (Artvin)— Vergi affıyla mı? 

MEHMET DÖNEN (Devamla) — Efendim, vergi cezalarının affı da bunun bir parçası. 
Değerli arkadaşlarım, vergi cezalarının affı az önce burada konuşuldu. Siz, sekiz yıl ikti

darda kaldınız, bu vergileri niye almadınız? 
SÜLEYMAN HATtNOĞLU (Artvin) — Size bıraktık. 

MEHMET DÖNEN (Devamla) — Biz, 12 Eylülün yasal çerçevesine sığınarak, çalışanla
rımızın elinden alınan haklarını bugün geri iade ediyoruz. Bu, hakkın iadesidir, yeni çıkan bir 
yasa değildir. Bu hakkı siz aldınız, biz veriyoruz; bu kadar basit... 

12 Eylülle birlikte, çalışan insanlarımızın ellerinden alınan haklar yalnız bu kadar değil; 
daha çok haklar var, onları da, sırası geldiği zaman teker teker iade edeceğiz/Çalışanlarımız 
gönüllerini serin tutsunlar; burada temel tercihimiz onlardan yanadır; onların 12 Eylül huku
kuyla alınmış tüm haklarını iade edeceğiz, siz burada muhalefet etseniz de... 

Değerli arkadaşlarım, bu yasanın ülkemize, çalışanlarımıza yararlı olduğuna inanıyorum 
ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu olarak olumlu oy vereceğimizi belirtiyor, hepinize say
gılar sunuyorum. 

/ . — Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (J/334) (S. Sayısı : 18) (Devam) . 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması 
ve Matrah Artırımı Hakkında Kanun Tasarısı için kullanılan oyları açıklıyorum : Oy sayısı 
274; kabul oyu 173, ret oyu 100, çekinser oy 1. 

Kabul edilen bu Kanunun, memleketimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. (DYP 
ve SHP sıralarından alkışlar) 

2. — 5434 Saydı T.C, Emekli Sandığı Kanunu, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 1479 
Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, 2926 
Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile 2925 Sayılı Tarım 
işçileri Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 23.1.1992 Tarihli ve 3769 Sayılı 
Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Dalıa Görüşülmek Üzere 
Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/340, 3/277) (S. Sayısı: 24) (Devam) 
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BAŞKAN — Diğer kanunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Refah Partisi Grubu adına, Ahmet Fevzi tnceöz konuşacaktır. 
Buyurun Sayın tnceöz. 
RP GRUBU ADINA AHMET FEVZt ÎNCEÖZ (Tokat) — Sayın Başkan, muhterem mil

letvekilleri; konuşmama başlamadan önce hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 
Erken Emeklilik Kanunu komisyonlarda görüşülürken komisyon üyesi olarak, Mecliste 

görüşülürken de, Grup adına düşüncelerimi daha Önce aktarmıştım. 
Kanunun "Genel Gerekçeler" bölümünde üç esas ele alınmıştır. Birinci gerekçede, "isti-

faen görevden ayrılanların bazıları Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığından alacakları emeklilik 
haklarını kaybetmemek için, diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabi işlerde, bu kurumlarla il
gilenmeden çalışma yollarım tercih etmektedirler. Bu durum, iş piyasasını etkilediği gibi, bun
lar, diğer sosyal güvenlik kurumlarıyla ilgilendirilmediklerinden, sağlık yardımlarından yarar
lanamamaktadırlar. Bu durumun tabiî sonucu olarak, gerek çalışanlarda, gerekse istifaen gö
revden ayrılanlarda olumsuz durumlar ortaya çıkmaktadır" denilmekte ve kanunun, bu sakın
caları gidermek için önümüze getirildiği söylenmektedir. Bu gerekçenin ne kadar zayıf bir ba
hane olduğunu hemen anlamak mümkün. Bilindiği gibi, devlet memurlarından, istifa ettikten 
sonra, Emekli Sandığı haklarım korumak için, bu gibi bahse konu sosyal güvenlik işyerlerinde 
iş bulabilenlerin sayısı yok denecek kadar azdır. Dolayısıyla, bu, gerekçe olarak çok zayıf bir 
iddiadır ve iddia olarak gösterilmesini de pek anlamlı bulmuyoruz. 

İkinci gerekçe ise, devlet kadrolarının rahatlaması olarak gösteriliyor. Gerçekten, daha ön
ceki hükümetlerin partizanca tutumlarının ve başka da ifade ettiğimiz gibi, uzun vadeli hesap
lar yapılmadan, sadece kendi hükümetinin sıhhatini korumak için yapılan böylesi icraatların 
böyle bir tabloyu doğurduğu ve benzerleri yapılırsa, bundan sonra da böyle tabloları doğura
cağı aşikârdır, '*". . 

Bu emekli ettiklerinize mutlaka maaş ödeyeceksiniz; bu malumunuz. Aynı işi yaptırmak 
için yine birilerini alacaksınız -ki, sizin yeni istihdam dediğiniz budur ve görülecek iş için, bir 
emekli ettiğinize, bir de işe aldığınıza ödeme yapacaksınız... Bu, kadroları rahatlatmak değil, 
daha da problem çıkarmaktır, enflasyonu körüklemektir. Eğer emekliyi ıskarta bir mal gibi 
görüyorsanız, bu konuda haklısınız. 

Emeklilerin içinde bulundukları durumu ve onları bu durumdan kurtarmak için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla, Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergemiz yakında hu
zurlarınıza gelecektir. Emeklilerimizin acıklı durumunu gözler önüne sereceğiz ve bunları in
şallah hep birlikte mütalaa edeceğiz. 

Diğer gerekçe olarak gösterilen, yeni istihdam sahaları açma hususundaki endişelerimiz 
de şöyledir : Yeni Hükümet, seçimlerde vaatlerde bulundu; işsizliği önleme konusunda yeşil 
ışık yaktı. Seçmen seçimlerden önce, hani o afişlerdeki gibi, "Kurtar bizi baba" sloganına sa
hip çıkılmasını istiyor. Tabiî, şu günlerde, "baba" kelimesinin Türkçe'deki diğer anlamlarına 
yönelik icraatlar olduğunu da ifade etmek istiyorum. (RP sıralarından alkışlar) Bu kişilere, 
açılan ekmek kapısının bir istihdam meselesi olmadığını da vurgulamak istiyorum. Bu boşala
cak.kadrolara yandaşlarınızı alacağınız endişemiz vardır. Partizanca atamalar, partizanca iş 
bulmalar, sizin döneminizde de devam edecektir. 
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Beyler, işsizliğe çare bulmak için, yeni istihdam sahalarının açılması için yatırım yapılma
sı lazım gelirken, en basit olanı yapıyorsunuz. Her zaman söylediğimiz gibi, yeni iş sahaları 
açmanız lazım gelirken, hep laf üretiyorsunuz; Ali'nin külahını Veli'ye, Veli'nin külahını Ali'
ye giydiriyorsunuz... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Onda siz erbapsınız. 
AHMET FEVZt İNCEÖZ (Devamla) — Böyle cılız gerekçelerle getirilen kanun değişikli

ğinin gelecekte neler getireceğine bir bakalım. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Hoca bilir onu, hoca... 
AHMET FEVZt İNCEÖZ (Devamla) — Halen yurdumuzda 2,5 çalışan, 1 emekliyi fi

nanse ediyor. Yapılan hesaplamalara göre, bu yasayla 1 çalışan, 1 emekliye bakmak durumun
da kalacak. Bugün örnek olarak aldığınız Batıda emeklilik yaşı, ortalama 60 civarındadır. Bu
na rağmen, emeklilik konusunda onlar ince ince düşünüyorlar. Bizim meri kanunlarımıza gö
re, 45 yaşını dolduran ve 20 yıl fiilî hizmet yapan kadınlarımız, 50 yaşını dulduran ve 25 yıl -
fiilî hizmet yapan erkeklerimiz emekli oluyor. Getirilen Kanunda ise "Bu yaşlar dikkate alın
maksızın, sadece 20 ve 25 yıl fiilî hizmete bakılacaktır" deniliyor. 

Burada arz edeceğim bir husus var : Bilindiği gibi, ticaret liseleri ve benzeri diğer uygula
malı eğitim yapan okullarda 15-18 yaşlarındaki öğrenciler de sigortalı ediliyor. O yaştan itiba
ren bu hüviyete bürünen bir kişinin'emeklilik yaşı, tabiî ki aşağılara kayacaktır, 40 ve 40'ın 
altında olacaktır. 

Batının standartlarını bir ölçüye kadar esas alabiliriz. Tıpta bir kaide vardır. "Hastalık 
yoktur, hasta vardır." Yâni, tıp kitaplarında yazan bir hastalığı, bir doktor aynen karşısında 
göremez. O hastalık, kişinin bünyesine göre, alınan mikrobun, etkenin cinsine göre ve çevre 
şartlarına göre değişiklik arz eder ve her hasta, ayrı bir tabloda doktorun karşısına çıkar. İşte, 
ülkeler de böyledir. Her ülkenin şartları ayrı ayrıdır. Siz, Batı ülkeleri gibi bir sosyal yapı oluş
turdunuz mu? Oranın işçisine, memuruna verdiği ücreti, yaşama şartlarını, sağlık hizmetlerin
deki ileri seviyeyi sağlarsanız ancak mukayese edebilirsiniz. O zaman benim işçi ve memur kar
deşim hangi şartlarda çalışıyor belli olur; bir de bunları göz önüne alalım. Tabiî bunları söyler
ken, bu şartlan da sağlayın demek istiyoruz/Kışın, şu soğuk günlerde işçilerimiz hangi şartlar
da çalışıyor? İşyeri sağlıklı bir ortamda mıdır? Kömür ocaklarında, demir-çelik, döküm işyer
lerinde çalışanları düşünün; yani, buradan şu konuya gelmek istiyorum : Bu insanlarımız niye 
emekli olmak istiyorlar; onu anlatmaya, onu vurgulamaya çalışıyorum. Yoksa, sizin getirdiği
niz bu tedbirler, onların derdine derman olmayacak diyorum. 

_,. Bu insanlarımıza, bu işçilerimize, bu memurlarımıza fazla değil, insanca yaşama düzeyi 
dediğimiz bir seviyede, asgarî ölçüde bir maddî imkân verdiniz mi? Bu insanlarımız, olumsuz
luklardan bir an evvel kurtulup, erken emekli olmak istiyorlarsa, haksız değildirler. Hatta, bun
lara, çalıştığı süre ve verdiği prim oranında istediği zaman emeklilik hakkını versek, insanımı
zın haklarını biraz daha korumuş oluruz kanaatindeyim. 

Tabiî, mağdur olan işçi ve memurlarımız çıkacak bu kanunu mutlaka özlemle bekliyorlar; 
ama, böyle geçici terbirlerle beklemiyorlar. Bilhassa emeklilerin ve de biraz önce arz ettiğim 
gibi -inşallah onu gelecekte uzun uzun tartışacağız-, şu anda mevcut olan işçi, memur ve Bağ-
Kur'lularımızın hayat seviyelerini yaşanabilir seviyelere, insanca yaşama standardına getirmek 
zorunluluğunda olmalısınız. Zaten, emekli olma arzularından bir tanesi de geçim sıkıntısın--
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dan ve senelerce umduğu hayat standardını bulamadığından dolayı erken emekli olup ikinci 
bir iş bularak, kendini yıpratma pahasına da olsa, sosyal seviyelerini yükseltmektir. Oysa, emek
lilikten sonra yıllarca verdiği mücadele sonunda dinlenmesi gerekmez mi? Teklifimizi tekrarlı
yorum : Çalışanlar için şartların en iyi şekilde düzeltilmesi gerekir; esas düzeltilecek olan budur. 

Her zaman Batı'yı örnek alıyorsunuz. Batı'da çalışma şartlarını da -tekrar hatırlatıyorum-
inceleyin ve Batı'nın sadece ahlaksızlığını, edepsizliğini, terbiyesizliğini değil, teknolojisini alın 
ve insana verdiği hakkı, hürriyeti alın, demokrasi anlayışını alın. Yeni iş imkânlan hazırlayıp, 
mevcutları, mirasyedi edası ile hesapsız kitapsız -emeklilik gibi girişimlerinizle- harcarsanız, 
neticenin ne olacağı şimdiden belli. Bunları biliyorsunuz, neticenin ne olduğunu da biliyorsu
nuz. Netice ne oluyor; işsizlik ve enflasyon. "Enflasyonu düşüreceğiz" diyorsunuz; bu, lafla 
düşmez. İyileştirme tedbirleri diye önümüze sunulan hususlar, enflasyonu daha da körükleye
cek ve dolayısıyla geçim sıkıntısı artacak, işsizlik ve enflasyon hastalığı devam edecektir. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Vaaz mı veriyorsun?!. Bağırmadan konuş. 
AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Devamla) — Efendim, haklı olunca insanın sesi daha yüksek 

çıkıyor da ondan herhalde. 
Biz Hükümetten gerçekten ilaç olacak icraatları bekliyoruz. Sanayileşme, tarımda iyileş

tirme ve madenleri işletme gibi, esas istihdam sahaları açılması ancak dertlere derman olur. 
özellikle tarım alanında iyileştirici, ekonomik düzenlemeler yapmalısınız. Tarım ülkesiyiz diye 
geçiniyoruz. Topraklarımızın tarıma ne kadar elverişli olduğu muhakkak. Biz, bunu bir kuşun 
kanadı misali olarak değerlendiriyoruz. Bir kanatta sanayileşme, diğer kanatta ise tarım kal
kınması olacaktır. Bu topraklar ve madenler Cenab-ı Allah'ın bize verdiği büyük nimettir; bu
nu da en iyi şekilde değerlendirmemiz gerektiğini vurguluyoruz. Tekrar ediyorum; bu konuda 
kafa yorun. Yoksa, bu mirasyedilikle, bu edayla bir yerden işçi çıkar onun yerine işçi veya me
mur al usulüne, aciz tedbirler diyoruz. Bunların da derde derman olmadığını tekrar tekrar vur
gulamak istiyorum. Bunlarla yaralar iyileşmez. Bir hastalığın iyileşmesi için, hastalığı iyi teş
his etmek lazım, hastalığı yapan mikrobu iyi bilmek lazım. 

Her zaman savunduğumuz bir düşüncemizi burada arz etmek istiyorum. Faiz, enflasyo
nun, işsizliğin mikrobudur ve bu mikrop milletimizi hasta ediyor diyoruz. Bu konuda gerekli, 
düzenli icraatlarınızı görelim. 

Son olarak, toplumumuzun bütün bu sıkıntıları içinde, geçici de olsa rahatlamak isteyen 
bu mağdur insanlarımızın ve -biraz önce söylediğim- insanca yaşama düzeyinden yoksun in
sanlarımızın beklentileri için bu kanuna evet diyoruz. 

Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. Teşekkür ederim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Inceöz'e teşekkür ederim. 
Başka söz isteyen?.. 
YAŞAR ERBAZ (Yozgat) — Sayın Başkan, şahsım adına söz alabilir miyim? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Sayın Yaşar Erbaz, süreniz 10 dakikadır efendim. 
YAŞAR ERBAZ (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu kanun üzerinde de

vam eden müzakereler esnasında, konuşan bütün arkadaşları dinledim. Konuşan bütün arka
daşlar, sanki Hazine, emekli olacak insanlara karşılıksız bir emekli maaşı veriyormuş mantı
ğından hareket ettiler. Arkadaşlarımızın, kanuna yaklaşımları bu olmuştur. Ben, buna başka 
bir boyutta bakmak istiyorum. 
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Emekli maaşı, memurun hak etmeden aldığı bir maaş değildir. Bugün, çalışan bir insan, 
normal şartlarda, emekli keseneği için her ay ödediği parayı Emekli Sandığı kasası yerine her
hangi bir sigorta şirketine veya bir banka hesabına muntazam olarak yatırsa, onun bu tasarru
fu, yirmi yıl sonra Emekli Sandığının vermiş olduğu ikramiyenin ve Emekli Sandığının kendi
sine vermeye başlayacağı maaşın en az üç katı kadar gelir getirebilecek meblağa ulaşır. Bu se
beple, bunu, daima, iki çalışan bir çalışmayanı finanse ediyor mantığıyla görmemek gerekir. 
Herkes, tasarrufunun karşılığını alacaktır; devlet memuru da bu tasarrufunun karşılığı olarak 
emekli maaşı almaktadır. 

Ben de uzun yıllar devlet hizmetinde çalışmış bir arkadaşınızım. 
Bu kanun çıktığı zaman çok sayıda insanın emekli olacağı iddiası vardır. 
Değerli arkadaşlarım, devlet memuriyetinde, özellikle alt gelir düzeyinde olan'insanların 

kendi aralarında yapmış oldukları bir şakalaşma vardır. "Ne zaman emekli olacaksın" dedik
leri zaman, "65; 17" derler. Yani, "65 yaşa ve saat 17.00'ye kadar çalışırım" derler. Sebebi 
gayet açıktır değerli arkadaşlarım. Bir taraftan emekliliği teşvik edeceksiniz, 20 yıla indirecek
siniz; ancak, o insan emekli olduğu zaman eline geçecek para, çalıştığı zaman aldığı paranın 
yarısı kadar olacak ve bu insan seve seve emekli olmak isteyecek... Bu, mümkün değildir. O 
nedenle, insanlar, emekli olmaya mecbur olmadıkları müddetçe çalışmaya devam edeceklerdir. 
Ben şahsen, öyle, korkulacak bir boyutta emekli olacakları inancını da taşımıyorum. 

Üniversite mezunu olan bir genç, zaten ancak 24-25 yaşında işe başlamaktadır. Bu da, 
25 yıl hesabıyla, şimdiki kanunun öngördüğü noktaya kadar çalışmayı gerektirir. 24 yaşında 
işe girmiş olsa, 49 yaşında emekli olacaktır. Zaten bir evvelki kanun da onlara hak olarak, 
50 yaşında emekliliği vermiştir. Dolayısıyla, üniversite mezunu, yüksek tahsil yapmış olan in
sanların elde edebilecekleri pek önemli bir avantajları da yoktur. 

Bütün bunları dikkate alarak, memurlar çok darda kalmış olmak, çok çeşitli baskılarla 
20 yılını doldurmuşsa, kendi şeref, haysiyet ve onurunu kurtarabilmek için emekli olacaklar
dır. Biz, devlet dairelerinde çok olaylara şahit olduk : İnsanlar alınıp başka yerlere konulmuş, 
altından makamları, sandalyeleri alınmış; adam o hale gelmiş ki, o daireye gelmek kendisi için 
artık bir zül haline gelmiştir. O durumda olan insanları, daha fazla haysiyeti ile oynayacak 
şekilde o müesseselere gelmeye mecbur etmeyelim. 

Bu duygularla hepinize saygılar sunuyorum. 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. (DYP ve RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Kanun tasarısının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 1479 Sayılı 
Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Karumu Kanunu, 

2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile 2925 
Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

MADDE 1, — 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin (b) fıkrasının 
birinci bendi ile (ç) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Kadın iştirakçilerden 20, erkek iştirakçilerden 25 fiilî hizmet yılını dolduranların istekleri 
üzerine; 
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ç) 87 nci maddenin (a, b, c, d, e, g, h, i, j ve m) fıkralarında gösterilenlerden kadın ise 
20, erkek ise 25 fiilî hizmet yılını dolduranların istekleri üzerine, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : ~ 
MADDE 2. — 2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Kanunun değişik 35 inci maddesinin (b) fık

rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
b) Kadın ise 20 tam yıl, erkek ise 25 tam yıl sigorta primi ödemiş olması şarttır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin ikinci 

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
35 inci maddenin (b) ve (c) fıkralarına göre bağlanacak aylıklarda ise primi ödenmemiş 

25 yıldan az her tam yıl için % 1 indirim yapılır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Bir önerge var; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
"5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar 

Kanunu, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu, 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ka
nunu ile 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununda" Değişiklik Yapılması Hak
kındaki ICanun tasarısının 3 üncü maddesinde yer alan 1479 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin 
ikinci fıkrasına ait değişikliğin, aşağıda yer verilen şekilde yapılmasını maddî hatayı düzelt
mek üzere arz ve teklif ederiz. 

Ateş Amiklioğlu Cemal Tercan 
Çorum izmir 

Süleyman Hatinoğlu Sabri öztürk 
Artvin İstanbul 

Emin Kul Gaffar Yakın 
İstanbul Afyon 

madde 3 . — 35 inci maddenin ikinci fıkrası . 
"35 inci maddenin (c) fıkrasına göre bağlanacak aylıklarda, iştirakçi kadın ise 20 yıldan, 

erkek ise 25 yıldan az primi ödenmemiş her tam yıl için yüzde 1 indirim yapılır." 

Gerekçe : 1. öncelikle 36 ncı maddenin ikinci fıkrası kapsamına 35 inci maddenin (b) 
bendinin dahil edilmesi maddî hatadır. , 

/ • • . . 

Yine tasarı, 35 inci maddenin (b) bendini değiştirmiş, "kadın için50, erkek için 55 yaşını 
doldurmuş olmak ve en az 25 yıl sigorta primi ödemiş bulunmak" şartını kaldırarak, yerine 
"kadın ise 20, erkek ise 25 tam yıl sigorta primi ödemiş" olmayı yaşlılık aylığına hak kazanıl
ması için yeterli görmüştür. Bu yeterli görüşte "tam yıl" deyimi kullanıldığı için, 20 ve 25 yıl
dan eksik prim ödenmesi halinde, yaşlılık aylığı bağlanması söz konusu değildir. 
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Bu açık gerçek karşısında, primi eksik ödenen yıllar için yapılacak indirim miktarını be
lirleyen 36 ncı maddenin ikinci fıkrası kapsamına (b) bendinin alınması söz konusu olamaz. 
Aksi halde, 20 ve 25 tam yıl prim ödenmeden yaşlılık aylığına hak kazanılacağı yönünde, 35 
inci maddenin (b) bendi hükümleriyle çelişen bir düzenlemeye yer verilmiş olacaktır. 

2. ' Yine, belirtmek gerekir ki, tasarı, yaşlılık aylığını hakediş bakımından artık yaşı de
ğil, kadın ise 20, erkek ise 25 yıl prim ödenmesini esas almıştır. 

O halde, 35 inci maddenin (c) bendine göre bağlanacak "kısmî" aylıklarda yapılması ön
görülen indirimde, eskisi gibi 25 yıllık süre ayrımsız dikkate alınmak yerine,, yüzde l'lik indi
rim, kadın için 20 yıldan, erkek için 25 yıldan az, her tam yıl için dikkate alınmalı ve düzenle
me bu yoldan yapılmalıdır. 

Aksi halde, kadın iştirakçilerin aleyhine bir indirim söz konusu olacak ve kanun koyucu
nun esas maksadının ne getirdiği, değişikliğin kuralıyla çelişkili adaletsiz bir sonuç değurabile-
cektir. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Katılmıyoruz. s 

EMtN KUL (İstanbul) — önerge üzerinde söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kul. 
EMtN KUL (İstanbul) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu, kanunun kendi anlayışı çerçevesinden doğan bir 

maddî hatanın giderilmesi yönünde bir önergedir; başka hiçbir amacı olmayan, sadece kanu
nun, teklif edildiği şekilde daha sağlıklı çıkması için yardımcı olmaya matuf bir önergedir. 

Dikkat buyurulursa ve incelenirse, 35 inci maddenin (b) fkrasına göre, kadın ise 20 tam 
yıl, erkek ise 25 tam yıl sigorta primi ödemiş olma şartıyla emeklilik hakkı kazanılıyorsa -ki, 
tadil edilmiş şekli bu- o zaman, 35 inci maddenin (b) fıkrası bu şekilde tadil edildikten sonra, 
eksik hizmet dolayısıyla yüzde 1 düşme işleminin yapılmasıyla ilgili fıkraya, (b) fıkrasının da
hil edilmemesi gerekir; çünkü, tam yıl keyfiyeti söz konusudur; tam yıl prim ödemeden, emek
lilik söz konusu olmamaktadır. Dolayısıyla, "eksik yıllar için yüzde 1 düşme yapılır" gibi bir 
ifadenin yer aldığı diğer fıkrada, (b) fıkrasına atıf yapılması yersizdir. 

Diğer değişiklik de şunu içermektedir : Yüzde 1 indirim yapılacak hususlar, kısmî aylık 
bağlanmasıyla ilgilidir. Kısmî aylık bağlanmasıyla ilgili husus düzenlenirken, kanun bir önceki 
şekliyle, yani tasarının değiştirmediği şekliyle dikkate alınıp okunursa, burada 25 yıldan az 
hizmetler için, yüzde 1 indirim yapılacağı öngörülmüştür. Hâlbuki, tasan, getirdiği değişiklik
le, kanuna yeni bir anlayış getirmiş; erkek için 25, kadın için 20 yıl hizmeti yeterli görmüştür. 
O zaman, yüzde Plik indirimin 25 yıldan değil, kadın için 20 yıldan eksik hizmetler için yüzde 
1, erkek için 25 yıldan eksik hizmetler için yüzde 1 olması gerekir. Aksi halde, kadın iştirakçi
lerin indirimi fazla olacak ve madde bu şekliyle geçerse, kadın iştirakçiler mağdur olacaktır. 

Açıklama fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kul. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı Kanunun 17 inci maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
Madde 17. — Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için sigortalının; 
a) Kadın ise 20 tam yıl, erkek ise 25 tam yıl sigorta primi ödemiş olması, 
b) Kurumdan yazılı istekte bulunması, 
Şarttır. 
Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmakla beraber en az 15 tam yıl sigorta primi öde

miş olanlara da kısmî aylık bağlanır. 

BAŞKAN —- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 2926 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmiştir. 
17 nci maddeye göre bağlanacak yaşlılık aylıkları 25 yıldan eksik prim ödenmiş her tam 

yıl için % 70 oranı ikişer eksiltilerek hesaplanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — a) 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin (h), (i) 

fıkraları ile bu maddenin son bendi ve aynı Kanunun ek 55, ek 58 inci maddeleri ile geçici 
174 üncü maddesi, • , ' • 

b) 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Kanunun ek, 27, 28, 29 ve 30 uncu maddeleri ile geçici 
64 ve 65 inci maddeleri, 

c) 17.10.1983 tarihli ve 2925 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (a) bendi, 
Hükümleri 1 Mart 1995 tarihine kadar uygulanmaz. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. -
Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 
"5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu 506 Sayılı Sosyal Sigortalar 

Kanunu, 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu, 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu"nda Değişiklik Yapılma
sı Hakkındaki Kanun Tasarısının 6 ncı maddesinin son fıkrasının aşağıda yer verilen şekilde 
düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Emin Kul 
İstanbul 

Halit Dumankaya 
istanbul 
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MADDE 6. —(Son fıkrası) 
"Hükümleri yaşlılık aylığına hak kazanılması yönünden işbu Kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihe kadar ilgili sosyal güvenlik kuruluşları iştirakçisi bulunanlar hakkında uygulanmaz." 
Gerekçe : 1. 6 ncı maddenin (a) bendinde 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı Yasasına atıf yapılarak iştirakçilerin kadın ise 20 yıl, erkek ise 25 yıl hizçmet süresi esasın
da emeklilik haklarını kazanmaları kuralına aykırı düşen ve değişik kıstaslarla yaş kademelen-
dirmelerini içeren 5434 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin (h), (i) fıkralarıyla bu maddenin 
son bendi ve aynı kanunun ek 55 ve 58 inci maddeleriyle geçici 174 üncü maddesinin, 

2. Yine 6 ncı maddenin (b) bendinde 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasasına atıf yapılarak 
iştirakçilerin kadın ise 20 yıl, erkek ise 25 yıl sigortalılık süresi esasından hareketle yaşlılık aylı
ğına hak kazanmaları kuralına aykırı düşen ve değişik kıstaslarla yaş kademelendirmelerini, 
yürürlük tarihlerine göre iştirakçilere farklı uygulamaları içeren 506 sayılı Kanunun ek 27, 28, 
29 ve 30 uncu maddeleriyle geçici 64 ve 65 inci maddelerinin, 

3. Keza, 6 ncı maddenin (c) bendinde 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Yasası
na atıf yapılarak iştirakçilerin kadın ise 20 yıl, erkek ise 25 yıl sigortalılık süresi esasından ha
reketle yaşlılık aylığına hak kazanmaları kuralına aykırı düşen yaş belirlemelerini içeren 2925 
sayılı Yasanın 20 nci maddesinin (a) bendinin hükümlerinin 1 Mart 1995 tarihine kadar uygu
lanmayacağı tasarının 6 ncı maddesinde yer almıştır. 

Bu durumda ilgili sosyal güvenlik kurumları iştirakçileri arasında ileriye doğru uygulama
da yine farklılıklar söz konusu olacak, belirlenen süreyi gün farkı ile kaçıranların mağduruyet-
leri de gündeme gelecektir. 

1 Mart 1995 tarihi ile yer verilen sınırlama, amacın gerek yakın bir gelecekte farklı uygula
malara meydan vermemek, gerekse eşitlik ve hakkaniyeti amaca uygun olarak sağlamak bakı
mından işbu tasarının kanunlaşarak yürürlüğe girdiği tarihe atıf yapılarak, bu tarihte ilgili sosyal 
güvenlik kuruluşlarının iştirakçisi bulunanların kadın ise 20, erkek ise 25 yıl hizmet veya sigor
talılık süresini tamamlamaları halinde, yaşlılık aylığına hak kazanmaları ayırımsız olarak sağ
lanmalıdır. Bu nedenle, 6 ncı maddenin (a), (b) ve (c) bendlerinde yer verilen yukarıda belirti
len mevcut yasa hükümlerinin; yasalaşacak tasarının yürürlüğe girdiği tarihte, ilgili sosyal gü
venlik kuruluşları iştirakçisi bulunanlara uygulanmayacağını belirten bir düzenlemeye, 6 ncı 
maddenin son fıkrasında teklif ettiğim şekilde yer verilmelidir. 

Dolayısıyla tasarıda yer alan geçici 1 inci maddenin böylece yeri kalmayacağından, tasarı
dan çıkartılmalıdır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 24 sıra sayılı Kanunun Plan ve Bütçe Komisyonu metninin 6 ncı mad

desinin son satırındaki "Hükümleri 1 Mart 1995 tarihine kadar uygulanmaz" ibaresinin "Yü
rürlükten kaldırılmıştır" peklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turhan Tayan Aydın Güven Gürkan 
DYP Grup Başkanvekili SHP Grup Başkanvekili 

Bekir Sami Daçe Ahmet Sayın 
DYP Grup Başkanvekili Burdur 

Mahmut Alınak 
Şırnak 
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BAŞKAN — Aykırılık durumuna göre işleme koyuyoruz : 

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
"5434 Sayılı T.Ç. Emekli Sandığı Kanunu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 1479 Sayılı 
Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, 2926 
Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2925 
Sayılı Thnmİşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu"nda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun 
Tasarısının, 6 ncı maddesinin son fıkrasının aşağıda yer verilen şekilde düzenlenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

MADDE 6. — (Son fıkrası) "Hükümleri, yaşlılık aylığına hak kazanılması yönünden iş
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ilgili sosyal güvenlik kuruluşları iştirakçisi bulu
nanlar hakkında uygulanmaz". 

Emin Kul 
(İstanbul) 

ve Arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon1?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmemiştir. ' 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

*• ' Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 24 sıra sayılı Kanunun Plan ve Bütçe Komisyonu metninin 6 ncı mad

desinin son satırındaki "Hükümleri 1 Mart 1995 tarihine kadar uygulanmaz" ibaresinin "Yü
rürlükten Kaldırılmıştır" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turhan Tayan 
(DYP Grup Başkanvekili) 

ve Arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

önergeyi tesvip etmekle birlikte, çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?.. 
DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Maddeyi, kabul edilen önergeyle birlikte, oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeden sonra, yeni bir madde eklenmesine dair önerge vardır; okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
"5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 1479 Sa

yılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, 2926 
sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar, Sosyal Sigortalar Kanunu ile 2925 sayılı 
Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununda" Değişiktlik Yapılması Hakkındaki Kanun Tasarı
sına aşağıda yer verilen madde metninin 7 nçi madde olarak eklenmesini ve dolayısıyla yürür
lükle ilgili 7 nci maddenin teselsül itibariyle (8), yürütme ile ilgili 8 inci maddenin (9) şeklinde 
düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 

Gürol Soylu Süleyman Hatinoğlu 
İstanbul Artvin 

Emin Kul Halil İbrahim Özsoy 
İstanbul Afyon 

Yusuf Namoğlu Yücel Seçkiner 
İstanbul Ankara 

"(Yeni) Madde 7. — 506 sayılı Kanunun hükümlerine göre yaşlılık, sakatlık ve ölüm si
gortalan hak sahiplerine bağlanan ve bağlanacak aylıkların hesabına esas tutulan aylığın alt 
sınırı sosyal yardım zammı hariç carî asgarî ücretin aylık tutarından az olamaz. Göstergeler 
tabloları bu altsınır tutarı dikkate alınmak suretiyle düzenlenerek uygulama yapılır. İş bu madde 
hükümlerine aykırı hükümler, ilgili maddelerinden çıkartılmış sayılır*'. 

Gerekçe : Sosyal güvenlik kuruluşları, iştirakçileri arasında özellikle yaşlılık aylığına hak 
kazanılmasıyla ilgili şartlar, 506 sayılı SSK iştirakçisi işçiler için her bakımdan aleyhte hüküm
ler taşımaktadır. 

özetle ve sadece üç noktadan örneklemek gerekirse; 
1. Aylık ödeme seviyesi, hakedişi itibarıyla : 
a) Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı iştirakçileri için; bulundukları derece ve kade

melerde bir aylık kesinti yapılması halinde, o derece ve kademeden, 
b) Bağ-Kur iştirakçileri için : İlgili basamaktaki son bir tam yıllık prim ödemesi dikkate 

alınarak, 
c) SSK iştirakçileri için ise: Primi ödenmiş hizmet sürelerinin, prim hesabına esas tutu

lan kazançlar toplamına göre bulunacak ortalama yıllık kazanç esas alınarak -yani bütün si
gortalılık süresi ortalaması^ 

Yaşlılık aylığı seviyesi belirlenmektedir. 
2. Aylık bağlama oranları itibariyle : 
a) Türkiye; Cumhuriyeti Emekli Sandığı iştirakçileri için : Tabanda yüzde 75, tavanda 

yüzde 100 oranında, 
b) Bağ-Kur iştirakçileri için : Tabanda yüzde 70, tavanda yüzde 90 oranında, 
c) SSK iştirakçileri için ise: Tabanda yüzde 50, tavanda yüzde 85 oranında yaşlılık aylığı 

bağlanabilmektedir. 
3. Yaş sınırlamaları bakımından : 
Katmadeğer yaratma yolunda bedenî çalışma ve yıpranma ağırlığı gözetilmeden Türkiye 

Cumhuriyeti Emekli Sandığı ve Bağ-Kur iştirakçilerine değişik hükümlerle paralel, yani 50-55 
yaş, 7.5.1986 sonrası için kademeli yaş sınırları bakımından Sosyal Sigortalar Kurumu iştirak
çileri aleyhine farklılıklar taşıyan sınırlamalarla, yaşlılık aylığı hak edebilmektedir. 
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506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi iştirakçilerin, bu aleyhteki farklılıklarının dı
şında yaşlılık aylıkları da hazin ve yaşamı dayanılmaz bir facia haline getiren seviyededir. 

Bugün, yani 1992 yılı ilk altı ayı itibarıyla, kadın ise 20, erkek ise 25 yıl sigorta iştirakçisi 
olan ve 5 000 bin gün prim ödeyen bir işçiye bağlanacak taban emekli aylığı (sosyal yardım 
zammı hariç) 356 477 Türk Lirasıdır. Kaldı ki, sosyal yardım zammı dahil böyle bir işçinin 
taban emekli aylığı 1.7.1990 tarihinde 299 950 Türk Lirası idi. Bu açık gerçek emeklilerin ne 
denli ağır ve çekilmez bir yaşam şartlarına terk edilmiş olduğunu en somut biçimde önümüze 
sermektedir. 

tşte, sadece bu nedenle dahi tasarının yaş sınırlamasını kaldırmış olması, işçiler yönünden 
yeterli bir anlam taşımamaktadır. Kaldı ki, 506 sayılı Kanunun 60 inci maddesinin (c) fıkrasın
da yaş sınırlamasına bakılmaksızın kadın ise 20, erkek ise 25 yıl sigortalılık hizmetinin bulun
masıyla iştirakçilerin büyük bir çoğunluğunun emeklilik hakkı kazanması halen sağlanmaktadır. 

Bir. kısım iştirakçileri kapsayacak olan bu yapılan değişiklikle birlikte aslolan emeklilik 
ücretindeki adaletsizliği, bir nebze hafifletmek olmalıdır. 

tşte, kanun tasarısına eklenmesine arz ve teklif ettiğimiz madde, en asgarî bir düzeltme
nin gerçekleştirilmesine yöneliktir. 

Asgarî ücretin yürürlükteki mevzuaüria göre, 2 yılda bir düzenlenmesi ileri sürülerek, aleyhte 
bir unsur olarak gösterilmesi söz konusu değildir. Zira, İş Kanununun 33 üncü maddesi "2 
sene" deyiminden önce, "en geç" deyimini içerdiği gibi, teklifimizde "cari asgarî" ücrete atıf 
"az olmaz" kaydıyla yer almıştır. Kanun Tasarısının sunuş gerekçesinden beklenen faydanın 
en asgarî düzeyde ancak teklif edilen ilave maddeye yer verilmesi halinde işlev kazanabileceği 
ve halen yaşlılık aylığı almakta olanlar ile alacak olanların yaşam şartlarına bir nebze hizmet 
edebileceği açık bir gerçektir. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?.. , 
DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kul. 
EMİN KUL (İstanbul) — Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz önce kabul edilen 6 ncı maddedeki değişiklikler

le, bundan böyle sosyal güvenlik kurumları iştirakçileri için, emeklilik yaş sının söz konusu 
olmadan kadın ise 20 yıl erkek ise 25 yıl sigortalı olmak veyahut da fiilî hizmette bulunmak 
veyahut tam yıl prim ödemek gibi, çeşitli kurumlara göre, ayrı ayrı şart kabul edildi; ancak, 
tasarının getirdiği bu yeniliğe ilaveten, tasarının amacına uygun olarak eğer işlev yapması iste
niyorsa, işlev kazanması isteniyorsa, emeklilik ücretlerine de asgarî noktada bir ferahlık getir
mek, bir çare getirmek mecburiyeti vardır, özellikle ücret karşılığı çalışanlar ile, küçük esnaf
lar, çalışma hayatlarında kazandıkları gelirle dahi geçinememektedirler. Bunu, bugün hepimiz 
biliyoruz. Emekli ücretlerinin ise, tam bir felaket halinde olduğunu ve insan haysiyetine uygun 
bir yaşamı hiçbir şekilde sağlamadığını da açıkça kabul ediyoruz, teslim ediyoruz sanıyorum. 
Oysaki, yaşlılık aylığıyla sağlanacak sosyal güvence, çalışma hayatı sırasında elde ettikleri gelir 
ile insanlarımızın sürdürdüğü yaşam düzeyini emekli olduktan sonra da sürdürebilecek bir ge
lire kavuşturülabilmeleri ile ancak gerçekleşebilir. 
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önergede belirtildiği gibi, bugün 25 yıl sigorta süresi olan ve 5 bin işgünü prim ödemiş 
olan bir işçinin, sosyal yardım zamları hariç, aylık emekli ücreti 356 477 liradir. Bu emekli Üc
retini -sosyal yardım zamları hariç- bu seviyede bırakarak, sadece yaş konusunda getirilen iyi
leştirmeyi -ki, onu da ben şansen olumlu görüyorum- yeterli ve tek başına yeterli bulmam asla 
mümkün değildir. Bunun yanında, eğer yaş sınırının kaldırılmasıyla getirilen değişiklik, emek
lilik ücretiyle birlikte, en asgarî bir seviyede bir takviye yapılarak kabul edilirse, ö zaman işlevi
ni yerine getirebilir. Kaynak yetersizliği, aktuarya dengeleri gibi konulara da değinmek istemi
yorum. Aktif sigortalı sayısının düşmesi de, bence, bir sorun Olarak görülüyor; çünkü, aktif 
sigortalı sayısını çoğaltacak her türlü imkân elimizde ve yasa üzerinde yapılacak değişiklik ve
ya takiplerle sigortalı sayısını çoğaltmak ve bir emekliye, iki aktif sigortalının değil, belki 5 
aktif sigortalının 2 emekliye bakmasının imkânı sağlanabilir. Burada elbette ki, getirilen tasa
rıyla bir tercih yapılmıştır. Bu tercihin de işçilerin aleyhine olduğu hakkındaki görüşe şahsen 
katılmam imkânı yoktur, ama böyle bir tercih yapılırken, bu tercihin kaynağının da, işçiler için 
bulunması noktasına işaret etmek istiyorum. Çünkü, eğer bir tercih, sadece kaynağı belirtil
meden, eğer o sigorta kurumunun yahut da o sosyal güvenlik kurumunun iştirakçilerinin sırtı
na binecek ve onun sırtında bulunacaksa, o zaman, ister yaş sınırıyla oynayın, ister emeklilik 
aylığı üzerindeki teklifler üzerinde oynayın, sonuç hiçbir şeyi değiştirmez ve işçiler yine mağ
dur edilmiş olur. 

Devletin, sosyal güvenlik harcamalarına büyük bir katkısının olmadığını üzüntüyle tespit 
etmemek mümkün değildir. Sadece emeklilerimize değil, bugün İstiklal Savaşı gazilerine, is
tiklal madalyası sahiplerine, malullere dahi yeterli bir ödenek verilmediği ve sosyal harcamalar 
koşununda yeterli bir ödenek ayrılmadığı apaçık meydandadır. Devlet elbette ki, Hükümetin 
yaptığı tercihle sosyal güvenlik harcamalarına da kaynak ayırmak mecburiyetindedir. Daha önce 
de belirttiğim gibi, sadece emeklilere yapılan harcama ülkemizde -buradaki gerçek dikkate alındığı 
zaman- millî gelire oranla yüzde 1,7 civarındadır. Oysaki, bu oran İsveç'te yüzde 10,4, Hollan
da'da yüzde 11.6 Almanya'da yüzde 10'dur, Bu oran, Yunanistan'da dahi yüzde 9.8'dir. Dola
yısıyla, devletin sosyal harcamalara ayırdığı bir pay söz konusu değildir. 

Bu değişikliğin, elbette ki sigortanın aktuarya hesabında önemli ölçüde olmasa bile, yine 
etkisi söz konusu olacak ve aksi sonuçlar çıkabilecektir. Bu sonuçlan engelleyebilmek için dev
letin böyle bir kaynağı ayırıp, bu kurumu desteklemesi lazımdır. 

İşler açısından baktığımız zaman, eşitsizlik şuradan da gözükmektedir. Emekli Sandığı, 
bir sosyal güvenlik kuruluşudur; Emekli Sandığının kaynakları üstelik 1425 sayılı Kanun çı
kartılarak Hazinece desteklenmektedir. Bağ-Kur, ayda yaklaşık 91 milyar açık vermektedir. Geçeri 
yıl yine Hazineden Bağ-Kur'a 300 milyarlık bir kaynak aktarılmıştır ve önümüzdeki yıllarda 
da bu aktarmaların yapılmak mecburiyeti vardır. Oysaki, Sosyal Sigortalar Kurumu, kendi kay
naklarıyla kendi giderlerini karşılar vaziyettedir. 

Getirilen değişikliklerle bozulacak aktuarya dengesini düzeltmek için gerekli kaynakların 
ve yardımların sağlanmasının da dikkâte alınması gerektiği kanaatimi arz etmek isterim. 

Ayrıca, eğer, Sosyal Sigortalar Kurumu hiçbir kaynak aktarımı yapılmadan, sadece işçi
nin lehinde olsa dahi, yapılan siyasî tercihlerle, yani, kanun koyma tercihiyle yönlendirilecek 
olursa; o zaman, Sosyal Sigortalar Kurumunun geleceğe doğru sağlıklı bir biçimde ayakta dur
masına imkân yoktur. 506 sayılı Kanun üzerinde bugüne kadar yapılan değişiklikleri bürokrat 
arkadaşlarımız dahi artık takip edemez hale gelmişlerdir. 
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Dolayısıyla, tümüyle ele alınması, eğer, böyle bir kaynak aktarımı düşünüimüyorsa ve yap
tığım teklife karşılık, bu bir kaynak meselesi, aktuarya meselesidir denecek olursa, Sosyal Si
gortalar Kurumunun mutlak işçilerin yönetime terk edilmesi; yatırım tercihlerinde, her türlü 
sağlık yardımları, yaşlılık ve ölüm yardımlarının miktarlarının, oranlarının, primlerinin tespi
tinde kendi iç bünyesinde özerklik taşıyacak işçilerin yönetimine bırakılmış bir kurum haline 
getirilmesi kaçınılmazdır ve bu, işçi hareketinin de bir talebidir. 

İşçileri kendimizde görmek durumunda değiliz. Yarı tok çalıştıkları apaçıktır. Eğer, emekli 
ücretleri üzerinde tabanda bir değişiklik yapılmasza, gerek bu kanundan yararlanarak emekli 
olacaklar, gerekse daha önceki hükümlere göre emekli olanlar tam aç olarak emekliliklerini 
sürdüreceklerdir. 

Bu nedenle, asgarî düzeyde emekli ücretlerinin, hiç olmazsa taban aylığının tespiti konu
sunda, yasaya bu ilave maddenin eklenmesine karar verilmesini diler, açıklama fırsatı verdiği
niz için, Sayın Başkan, teşekkürlerimi arz eder, saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Emin Kul'a teşekkür ederiz. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 1. — 1 Mart 1995 tarihine kadar yaşlılık ve emeklilik aylığına hak ka

zanacaklar ile daha önce bu hakkı kazanmış olanlar hakkında da bu Kanun hükümlerinin uy
gulanmasına devam olunur. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Bir önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 24 sıra sayılı Kanunun Plan ve Bütçe Komisyonu metnindeki geçici 

1 inci maddenin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turhan Tayan Aydın Güven Gür kan 
DYP Grup Başkanvekili SHP Grup Başkanvekili 

Mahmut Almak Bekir Sami Daçe 
SHP Grup Başkanvekili DYP Grup Başkanvekili 

Ahmet Sayın İrfan Köksalan 
Burdur Ankara 

Ahmet Sezai Özbek M. Kâzım Dinç 
Kırklareli Kocaeli 

İbrahim Gürdal « Mehmet Gölhan 
; . / Bursa Sakarya 

Ali Uzun Cemal Alişan 
Zonguldak Samsun 

BAŞKAN — Aynı anlamda bir önerge daha var; onu da okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 24 sıra sayılı Yasa Tasarısının geçici 1 inci maddesinin tasarı metnin

den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 
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Emin Kul Refik Arslan 
istanbul Kastamonu 

Süleyman Hatihoğlu Yücel Seçkiner 
Artvin Ankara 

Faruk Saydam Hasan Korkmazcan 
ı 

Manisa Denizli 
Feridun Pehlivan 

Bursa 

EMİN KUL (İstanbul) — Sayın Başkan, bu önergeyi 6 ncı maddeyle ilgili olarak verdik; 
geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederiz. , 
Aynı anlamda bir önerge daha var. Bu önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Efendim, önergenin içeriğini kabul etmekle beraber, çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN —önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Geçici madde, böylece, metinden çıkarılmış oldu. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — Bu Kanun, Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil personel için 1.7.1992 

tarihinde, diğer personel için yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Bu Kanun ile getirilen değişiklik hükümleri 1 Mart 1995 tarihine kadar geçerlidir. 1 Mart 

1995 tarihinden itibaren değiştirilmeden önceki Kanun hükümlerinin uygulanmasına devam 
olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önergeler var; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
"5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar 

Kanunu, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu, 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ka
nunu ile 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununda" Değişiklik Yapılması Hak
kındaki Kanun Tasarısının, 7 nci maddesinin birinci fıkrasına, aşağıda yer verilen metnin ilave 
edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Emin Kul M. Ateş Amiklioğİu 
İstanbul Çorum . 

Sabri Öztürk Süleyman Hatinoğlu 
İstanbul Artvin 

Tunca Toskay Gaffar Yakın 
İstanbul Afyon 

Madde 7. — (Birinci fıkraya ek) Ancak bu personelin 1.7.1992 tarihine kadar geçecek hiz
met Sürelerine karşılık 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesi gereğince 1,5 aylık fiiU hizmet zam
mı verilir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
"5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar 

Kanunu, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ka
nunu, 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile 
2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununda" Değeşiklik Yapılması Hakkındaki Ka
nun Tasarısının 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının aşağıda yer verilen şekilde düzenlenmesini 
arz ve bu fıkradan sonra bir fıkra "eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Emin Kul Gaffar Yakın 
İstanbul Afyon 

Mehmet Sağdıç Fevzi İşbaşaran 
Ankara İstanbul 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Madde 7. — (İkinci Fıkra) "Bu kanunla getirilen değişiklik hükümleri, yaşlılık aylığına 
hak kazanılması yönünden, işbu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ilgili sosyal güvenlik 
kuruluşları iştirakçisi bulunanlar için uygulanır. 

Kanunun yürürlük tarihinden sonra, ilgili sosyal güvenlik kuruluşları iştirakçisi olacaklar 
için bu kanunda yapılan değişikliklerden önceki kanun hükümleri uygulanır." 

Gerekçe : Yasa tasarısının 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında, yasanın 1 Mart 1995 tarihi
ne kadar geçerli olacağı hükmüne yer verilmiş ve 1 Mart 1995 tarihinden itibaren, değiştirilme 
işleminden önceki kanun hükümlerinin uygulamasına devam olunacağı hükme bağlanmıştır. 

İkinci fıkranın bu şekilde düzenlenerek yasalaşması sosyal güvenlik kuruluşları iştirakçi
leri arasında karmaşık, kademeli hizmet ve yaş sınırlamalarına dayalı farklı uygulamaları do
ğuracak, gün kaybı ile yaşlılık aylığı bağlanması haklarını kaybedecek, iştirakçiler için eşitsizli
ği, yakınmaları gündeme getirecektir. 

Bu nedenle, 1 Mart 1995 tarihi olarak belirlenen hak etme sınırlaması amacının eşitlik 
ve hakkaniyeti sağlaması bakımından tasarının yasalaşacağı ve yürürlüğe gireceği tarihte ilgili 
sosyal güvenlik kuruluşları iştirakçisi olanların kadın ise 20, erkek ise 25 yıl hizmet veya sigor
talılık süresini doldurmaları halinde yaşlılık aylığına hak kazanabilecekleri durumla sınırlan
masının yerinde olacağı kanaatinden hareketle, tasarının 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının yu
karıda yer verilen şekilde düzenlenmesi teklif edilmiştir. , 

Böylece tasarının yasalaşarak yürürlüğe girdiği tarihten önce sosyal güvenlik kuruluşları 
iştirakçisi olanlar ayırımsız biçimde yasadan yararlanacak, tasarının yasalaşarak yürürlüğe gi
receği tarihten sonra ilgili sosyal güvenlik kuruluşları iştirakçiliğine katılanlara değiştirilme iş
leminden önceki hükümler uygulanarak sınırlama amacı eşitlik ve hakkaniyet içinde yerine ge
tirilmiş olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 24 sıra sayılı Kanunun Plan ve Bütçe Komisyonu metnindeki 7 nci 

maddesinin ikinci fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
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Turhan Tayan Bekir Sami Daçe 
DYP Grup Başkanvekili DYP Grup Başkanvekili 
Aydın Güven Gürkan Mahmut Alınak 

SHP-Grup Başkanvekili Şırnak 
Şeref Erdem Ali Uzun 

Burdur Zonguldak 
BAŞKAN — önergeleri aykırılık sırasına göre işleme koyacağım : 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıda yer veri

len metnin ilave edimesini arz ve teklif ederiz. 
Emin Kul 
(İstanbul) 

ve Arkadaşları 
Madde 7. — (Birinci Fıkraya Ek) Ancak bu personelin 1.7.1992 tarihine kadar geçecek 

hizmet sürelerine karşılık, 5434 Sayılı Kanunun 32 nci Maddesi gereğince 1,5 aylık fiili hizmet 
zammı verilir. 

BAŞKAN-—Komisyon katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne)— Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmemiştir. , • 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 7 nci Maddesinin İkinci fıkrasının aşağıda yer veri

len şekilde düzenlenmesini ve bu fıkradan sonra bir fıkra eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Emin Kul 
(İstanbul) 

ve Arkadaşları 
Madde 7. — (ikinci Fıkra) Bu Kanunla getirilen değişiklik hükümleri yaşlılık aylığına hak 

kazanılması yönünden işbu kanunun yürürlüğegirdigi tarihe kadar ilgili sosyal güvenlik kuru
luşları iştirakçisi bulunanlar için uygulanır. 

Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilgili sosyal güvenlik kuruluşları iştirakçisi olacaklar 
için bu Kanunla yapılan değişikliklerden önceki Kanun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN—Komisyon katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 24 sıra Sayılı Kanunun Plan ve Bütçe Komisyonu metnindeki 7 nci 

Maddesinin İkinci fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Turhan Tayan 

(DYP Grup Başkanvekili) 
ve Arkadaşları 

BAŞKAN'— Komisyon katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLt İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

İçeriğini kabul etmekle beraber, çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?.. 
DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
önergedeki değişiklikle birlikte 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum? 
MADDE 8. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Emekli olacak işçilerimize hayırlı olsun. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

3. — istanbul Milletvekili Bedrettin Doğancan Âkyürek ve 12 Arkadaşının, Millet Meclisi içtü
züğünün 20 nci Maddîsinin Dnğistirümesing Dair içtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/63) 
(S. Sayısı : 13) (1) 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Bedrettin Doğancan Akyürek ve 12 Arkadaşının, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 20 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair İçtüzük Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporunun görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerini almıştır. 
Komisyon raporu daha önce dağıtılmıştı. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım. Komisyon 

raporunun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilme
miştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 20 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
İçtüzük Teklifi . • *' 

MADDE 1. — Millet Meclisi İçtüzüğünün 20 nci maddesinin 12 numaralı bendi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir : 

12. Çevre Komisyonu. 

(1) 13 S. Sayılı Bastnayazı tutanağa eklidir. 
— 291 — 



T.B.M.M. B : 39 20 .2 .1992 0 : 1 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Oğuzhan Asiltürk. 

OĞUZHAN ASlLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilindiği gi
bi, bütün grupların iştirakiyle bir Tüzük Komisyonu teşkil edildi. Bu komisyon çalışmalar yaptı, 
ihtisas komisyonlarının adedinin artırılmasına karar verdi. Şimdi sadece Çevre Komisyonu ku
rulması için bir teklif önümüze geliyor. Halbuki, şu anda Meclis Başkanımızın önünde olan, 
gruplara da verilmiş olan İçtüzük değişikliği, Çevre Komisyonunun kurulmasını da içeriyor. 
İki iş yapmamak bakımından, ben, şu anda Millet Meclisi Başkanlığında bulunan, tetkik edil
mek üzere gruplara gönderilen ve kısa süre sonra da Genel Kurula gelecek olan İçtüzük deği
şiklik teklifini beklemeyi daha uygun görüyorum. Bu bakımdan, tek bir madde halinde kabul 
edilmezce, bütünüyle kabul edilirse çok daha faydalı olacaktır.. . . . 

Bilgilerinize arz ediyor, saygılar sunuyorum^ 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Asiltürk 

..- Başka söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI BEDRETTİN DOĞANCAN AK YÜREK (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz teklif, son yıllarda dünyanın bir numaralı mese
lesi haline gelmiş olan çevre konusunu Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir özel ihtisas komis
yonu olarak ele almaya matuftur. 

Çevre konuları bugün o kadar aktüel ve o kadar dinamik bir yapıya kavuşmuştur ki, bil
hassa uluslararası platformda daima her ay yeni bir değişiklikle ortaya çıkmaktadır, önümüz
deki aylarda Dünya Çevre Konferansında alınacak olan kararların süratle uygulanmasını temi-
nen Birleşmiş Milletlere üye olan ülkelerin kendi mevzuatlarında, kendi kanunlarında da ani 
değişiklikler yapmaları zarurî hale gelecektir. 

O bakımdan, dinamik bir durum arz eden bu konuda, sayın üyelerimizin de gerekli has
sasiyeti göstererekten böyle bir ihtisas komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisimizde de 
kurulmasını kabul edeceklerini ümit eder, hepinize saygı ve sevgiler sunarım. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. —Bu İçtüzük hükmü yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü, maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu İçtüzük hükmünü Türkiye Büyük Millet Meclisi yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istayen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Teklifin tümü kabul edilmiş ve Meclis kararı olmuştur; hayırlı olsun. 
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4. — Askerlik Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapdmasına ilişkin Kanun Tasarısı üe 
Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının 21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Bir Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkın
daki 27.6.1984 Tarihli ve 3031 Sayılı Kanunun 6 net Maddesi ile Getirilen GeçkİMadde IS'in Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/329, 2/20) (S. Sayısı: 23) (1) 

BAŞKAN — Askerlik Kanununun Bir Maddesinde.Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ile Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının 21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayı
lı Askerlik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Bir Ek ve Üç Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkındaki 27.6.1984 Tarihli ve 3031 Sayılı Kanunun 6 ncı Maddesi ile Getirilen 
Geçici Madde 18'in Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Rapo
runun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerini almıştır. 
Komisyon Raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunacağım. Komisyon raporu

nun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler,.. Kabul edilmemiştir. 
Tümü üzerinde söz isteyenler? 
ANAP Grubu adına Sayın Gürhan Çelebican, buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın mil

letvekilleri; sözlerime başlamadan önce, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 
Anavatan Partisi İktidarı döneminde hazırlığı yapılan ve şu anda huzurunuza getirilen bu 

teklif, ordumuzda yapılmakta olan modernizasyon ve yeniden yapılanma çalışmaları sayesin
de hasıl olan Silahlı Kuvvetlerimizdeki asker sayısının azaltılması imkânından yararlanmak su
retiyle kaynakta biriken yükümlü miktarının eritilmesini sağlamaktadır. 

Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı göz önüne alınarak, modernizasyon ve yeniden yapılanma 
çalışmalarının seyrine parelel olarak silah altında tutulan asker sayısının 18 aydan 15 aya veya 
12 aya indirilmesi Grubumuzca uygun görülmektedir. 

Değerli milletvekilleri, esasen, Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 arkadaşı tarafın
dan, bu kanun tasarısının tamamen benzeri olan bir teklifin aynı zamanda verilmesi de, Gru
bumuzun bu kanunun faydasına olan İnancını açıkça belirtmektedir. Bu hususu vurgulamakta 
yarar görüyorum. 

Ayrıca, yedeksubaylık hakkını kazanan; fakat hizmetini er olarak ifa edeceklerin askerlik 
sürelerinin yarıya indirilmesini de, başlangıçta sözünü ettiğim mülahazalarla uygun bulmaktayız. 

Askerlik Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısına gru
bumuzun kabul oyu vereceğini Yüce Meclisinize arz eder, hepinize tekrar sevgi ve saygılar su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gürhan Çelebican'a teşekkür ederiz. 
Başka söz isteyen var mı? 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Grubumuz adına, Sayın Cevat Ayhan konuşacak. 
BAŞKAN — Sayın Cevat Ayhan; buyurun. 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üye

ler; bu tasarı komisyonumuzda uzun uzadıya müzakere edildi. Prensipte, Refah Partisi olarak 
biz, askerlik süresinin kısaltılmasına katılıyoruz. Ancak, bu vesileyle, bu kısaltmaya paralel 
olarak, ordumuzun, millî savunmamızın güçlendirilmesi için alınması gereken tedbirler hak
kında maruzatım olacak, onları yüksek heyetinize arz etmek istiyorum. 

. (1) 23 S. Saydı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Ordunun sayısının azaltılması mühimdir; ama vurucu bir güç, daha modern silahlar, da
ha iyi eğitim görmüş bir orduya sahip olmak şartıyla. Hatırlarsanız, bundan altı yedi sene ön
ce Folkland Savaşı olmuştu. İngiltere -belki rakamlarda hata yapabilirim; asker menşeli ardaş-
larımız daha iyi bilirler 200-300 bin kişilik ordusu olan bir ülke; 8 bin kilometre uzaklığa gitti, 
Arjantin'in işgal ettiği adayı, haklı-haksız; ama askerî gücünü kullanarak çatır çatır geri aldı. 

Tabiî, bunun manası şu : Yani, bir ülkenin savunmada güçlü olması için asker sayısı yeter
li değil. Bugün, İsrail'i çevreleyen 60-70 milyon Müslüman Arap dünyası var; ama 3-4 milyon
luk İsrail, dünyanın en ileri, en güçlü, ateş gücü en yüksek silahlarıyla o bölgeyi tarumar edi
yor; bölgede hâkimiyetini istediği gibi sürdürüyor. 

Buradan şu noktaya gelmek istiyorum; ordumuzda asker sayısını azaltıp, daha küçük bir 
orduya giderken, daha güçlü bir orduya gitmenin yolu da, fazla gecikmeden, süratle, savunma 
sanayimizi geliştirmektir. Zira, çok daha fazla modern teçhizata ihtiyacımız var. Son Körfez 
Savaşını hatırlarsınız; Patriot füzeleri, Saddam'ın milyarlarca dolar vererek getirdiği füzeleri 
daha havadayken yakalayıp, atmacanın güvercini yakalaması gibi, hemen yere indirdi. Tabiî, 
biz bu füzelerden alalım dedik; Türkiye aldı, bir batarya 100 milyon dolar, 20 batarya 2 milyar 
dolar. Türkiye ne kadar alır, ne kadar almaya devam edebilir, vermedikleri zaman ne yapar? 

Bakın, Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşına girerken, o zaman İngiltere'ye zırhlılar 
sipariş edilmişti. Savaş ilan edilir edilmez, Osmanlılar daha Alman cephesinde, Almanlarla 
beraber savaşa girmeden, İngiltere, parası verilmiş olan bu gemileri teslim etmedi. O zaman, 
merhum bahriyeli Rauf Orbay teslim almak için gittiği halde, eli boş dönmüştür. Bizim tarihi
mizin kayıtlarından biridir. Aynı olayı İkinci Dünya Savaşında yaşadık. Bugün, Türldye'nin 
önündeki pek mühim bir mesele savunma sanayiini kurmaktır. 

Geçenlerde, komisyon üyeleri olarak, bir savunma sanayii kuruluşumuza ziyarete gittik. 
Değerli genel müdür bize orada fevkalade güzel bir brifing verdi. Tesisi gezdik. İsmini iftiharla 
ifade edebilirim; bu tesis ASELSAN'dır. 1974 Kıbrıs Barış Harekatından sonra NATO içindeki 
müttefiklerimiz, 1952'den beri kadar birliği yaptığımız müttefiklerimiz bize acımasızca am
bargo uyguladılar. 

1974'te Sanayi Bakanlığında çalışıyordum; Muhterem Mehmet Gölhan Beyefendi de müs-
teşarımızdı, ben muaviniydim; o günleri çok iyi hatırlarım, birinci Kıbrıs Barış Harekatı yapıl
mış, ikincisi daha yapılmamıştı; Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü olan Emekli 
Tümgeneral Recai Baturalp Paşa ziyarete geldi; mesele de şuydu; Makine Kimya Endüstrisi 
Kurumu Sanayi Bakanlığının bir kuruluşu, ordunun çok mühim mühimmatının bazı parçaları 
Belçika'dan sevk edilecek, sipariş edilmiş, parası ödenmiş, tam uçağa yüklenmek üzere olduğu 
bir sırada, bu ambargo sebebiyle, sevkiyat durdurulmuş. Paşamızın talebi şu; Sanayi Bakanlığı 
olarak, Dışişleri Bakanlığımız ve Belçika Dışişleri Bakanlığı nezdinde teşebbüse geçilsin bu mü
himmat parçaları süratle sevk edilsin; zira, ateş hattındaki ordumuzun acil ihtiyacıdır. Tabiî, 
o zaman, emekli paşa munterem genel müdürümüzün bir cümlesini de burada zikretmeden 
geçemeyeceğim. "Memleketin haline yazık" dedi, tabiî bunları 1974 yılı için söylüyorum, Ma
kine Kimya uçak yapardı, Türkiye'de uçak yapılırdı, top imal edilirdi. 1946'da Amerikan yar
dımı, 1952'den sonra NATO yardımı başladı diye top imalatı da bıraktık. Eğer şimdi top imal 
edecek olsak, balistik mühendisimiz de yok acaba nerede yetişir diye bunun üzerinde düşün
dük ve müzakere ettik. Evet 1974'ten bu zamana birtakım meselelerde yol alındı, inşallah 
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daha hızlı yıl alınır; ama aslında daha işin başındayız, süratle, savunma sanayiinde çok özel 
bir proje uygulayıp, Ordumuzun ihtiyaçlarını yerli kaynaklardan karşılayacak bir politikanın 
geliştirilmesi lazım. 

Biraz evvel bahsettiğim ASELSAN'ı ziyaretimiz sırasında savunma sanayii ile ilgili dergi
leri karıştırırken, bir dergide, uluslararası savunma sanayi, savunma gücü hakkında bilgi veren 
Jane Defence İngilizce bir dergide aynen şu rakamları gördüm; İngiltere kendi savunma ihti
yaçlarının yüzde 8'ini dışarıdan alıyor, yüzde 92'sini yerli imal ediyor. Komşumuz Yunanistan, 
yüzde 50'sini yerli imal ediyor, yüzde 50'sini ithal ediyor. Türkiye'de yüzde 8'ini yerli imal edi
yor, yüzde 92'sini de ithal ediyor. Yine bugünlerde bir vesileyle Makine Kimya Endüstrisi Ku
rumu Genel Müdürlüğünü ziyaret ettim, oradaki idarecilerle konuşurken baktım ki, bazı tesis
lerde kapasite yüzde 8 ila 10 mertebesinde. Maalesef, biz, liberal ekonomi, serbest ticaret diye 
kendi tesislerimizi atıl vaziyette bırakıyoruz, dışarıya milyarlarca dolar akıtıyoruz; aynı zamanda, 
teknolojimiz de gelişmiyor ve savunmamız da millî kaynaklara dayanmıyor. 

Bu vesileyle bu düşüncelerimi arz edeyim istedim. İnşallah, yeni Hükümetimiz, Savunma 
Bakanlığımız, Sanayi Bakanlığımız, bu politikalara eğilecektir ve Türkiye'de millî harp sanayi
ini geliştirici tedbirleri alacaktır. 

Hepinizi hürmetle selamlarım. (RP, DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. -
1 inci maddeyi okutuyorum : 

Askerlik Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 21.6.1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 5 inci maddesinin 

27.6.1984 tarihli ve 3031 sayılı Kanunla değişik birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Erbaş ve erler için muvazzaflık hizmet süresi; Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ile Jandarma 

Genel Komutanlığında onsekiz aydır. Bu sürenin, barışta, önce onbeş aya ve bilahara oniki 
aya kadar indirilmesine, Silahlı Kuvvetlerin de ihtiyacı dikkate alınarak, Bakanlar Kurulunca 
karar verilebilir. Ancak, 1076 sayılı Kanun hükmüne tabi yükümlülerden; bu yükümlülükleri
ni istekleriyle veya seçim sonucu yedek subay adayı olmadıkları için erbaş-er olarak yerine ge
tirecekler ile makbul bir özürü olmaksızın seçime katılamayanların hizmet süresi aynı celbe 
tabi olup, yedek subay adayı olarak ayrılanların hizmet süresinin yarısı kadardır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Bir önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte plan 23 sıra sayılı Askerlik Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl

masına İlişkin Kanun Tasarısının 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Yücel Seçkiner İlhan Kaya 
Ankara İzmir 

Gürhan Çelebican Timur Demir 
İstanbul İzmir 
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Farulc Saydam Refik Arslan 
Manisa Kastamonu 

Hasan Çakır Mahmut Orhon 
- Antalya Yozgat 

( Madde 1. — 21.6.1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 5 inci maddesinin 27.6.1984 
tarihli ve 3031 sayılı Kanunla değişik birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

' 'Erbaş ve erler için muvazzaflık hizmet süresi Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandar
ma Genel Komutanlığında halen 18 aydır. Bu sürenin 12 aya indirilmesi, ancak 1076 sayılı Ka
nun Hükmüne tabi yükümlülerden bu yükümlülüklerini istekleriyle veya seçim sonucu yedek 
subay adayı olamadıkları için erbaş ve er olarak yerine getirecekler ile makbul bir özürü ol
maksızın seçime katılamayanların hizmet süresi aynı celbe tabi olup, yedek subay adayı olarak 
ayrılanların hizmet süresinin yarısı kadardır. 

Gerekçe : 1. Askerlik süresinin 12 aya ineceği imajı verilince, 15 aylık kısalma sürecinde 
askere gidecek genç bulunamaz. Çünkü, hemen hemen çoğu genç 15 ay askerlik yapmaktansa, 
sürenin 12 aya inmesinin yolunu ve çarelerini arayacaktır. Sonuçta huzursuz bir ortam yaratıl
mış olacaktır. 

2. Sık sık söylenen "Türkiye Büyük Millet Meclisi devreden çıkarılıyor'' imajının da or
tadan kaldırılarak, bu yetkiyi Bakanlar Kurulunun değil, Yüce Meclisin kullanmasını esas teş
kil edecektir. 

3. Esasen mevcut olan yoklama kaçağı ve asker kaçağı sayısı da bu şekilde azalmış ola
caktır. 

BAŞKAN T— Komisyon önergeye katılıyor mu? 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI BAKİ TUĞ (Ankara) — Komisyon olarak 

önergeye katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı) — Katılmıyoruz Sayın Başkan, 
BAŞKAN — önerge üzerinde konuşmak üzere, buyurun Sayın Seçkiner. 
YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hükümetimiz bu 

tasarıyı getirdiği için Grubumuz adına çok teşekkür ederim. 
Senelerdir askerlik kısalıyor, kısaldı deniyor ve bu söz söylendiği için de askerlikten kaç

malar oluyordu. Askerliğin kısaltılmasını biz de kabul ediyoruz ve bu konuda sizi destekliyo
ruz; ancak tasarıda önce 15 aya indirilmesi, arkasından ne zaman çıkacağı belli olmayan Ba
kanlar Kurulu kararıyla 12 aya indirilmesi öngörülüyor. Tabiî gençler bunu takip ediyor. Bana 
her gün yüzlerce telefon geliyor şahsen kendileri gelip etrafımı sarıyorlar ve diyorlar ki: "Efen
dim, biz niye 15 ay yapalım, bekleriz 12 ay yaparız." Gençler bu 12 ayın çıkması için ne yapa
caklar; üniversite kapılarına yığılacaklar. Sırf askerliklerini tecil ettirebilmek için esas okumak 
isteyenlere riıani olacaklardır. 

Sizler yıllardır söylemiyor musunuz : "ANAP hükümetleri Bakanlar Kuruluna yetkiyi ve
riyor, Meclisi devreden çıkarıyor..." İşte şimdi biz de diyoruz ki, bu yetkiyi Meclise verelim. 
15 ay olacaksa 15 ay, 12 ay olacaksa 12 ay olarak bu kararı burada verelim. Bu çeşit hükümler-
le.gençleri başka yollara sevk etmeyelim; kararı Yüce Meclisimiz versin. Biz hepsine razıyız. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Seçkiner'e teşekkür ederiz. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Bir önerge daha var; okutuyorum efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ederiz. 
"Bir defaya mahsus olmak üzere yüksekokul mezunları, üç ay silah altına alınırlar." 
Gerekçe : Halen yüksekokul mezunlarının sayısı 250-300 bin civarındadır. Silahlı Kuvvet-

• lerin ihtiyacı ise 5 800'dür. Yığılmayı önlemek ve özellikle 30 yaşını geçmiş yükümlülerin silah 
altına alınması, toplumda, kamu kuruluşlarında belli bir rahatlamayı sağlayacaktır. 

Mahmut Orhon Rauf Ertekin 
Yozgat Kütahya 

Halit Dumankaya İlhan Kaya 
istanbul İzmir 

Hasan Çakır 
Antalya 

BAŞKAN—önergeye Komisyon katılıyor mu efendim?.. 
MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI BAKİ TUĞ (Ankara) — Katılmıyoruz 

efendim. - . . ' - • 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Hükümet önergeye katılıyor mu efendim? 
MİLLÎ SAVUNMA SAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı) — Efendim, katılmıyoruz, yük

sek tahsil konusuyla alakası aslında yok bu konunun. Bununla ilgili olarak maddenin içerisin
de bir ibare var; 1076 sayılı Kanun hallediyor meseleyi. 

BAŞKAN — Hükümet önergeye katılmamaktadır, o nedenle işleme koymaya gerek yok
tur efendim. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, özür dilerim, Komisyona ve Hükü
mete sual sorduğunuza göre, işleme koymuş oldunuz efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, söz istiyor musunuz?.. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Lütfen efendim, Sayın Ertekin konuşacaklar. 
BAŞKAN — Sayın Ertekin, buyurun efendim. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; vermiş olduğu

muz önerge ile, bugün, gerçekten 29'un üzerindeki üniversiteden mezun olan gençlerimizin, 
askerlik görevlerini yerine getirebilmelerini ve bunların sıra beklemekten kurtarılmalarını sağ
lamak ve bir defaya mahsus olmak üzere, bu gençlerimizi bu sıkıntıdan kurtarıp, hayata atıl
malarım temin etmek amacıyla bu önergeyi vermiş bulunuyoruz. 

Takdir edersiniz, daha önceki dönemlerde, Ordumuzun yedeksubay ihtiyacı üniversite me
zunlarından yeteri kadar sağlanamıyordu; ama, artık, gelişen Türkiye'de, çok sayıdaki üniver
sitelerimizden mezun olan gençlerimizin bir an evvel hayata atılmalarını temin etmek için as
kerlik görevlerini bu vatan görevlerini ifa etmeleri gerekiyor. O açıdan, bir kereye mahsus ol
mak üzere, bu arkadaşlarımızın, üniversiteden mezun olan gençlerimizin askerlik görevlerini 
üç aylık kısaltılmış bir dönemde yapmaları bize göre uygun olacaktır. 

Ben bu önergenin takdirini Yüce Heyetinize bırakıyorum, hepinize saygılar sunuyorum. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabili edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3.—Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir; hayırlı olsun. 
Devlet Bakanı Güler tleri hakkındaki 11/1 ve 11/2 esas numaralı gensoru önergelerini, 

sözlü sorularla genel görüşme ve Meclis araştırması önergelerini sırasıyla görüşmek için, 25 
Şubat 1992 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20.25 
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Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında Kanun 
Tasarısına verilen oylann sonucu: 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimser 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

450 
274 
173 
100 

1 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Uğur Aksöz 
Bekir Sami Daçe 
Veli Andaç Durak 
Muhammet Kaymak 
M. Selâhattin Kılıç 
Ali Yalçın Ögütcan 
İbrahim Özdiş ! 

Ahmet Sanal 
Turgut Tekin 

ADIYAMAN 
Celâl Kürkoğlu 

AFYON 
tsmet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
AKSARAY 
Mahmut öztürk 

AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 

ANKARA 
Bilâl Güngör 
Orhan Kilercioğlu 
irfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
ibrahim Tez 
Mustafa Tınaz Titiz 

(Kabul Edenler) 

Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 

ANTALYA 
Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekon . 
Hasan Namal 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 

AYDIN 
Tunç Bilget 
Nahit Menteşe 
tsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Balyalı 
Ekrem Ceyhun 
Mehmet Cemal öztaylan 
Melih Pabuççoğlu 
Sami Sözat 

BARTIN 
Koksal Toptan 

BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Nizamettin Toğuç 

BİLECİK 
Bahattin Şeker 

BİNGÖL 
Haydar Baylaz 

176 

BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Tevfik Türesin 

BURDUR 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 

BURSA 
Fethi Akkoç 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 
İbrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 

ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi özer 
A. Hamdi Üçpınarlar 

ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 

ÇORUM 
Arslan Adnan Türkoğlu 

DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
Nabi Sabuncu 

DİYARBAKIR 
Mehmet Kahraman 
Salih Sünier 
Mahmut Uyanık 

— 299 — 



T.B.M.M. B : 39 2 4 . 2 0 . 1 9 9 2 0 : 1 

EDİRNE 
Evren Bulut 
Şerif Ercan 
ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 
ERZİNCAN 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
Abdülmelik Fırat 
İsmail Köse 
ESKİŞEHİR 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 

GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdulkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet özkaya 
Hannan özüberk 

HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nurettin Tokdemir 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner ; 
Süleyman Demirel 
Abdullah Ay kon Doğan 
Ertekin Durutürk 

İÇEL 
Ahmet Bilyeli 
Aydın Güven Gürkan 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
Tansu Çiller 
ibrahim Gürsoy 
Ercan Karakaş 
Mehmet Moğultay 

İZMİR 
Yıldırım Avcı 
Nevzat Çobanoğlu 
Halil Çulhaoğlu 
Ersin Faralyalı 
Erdal İnönü 
KAHRAMANMARAŞ 
Selahattin Karademir 

KARS 
Abdülkerim Doğru 
M. Sabri Güner 

KASTAMONU 
Münif tslamoğlu 

KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoglu 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 

KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
Ahmet Sezai Özbek 

KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Hasan Afşar 
Ali Günaydın 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Mehmet Ali %yuz 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 

MALATYA 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Akın Gönen 

Sümer Oral 
Yahya Uslu 

MARDİN 
Ali Yiğit 
MUĞLA 
IrfettinAkar 
Erman Şahin 

MUŞ 
Sırrı Sakık 
Mehmet Emin Sever 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Osman Seyfi 

NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
Doğan Baran 

ORDU 
Hasan Kılıç 
Refaiddin Şahin 

SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 

SAMSUN 
Cemal Alişan 
Mehmet Cebi 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
İhsan Saraçlar 

SİNOP 
Yaşar Topçu 

SİVAS 
Ziya Halis 

ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
Abdürrezak Yavuz 
ŞIRNAK 
Mahmut Alınak 
Orhan Doğan 
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TEKİRDAĞ 

Muhtar Mahramlı 
Fethiye özver 
Hasan Peker 

TOKAT 

Ali Şevki Erek 
Güler tleri 
Şahin Ulusoy 

ADANA 
Yılmaz Hocaoğlu 

AFYON 
Halil İbrahim özsoy 
Gaffar Yakın 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 

ANKARA 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ömer Ekinci 
t. Melih Gökçek 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiııer 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Hasan Çakır 
ARTVİN 
Süleyman Hatinoglu 

BARTIN 
Hasan Akyol 

BAYBURT 
Bahattin Elçi 
Ülkü Güney 

BİTLİS 
Edip Safder Gaydalı 
BOLU 
Avni Akyol 
Abbas İnceayan 
BURSA 
Feridun Pehlivan 

TRABZON 
Mehmet Ali Yılmaz 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
VAN 
Mustafa Kaçmaz 

(Reddedenler) 

ÇANKmi 
İsmail Coşar 
ÇORUM 
Muharrem Şemsek 
DENİZLİ 
Hasan Korkmazcan 
EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 

ERZURUM 
Abdulillah Fırat 
Şinasi Yavuz 

ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Rasim Zaimoğlu 

GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
İmren Aykut 
Mustafa Baş 
Kadir Ramazan Coşkun 
Naim Çağan 
Gürhan Çelebican 
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Remzi Kartal 

ZONGULDAK 

Adnan Akın 
Şinasi Altmer 
Ömer Barutçu 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 

Hüsnü Doğan 
Elaattin Elmas 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu 
Melike Tugay Haşefe 
Adnan Kahveci 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Emin Kul 
Ali Oğuz 
İbrahim Özdemir 
Sabri Öztürk 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Güneş Taner 
Tunca Toskay 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Işın Çelebi 
Timur Demir 
İsmet Kaya Erdem 
İlhan Kaya 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 
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KAYSERİ ' • ' • ' • 
Salih Kapusuz 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
MALATYA • 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 

ORDU 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Mustafa Kılıçarslan 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 
Hüseyin Özalp 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Abdullatif Şener 

ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
Seyyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpınar 

TOKAT 
Ahmet Fevzi İnceöz 

TRABZON 

Eyüp Aşık 
Ali Kemal Başaran 
,Kemalettin GÖktaş 

VAN 

Şerif Bedirhanoğlu 

YOZGAT 

Mahmut Orhon 

(Çekinser) 

VAN 
Fethullah Erbaş 

ADANA 
M. Haht Dağlı 
Mustafa Küpeli 
Timurçin Savaş 
Orhan Şendağ 

ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 
Kemal T&bak 
Abuzer Tanrıverdi 

AFYON 
Abdullah Ulutürk 

AĞRI 
Mi kail Aydemir 
Cemil Erhan 

AKSARAY 
Halil Demir 
İsmet Gür 

(Oya Katılmayanlar) 
AMASYA 
Haydar Oymak 

ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Ali Dinçer 
Hamdi Eriş 
H. Uluç Gürkan 
Salman Kaya (İz.) 
Mehmet Kerimoğlü 
O. Mümtaz Soysal 

ANTALYA . 
Faik Altun 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın 
Deniz Baykal 
Ali Karataş 

AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Ali Rıza Gönül 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Ömer Lütfî Coşkun 

BATMAN 
Abdülkerim Zilan 

BİLECİK 
Mehmet Seven (İz.) 

BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 

BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Kâmran İnan 
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BOLU 
Necmi Hoşver 
BURDUR 
Mustafa Çiloglu 
BURSA 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Mehmet Gedik 
Mümin Gençoğlu (îz.) 
Kadri Güçlü 
Hüsamettin Örüç 
ÇANAKKALE 
Nevfel Şahin 

ÇANKIRI 
îlker Tuncay 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Yasin Hatipoğlu (Bşk. V.) 
Cemal Şahin 
DENlZLt 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 
M. Halûk Müftüler 

DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Fehmi Işıklar (Bşk. V.) 
Sedat Yürtdaş 
Leyla Zana 
EDİRNE 
Erdal Kesebir 

ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Tuncay Şekercioğlu 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 
ESKİŞEHİR 
Müsamettin Cindoruk 
(Başkan) 

GAZİANTEP 
Mustafa Doğan 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Yavuz Köymen 
Ergun Özdemir 

HATAY 
Fuat Çay 
Mehmet Dönen 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
Ali Uyar 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ali Er 
Asım Kaleli 
Ali Su 
M. İstemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Mukadder Başeğmez 
İsmail Cem (İz.) 
Osman Ceylan 
Bedrettin Dalan 
Halit Dumankaya 
Kemal Naci Ekşi 
Halil Orhan Ergüder 
Engin Güner 
Algan Hacaloğlu 
Fevzi İşbaşaran 
Mehmet Cavit Kavak 
Coşkun Kırca 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Mehmet Sevigen 
Gürol Soylu 

İZMİR 
Veli Aksoy 
Cengiz Bulut 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
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Mehmet Özkan 
Işılay Saygın 
Rıfat Serdaroğlu 
Erkut Şenbaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Ahmet Dökülmez 
Recep Kırış 
ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
Zeki Ünal 
KARS 
Mehmet Alp 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 
KASTAMONU 
Nurhan Tekinel 

KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Aykut Edibali 
Abdullah Gül 
Seyfi Şahin 
KOCAELİ 
Halil İbrahim Artvinli 
Bülent Atasayan 
Şevket Kazan 

KONYA 
Musa Erarıcı 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 
Osman Özbek 
Servet Turgut 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
İsmail Karakuyu 

MALATYA 
Münir Doğan ölmeztoprak 
Yusuf Bozkurt özal 
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MANİSA 
Ümit Canuyar 
Tevfik Diker 
Cengiz Üretmen 

MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 
Mehmet Sincar 
Ahmet Türk 

MUĞLA 
Muzaffer tlhan 
Nevşat özer 
Latif Sakıcı 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
NİĞDE 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 

ORDU 
Bahri Kibar 
Çavit Sadi Pehlivanoglu 

SAKARYA 
Cevat Ayhan 
SAMSUN 
tlyas Aktaş 
trfan Demiralp 
Adem Yıldız 

SİİRT 
Zübeyir Aydar 
Naif Güneş 
Mehmet Erdal Koyuncu 

SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 

SİVAS 
Azimet Köylüoğlu 
Muhsin Yazicıoğlu 
ŞIRNAK 
Selim Sadak 
TEKİRDAĞ 
Halil Başol 

TOKAT 
İbrahim Kumaş 
Ahmet özdemir 

TRABZON 
Koray Aydın 
Fahrettin Kurt 

UŞAK 
Ender Karagül 
Ural Köklü 

VAN 
Nadir Kartal 

YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Hüseyin Erdal 
Lütfullah Kayalar 
Alparslan Türkeş 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit (tz.) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
39 UNCU BİRLEŞİM 20 . 2 . 1992 Perşembe Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci ve 51 arkadaşının, akaryakıt ve sigara ka
çakçılığı ile yeterince mücadele etmedikleri, bu nedenle Devleti zarara uğratarak görevle
rini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili 
maddelerine uyduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel, İçişleri Bakanı İsmet Sezgin 
ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral haklarında Anayasanın 100 üncü maddesi uya
rınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/2) (GÖRÜŞME GÜNÜ : 
3.3.1992 Salı) 

2. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Şevket Ka-
zan'ın, beyan ve icraatlarıyla aileyi tahrip ettiği ve korunmaya muhtaç çocuklar için tah
sis edilen paraları kanunlara aykırı olarak şahsî çıkarları için harcadığı iddialarıyla Devlet 
Bakanı Güler İleri hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca 
bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi. (11/1) (GÖRÜŞME GÜNÜ: 25.2.1992 Salı) 

3. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar ve 24 arkadaşının, beyan ve icraat
larıyla aileyi tahrip ettiği ve korunmaya muhtaç çocuklar için tahsis edilen paraları amaç 
dışı şahsî çıkarları için harcadığı iddialarıyla Devlet Bakam Güler İleri hakkında Anaya
sanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önerge
si. (11/2) (GÖRÜŞME GÜNÜ: 25.2.1992 Sah) 

3 
S E Ç İ M 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Zonguldak Millet
vekili Güneş Müftüoğlu ve Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe'nin, gençlerin so
runları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/6) 

2. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 19 arkadaşının, emeklilerin içinde bu
lundukları durumu ve onları bu durumdan kurtarmak için alınacak tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/9) 

3. — Aksaray Milletvekili İsmet Gür ve 16 arkadaşının, ülkemizde görülen sığır 
vebası hastalığının yaygınlaşma sebeplerini tespit etmek ve Tarım ve Köyişleri Ba
kanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün idarî yapısını ve bu hususdaki ça
lışmalarını incelemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 Üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) 

4. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 11 arkadaşının, ülkemizde Star-1 adı 
altında televizyon yayını yapmakta olan Magic Box International Şirketi ile ilgili id
diaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

5. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 arkadaşının, İstanbul İlinin 
sorunlarını tespit etmek ve buradaki vatandaşların uygar bir düzen içerisinde yaşa
masını temin etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir. Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/Î2) 

6. —T Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, yurt dışındaki 
işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli çözüm yol
larını bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/13) 

7. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür 
rezervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alı
nacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına İlişkin önergesi (10/14) 

8.— Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 12 arkadaşının, toplum
daki ahlâkî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/7) 

9. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâki 
çöküntünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

10. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetimi
nin 2954 sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonu
cu haksız ödemeler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/16) 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

11. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de devlet 
ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarını kapatmak için alınacak ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

12. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de ko
nuşlandırılan "Çekiç Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılma
sı, bu gücün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder 
mahiyet taşıyıp taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınma
sı gereken tedbirlerin tespiti için Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

13. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluş
larımızın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasiteleri
nin tespiti ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 İnci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/19) 

14. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 
442 sayılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

15. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün 
içinde bulunduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

16. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 14 arkadaşının, yurt dışında ça
lışan işçilerimizin, yurt dışında ve yurt içinde karşılaştıkları idarî, malî, ekonomik, 
sosyal ve kültürel sorunları tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anaya
samn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

17. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorunları
nı tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/22) 

18. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma 
sanayiini dışa bağımlıhlctan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddele
ri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

19. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşı
laştığı sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek 
amacıyİa Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

20. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu per
sonelinin içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

21. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güç
lerimize yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ye 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 



6 
S Ö Z L Ü S O R U L A R 

1. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, Gökova Termik Santralına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 

2. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinin kalkınmada önce
likli iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/21) 

3. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun'a veya Giresun-
Ordu arasına havaalanı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/22) 

4. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun İlinin kalkınmada 
öncelikli yöreler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/24) 

5. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Hükümetin görevi devral
dığı tarihten 31.12.1991 tarihine kadar T.R.T. haber bültenlerinde iktidar ve mu
halefet partileri ile hükümete ayrılan sürelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/25) 

6. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın, 
vergi kaçırdığına dair basında çıkan beyanına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/26) 

7. Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Anavatan Partisinin İstan
bul'daki parti binalarına yapılan saldırılara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/30) 

8. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Türkiye Taşkömürü Kurumuna 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/31) 

9. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, yaş çay yaprağı alımla
rında fiyat farkı verilip verilmeyeceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önegresi (6/33) 

10. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Karadeniz Bakır İşlet
melerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/34) 

11. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İli Murgul ilçe
sinde bulunan S.S.K. Genel Müdürlüğüne ait hastanenin hizmete açılıp açılma
yacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/35) 

12. — Trabzon Milletvekili Koray Aydın'ın, 25 Aralık 1991 günü PKK mi
litanlarının Bakırköy'deki bir mağazaya yaptıkları baskına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/36) 

13. — istanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Bakanlar Kuru-
- lunun bazı üyelerinin beyanatları ile tutum ve davranışlarının borsa ve iş dünya

sında önemli değişikliklere neden olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/37) 

14. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Türk'lerin isviçre Bankaların
da bulunduğu iddia edilen paralarının iadesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/38) 

— — B — 
(*) içtüzüğün 97 ncı maddesi uyarınca görüşmesi bir defa ertelenmiştir. 
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S Ö Z L Ü S O R U L A R 

15. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Ankara îl ve İlçe Belediyele
rinde ihale yolsuzlukları ve Bcîko'da usulsüz ödemeler yapıldığı.iddialarına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

16. — İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın, pamuk ve üzüm satışlarında taban 
fiyata fark verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/40) 

17. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Yozgat - Kayseri karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve. İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/41) 

18. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın İline bağlı bazı ilçe
lerdeki Devlet hastanelerinin inşaatlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/42) 

19. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Nazilli Hükümet Konağı'nın 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/43) 

20. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Devlet Hastanesinin 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/44) 

21.— Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Adnan Menderes Sta-
dındaki tribün inşaatına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/45) 

22. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Büyük Menderes projesi için
deki Sultanhisar ve Bozdoğan Sulama projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/46) 

23. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın - Denizli karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/47) 

24:— Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Körfez savaşı nedeniyle Irak'
tan gçlen mültecilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/48) 

25. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, orman tahdit komisyon
larının 1992 yılı çalışma programlarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/49) 

26. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın - Stol tipi havaalanı
nın ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/50) -. , -

27. — Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış'ın, çekiç güce bağlı bir heli
kopterin PKK militanlarına yardım ettiği iddiasına ilişkin Millî Savunma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/51) 

28. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, İstanbul Levent'te yapılan ope
rasyonda öldürülen ve terörist olduğu iddia edilen bir vatandaşa ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/52) 

*29. _ İzmir Milletvekili Timur Demir'in, İzmir Büyükşehir Belediyesin-* 
ce işten çıkartılan işçilerin yaptıkları yürüyüşe ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/53) 

30. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, İmar Bankasının mudilerinc öde
mede sıkıntı çektiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/54) 

31. — İstanbul Milletvekili Osman Ccylan'ın, Çekiç Güç'e bağlı helikopter
lerin bölücü terör örgütüne havadan destçk sağlayıp sağlamadığına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/55) 
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32. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, günlük gazetede yayınlanan 
"Ana. P.'a Büyük Ambargo" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/56) 

33. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, son bir yılda kaçırılan çocukla
ra ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/57) 

34. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, bazı kurum ve kuruluşlarda 
çalışan memur ve işçilerin toplu halde işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/58) 

35. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Bağ - Kur üyesi vatandaşla
rın sağlık sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/59) 

36. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bağımsızlıklarını ilan eden Bos
na - Hersek ile Makedonya Cumhuriyetlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/60) 

37. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1492 yılında ispanya'dan sür
gün edilen yahudilerin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönü
mü nedeniyle yapılacak faaliyetlere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/61) 

38. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1492 yılında İspanya'dan sür
gün edilen yahudilerin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönü
mü nedeniyle yapılacak faaliyetlere ilişkin Dışişleri Bakanindan sözlü soru önergesi (6/62) 

39. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, Malatya Emniyet Müdürlüğüne ya
pılan baskın sonucu hayatını kaybeden bekçi Mehmet Eroğlu'nun ailesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/63) 

40.—Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon İli Bolvadin İlçe
sinin il olup olmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/64) 

41. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, Şırnak İli Dereler Karakoluna 
PKK'nm yapmış olduğu baskında kaybolduğu iddia edilen asteğmene ilişkin Baş-

. bakandan sözlü soru önergesi (6/65) 
42. — İstanbul Milletvekili Kadir Ramazan Coşkun'un, köprü geçiş ücret

lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/66) 
43. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bakan olduktan sonra avukatlık 

mesleğini bırakıp bırakmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/67) 

44. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon - Şuhut Sağlık 
Meslek Lisesine öğrenci alımında yapılan imtihana ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergcsi(6/68) 

45. — Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, 1992 yılı için açıklanan 
dolar kuruna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/69) 

46. — İçel Milletvekili Rüştü Kazım Yücelen'in, zam nedeniyle durduruldu
ğu iddia edilen gübre satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/70) 

47. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, tüpgaza devamlı zam ya
pıldığı iddiasına ilişin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/71) 
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48. — istanbul Milletvekili Osman Ccylan'ın, istanbul Büyükşehir Beledi
yesinde sahte evrakla para çalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/72) 

49.— istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan atamalar
da özel bir bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/73) 

50. — Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu'nun, bazı basın organ
larında yer alan ' 'zinanın suç olmaktan çıkarılacağı" na dair haberin doğru olup 
olmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/74) 

51.— Bursa Milletvekili Mümin Gcnçoğlu'nun, günlük bir gazetede yer alan 
"Müthiş itiraf1" başlıklı habere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/75) 

52. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bazı aşıların karaborsaya düştü
ğü iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

53. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, din görevlilerinin kadro 
ve atama sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/77) 

54. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İlinde orman alanında 
Bakanlık Teşkilatlanmasına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/78) 

55. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Çekiç Güç'le ilgili bazı iddialara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/79) 

56. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Devlet Hasta
nesinde görevli bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) 

57. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa-Sarp Gümrük ka
pısına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/81) 

58. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

59. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ilinde küçük sa- ' 
nayi sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/83) 

60. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ili Hopa-Borçka 
Cankurtaran Tüneline ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/84) 

61. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ilinin kalkın
mada öncelikli birinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü-soru önergesi (6/85) 

62. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde üniversi
te açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 

63. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına 
ve yasak kitaplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

64. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yer
leştirileceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

65. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Sivas Sağlık Meslek Lisesi 
öğrencilerinden birinin intihar ettiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/89) 
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66. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'm, pamuk üreticilerinin uğ
radıkları zarara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/90) 

67. — İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Başbakanlık ve Bakanlıklarda
ki müşavir kadrolarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/91) 

68. — İstanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun, televizyon programlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/92) 

69. — İstanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun, bazı bakanların borç para bul
mak için dış ülkelere gidecekleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/93) 

70. — Trabzon Milletvekili Fahrettin Kurt'un, Zorunlu Tasarruf kesintile
rine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/94) 

71. — Trabzon Milletvekili Fahrettin Kurt'un, Kamu İşveren Sendikaları
nın kaldırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/95) 

72. —- Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, bazı gazetelerde yer alan 
"SHP kurultayından önce partinin üst kurul delegelerinin Devlet imkânlarından 
yararlandınldıkları"na dair habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/96) 

73. :— Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, Taşıt Pulu Vergisi ile me
mur ve işçilerden peşin olarak kesilen vergilerden indirim yapılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/97) 

74. — İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Ipragaz A.Ş.'nin hisselerinin 
bir Fransız firmasına satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/98) 

75. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adıyaman Seçim Kurulu Başka
nının Artvin'e tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/99) 

76. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adalet Bakanlığı personeli
nin özel hizmet tazminatına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/100) 

77. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, su ürünleri avcılığına ilişkin Tarım ve Kö-
yişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/101) 

78. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KİT ürünlerinin piyasa fiyatı
nın altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru Önergesi (6/102) 

79. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu İktisadî Teşebbüslerinde ya
pılan personel atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103) 

80. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, belediyelere ödenen paralara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/104) 

81. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Tavşanlı - Gediz - Simav ilçe
leri ile Balıkesir bağlantısını sağlayacak karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/105) 
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82. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Nazilli Devlet Hastanesi Acil Giriş Ka
pısının neden kullanılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/106) 

83. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yap
tırılan konutların satış fiyatlarına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/107) 

84: — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan Müsteşar Yardımcısı 
hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/108) 

85. —,Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, boş bulunan imam - hatip ve müez
zin kadrolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

86. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TÜRKSAT ihalesini alan firmanın herhangi 
bir kuruluşa komisyon ödeyip ödemediğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/110) 

87. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Bulgaristan'dan göç eden soydaşlarımız için 
yaptırılan konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

88. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Eber Gölünün kirlenmesi ile ilgili id
dialara ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru Önergesi (6/112) 

89. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İlinin 2 nci derecede kal
kınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru Öner
gesi (6/113) 

90. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İli köy santrallerine iliş
kin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/114) 

91. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için cezalandırılan öğ
rencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 

92. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon - Çay İlçesi belediye işçilerinin maaş
larını alamadıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/116) 

93. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, hastanelerde rehin kaldığı iddia edilen hasta 
ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/117) 

94. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir Devlet Bakanının sahibi olduğu Nergis 
Şirketine Denizcilik Bankası tarafından kredi verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/118) 

95. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir bankada rehin bulunan hisse senetleri
nin usule aykırı olarak Nergis Şirketine devredildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/119) 

96. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, mevzuata aykırı olarak Sinop İline 10 
adet otomatik telefon santralı gönderildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/120) 

97. — İstanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman'ın, Irak yetkililerine teslim edil
diği iddia edilen Kerkük Türklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/121) 

98. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Göksün -
Andırın karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/122) 

99. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, İstanbul'da faaliyette bulunan fırınlara 
ve fırın işçilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/123) 
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X I . - Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah 
Artırımı Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/334) 
(S. Sayısı: 18) (Dağıtma tarihi: 3.2.1992) 

2. — 5434 Sayılı T.G. Emekli Sandığı Kanunu, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanunu, 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanunu, 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabma Ça
lışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile 2925 Sayılı Tarım işçileri Sosyal Sigortalar 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 23.1.1992 Tarihli ve 3769 Sayılı Ka
nun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/340, 3/277) (S. Sayısı: 24) (Dağıtma tarihi: 12.2.1992) 

3. — İstanbul Milletvekili B. Doğancan Akyürek ve 12 Arkadaşının, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 20 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair İçtüzük Teklifi ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (2/63) (S. Sayısı: 13) (Dağıtma tarihi: 17.1.1992) 

4. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanma
sı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değieşikîik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasansı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı: 8) (Dağıtma tarihi: 
6.1.1992) 

5. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasansı ve Sağ
lık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/315) (S. Sayısı: İl) (Dağıtma tarihi: 
14.1.1992) 

6. — T. Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/311) 
(S. Sayısı: 9) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 

7. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyan
go Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 
Sayılı Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasansı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S. Sayısı: 10) (Dağıtma tarihi: 
15.1.1992) 

8. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarım İnceleme Komisyonunca Seçilen De
netçi Üyenin ödeneği Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) 
(S. Sayısı: 12) (Dağıtma tarihi: 17.1.1992) 

X 9. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/264) (S. Sayısı; 17) (Dağıtma tarihi: 4.2.1992) 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X 10. — Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerine Olan Borçlarının Tah
kimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/335) (S. 
Sayısı: 20) (Dağıtma tarihi: 6.2.1992) 

11. — Askerlik Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin 
Kanun Tasarısı İle Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşımn 21.6.1927 
Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu 
Kanuna Bir Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkındaki 27.6.1984 Tarihli 
ve 3031 Sayılı Kanunun 6 ncı Maddesi İle Getirilen Geçici Madde 18'in Değişti
rilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/329, 2/20) 
(S. Sayısı : 23) (Dağıtma tarihi: 11.2.1992) 

12. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/327) (S. Sayısı: 31) (Dağıtma tarihi: 18.2.1992) 



Dönem: 19 Yassıma Yılı : 1 

T. B. M. "M. (S. Sayısı: 24) 

5434 Saydı T.C Emeldi Sandığı Kanunu, 506 Sayılı Sosyal Si
gortalar Kanunu, 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, 2926 
Sayılı Tanmda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kanunu ile 2925 Sayılı Tarım işçileri Sosyal Sigor
talar Kanununda Değişildik Yapılması Hakkında 23.1.1992 
Tarihli ve 3769 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Madde
si Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üze

re Geri Gönderme Tezkeresi (1/340, 3/277) 
Türkiye 

Cumhurbaşkanlığı 7.2.1992 
B.01.0.KKB.0.Ö0.00.01 

Kan.Kar. : 39-18/A-1-92-66 
3769 Sayılı Kanun Hakkında 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 24 Ocak 1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/333-1916 sayılı yazı, 
İlgideki yazıya ekli olarak gönderilen 23 Ocak 1992 tarih ve 3769 Sayılı "5434 Sayılı T.C. 

Emekli Sandığı Kanunu, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkâr
lar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, 2926 Sayılı Tarımda Ken
di Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal 
Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" incelenmiştir. 

Yapılan düzenleme ile tüm sosyal güvenlik kanunlarında değişikliğe gidilerek, isteğe bağlı 
emekliye ayrılmalarda, iki koşuldan biri olan yaş sınırlaması kaldırılmakta, sadece belli bir 
süre çalışan iştirakçilerin kendi istekleri ile emekliye ayrılmaları sağlanmaktadır. 

Bakanlar Kurulu bu konuyu başlangıçta Kanun Hükmünde Kararname ile düzenleme yo
luna gitmiş, ancak 10 Ocak 1992 tarihinde Başbakanlığa yazılan ve belgelere dayandırılan ya
zımızda özetle, Kanun Hükmünde Kararnamenin, başlangıçta ve uzun bir gelecekte Devlete 
getireceği ağır malî yük ve özellikle teknik personel ve eğitim kadrolarında meydana getireceği 
etkiler dikkate alınarak, Ülkemizde ve batı ülkelerinde uygulanan sistemlerle de mukayese edi
lerek, konunun bir defa daha incelenmesinin yararlı olacağı açıklanmıştır. 

Bilindiği gibi Anayasanın 65 inci maddesinde aşağıya aynen alınan şu hüküm yer almak
tadır. 

"Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen, görevlerini; ekonomik is
tikrarın korunmasını gözeterek, malî kaynaklarının yeterliği ölçüsünde yerine getirilir." 

Maddenin gerekçe bölümünde ise, üzerinde durulması gereken şu görüşlere yer verilmiş
tir. . . . . . • ' • " 
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"Anayasada yer alan sosyal ve ekonomik hakların Devlet tarafından gerçekleştirilmesi ancak 
malî kaynakların yeterliği ölçüsünde mümkündür. 

Malî kaynakların yeterliliği Devletin kaynaklarını zorlamadan bir sınır teşkil eder. 
Bu kaynakların zorlanması halinde ekonomik istikrarın bozulması mukadderdir. Ekono

mik istikrarın bozulması ise, herşeyden önce Devletin ekonomik ve sosyal ödevlerinin aksama
sı sonucunu doğurur. 

Bundan ise, herşeyden önce bu haklardan yararlanacak olan şahıslar zarar görür. 
Madde, hiç kimseye Devletten sosyal ve ekonomik hakları gerçekleştirmesini isteme hakkı 

vermediğini bu hakların Devlete yüklenen ödevlerden ibaret olduğunu belirlemektedir." 
Görüldüğü üzere, Devlet sosyal alanlarda bir düzenlemeye giderken, herşeyden önce eko

nomik istikrarın korunmasını gözeterek, malî kaynakların yeterliliği ölçüsünde hareket etmek 
zorundadır. 

Anayasada yer alan bu temel görüşleri değerlendiren Hükümetler, 1983 yılından itibaren 
bir seri tedbirler almak suretiyle prim ve yaş esasını ön plana almışlar ve sandıkların aktüeryal 
dengesini kurmaya çalışmışlar ve en önemlisi erken emekliliği önleyecek düzenlemeye gitmiş
lerdir. 

Bu cümleden olarak; 
23 Eylül 1983 tarih ve 2898 sayılı Kanunla, Emekli Sandığı Kanununa tabi bir iştirakçinin 

kendi isteği ile emekliye ayrılması için; kadın iştirakçilerin 20 fiilî hizmet yılını ve 45 yaşını; 
erkek iştirakçilerin 25 fiilî hizmet yılını ve 50 yaşını, doldurmaları gerektiği, hüküm altına alınmış 
ve prim keseneklerinin oranları yükseltilmiştir. • 

Zaman süreci içinde bu tedbirlerin de yeterliği olmadığının görülmesi üzerine 22 Ağustos 
1986 tarihinde çıkarılan 3284 sayılı Kanunla, fiilî hizmet müddetlerinde bir değişikliğe gidil
memekle beraber, İcadın iştirakçilerin 50, erkek'iştirakçilerin 55 yaşını doldurmadan, kendi is
tekleri ile emekliye ayrılmaları önlenmiş, prim kesenekleri zaman süreci içinde °/o 15'ten % 
20'ye çıkarılmıştır. 

, Aynı Kanunla 1 Ocak 1990'dan sonra göreve giren ve T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi 
olan iştirakçilerden, belirlenen hizmet yılı yanında, kadın iştirakçilerin 55, erkek iştirakçilerin 
60 yaşını doldurmaları esası getirilmiştir. 

Bu düzenlemelere gidilirken Kanunların gerekçe bölümlerinde, yukarıdaki düşüncelerimi
zi doğrulayan şu görüşlere yer verilmiştir. 

"...Bu düzenlemeler yapılırken prim esası ön plana alınmış ve Sandığın gelir ve giderini 
dengeleyici unsurlar mümkün olduğu kadar gözönünde tutulmuştur. Bu itibarla, emekli, dul 
ve yetimler lehine hükümler getirilirken, Sandık gelirlerinin büyük bölümünü teşkil eden kese
nek ve karşılık oranlarının da zamanla yükseltilmesi durumunda kalınmıştır.." 

"...T.C. Emekli Sandığı'nın ileriki yıllarda aktüeryal dengesini temin etmek ve erken emek
liliği önlemek üzere T.C. Emekli Sandığı Kanununda istekle emekli olmak için, kadın iştirakçi
ler için 45, erkek iştirakçiler için 50 olan yaş hadleri, fiilî hizmet şartı değiştirilmeksizin, bu 
Kanunun yürürlük tarihinden sonra, emeklilikle ilgili görevleri başlayanlar için 5 yıl daha uza
tılmak suretiyle kadın iştirakçiler için 50, erkek iştirakçiler için 55 yaşa, 1.1.1990 tarihinden iti
baren de 55 ve 60 yaşa çıkarılmaktadır." 

Yapılan bu düzenlemelerin ne derece sağlıklı olduğu, biraz sonra vereceğimiz rakamların 
incelenmesinden de anlaşılacaktır. 

' Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 24) 
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Şöyle ki; 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun geçici 146 ncı maddesine göre; 
"Sandığın nakit durumu gerekli ödemeleri ve harcamaları karşılayamadığı takdirde, San

dığın talebi üzerine Maliye Bakanlığı Bütçesinin sosyal transferler bölümüne bu husus için ko
nulacak ödenekten Sandığa tediyede bulunulur." 

Hükmü gereğince, 1982 yılından 1989 yılma kadar Hazine tarafından Sandığa 
1 205 572 658 ,56 - 239 266 213 523 TL. tutarında ödeme yapılırken; 1990 ve 91 yıllarında, 
gerek biraz önce sözü edilen Kanunlarla emekli keseneklerinin yükseltilmesi ve gerekse yaş kay
dının getirilmesi sonucu T.C. Emekli Sandığı 1990 yılında 253 590 302 640 TL. 1991 yılında 
da tahmini 225 371 000 000 TL. gelir artışı elde etmiştir. 

İlgili tablo aşağıdadır: 

Yıllar Hazine Yardımı 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

1991 

1 205 572 658,56 TL. 
4 648 471395,13 TL. 

6 472 019 462 TL. 
44 613 457 708 TL. 

75 522 780 016,35 TL. 
106 534 916 387 TL. 

223 365 405 047 TL. 
239 266 213 523 TL. 

YOK 

YOK 

. 253 590 302 640 TL, 
(gelir artanı) 

225 371 000 000 TL, 
(gelir artanı) 

Aynen Emekli Sandığı Kanununda olduğu gibi batılı ülkelerin konuya ilişkin mevzuatın
da da normal olarak emekliye ayrılmada iki koşul kabul edilmiştir. 

Bunlardan birincisi, belli bir süre çalışıp prim ödemek, 
İkincisi ise, belli yaştan sonra emekli aylığı bağlanmasına hak kazanmaktır. 
örnek vermek gerekirse uygulama aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir. 

İlgili Ülke Kadın İştirakçilerinde Yaş Erkek İştirakçilerinde Yaş 

Fransa 
İtalya 
Belçika 
İsviçre 
Almanya 
İspanya 
Hollanda 
İngiltere, 
Portekiz 
İsveç 
A.B.D. 
Danimarka 
Norveç 

60 
55 
60 
62 
65 
65 
65 
60 
62 
65 
65 
67 
67 

60 
60 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
67 
67 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 24) 
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Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca belirlenen rakamlara göre 1966-1967 
arasında ömür yılı erkeklerde 52.5, kadınlarda 56.3 olarak belirlenirken, * 

1980-1985 arasında ömür yılı erkeklerde 60.6, kadınlarda 65.5'e, ' 
1989-1990 yıllarında ise, ömür yılı erkeklerde 63.3, kadınlarda 66.0'a yükselmiştir. 
Görülüyor ki, Ülkemizde ömür yılı her geçen gün daha yukarı bir yaş düzeyine ulaşmak

tadır. 
Bu tablo gözönünde bulundurulduğunda 2000 yılında ortalama ömür yaşının 70 yaşı bu

lacağını tahmin etmek kehanet olmayacaktır. 
Son beş yılda emekliye ayrılanların yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde; 
1987 yılında emekliye ayrılanlar içinde 38-43 yaş grubunun oranı % 17.4 iken, bu oran 

1991 yılında % 5.7*ye düşmüştür. 
44-50 yaş grubu için 1987'de % 39.7 olan oran 1991'de °/o 36.1'e inmiştir. 

Buna karşılık 51-55 yaş grubundaki % 24.1 oranı % 29.3'e, 56-60 yaş grubundaki <% 10.2 
oranı % 15.3'e çıkmıştır. 

1987-1991 yılları bir bütün olarak ele alındığında kadınların % 31.7'sinin 38-43 yaş gru
bundan, % 40.5'inin 44-50 yaş grubundan emekliye ayrıldığı görülür. 

Aynı yıllat içinde erkeklerde ise, ağırlık % 36.1 ile 44-50 yaş grubunda % 28.5 ile 41-50 
yaş grubundadır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girmesiyle 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığına tabi 63 200 kadın 
iştirakçinin, 86 258 erkek iştirakçinin bu kanundan istifa edeceği tahmin edilmektedir. 

1992 malî yılı ilk altı aylık dönem için kabul edilen kat sayılar esas alındığında toplam 
149 560 kişinin emekliye ayrılması gerçekleşirse Emekli Sandığı'nın bir yılda 1 trilyon 195 mil
yar 617 milyon 28 bin 800 TL. prim keseneğinden mahrum kalacağı, buna karşılık 1992 yılında 
Emekli Sandığının emekliye ayrılan bu iştirakçilere 2 trilyon 454 milyar 854 milyon 949 bin 
600 TL. emekli aylığı ödeyeceği hesaplanmaktadır. 

Yine belirlenen oranda iştirakçinin emekliye ayrılması halinde Hazine tarafından bu işti
rakçilere 6 trilyon 427 milyar, 523 milyon, 549 bin 600 TL. tutarında emekli ikramiyesi ödene
ceği tahmin edilmektedir. 

23.1.1992 tarih ve 3769 sayılı Kanunun çerçeve ikinci maddesiyle de 1479 sayılı "Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu"nun 35 inci 
maddesinin (b) fıkrasında değişikliğe gidilmektedir. 

1479 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre, yaşlılık aylığından yararlanabilmek için ka
dın ise, 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş! olması ve en az 25 yıl sigorta primi ödemiş bulunma
sı şarttır. > 

Yapılan değişiklikle kadın ise 20 tam yıl, erkek ise, 25 tam yıl sigorta primi ödemiş olması 
halinde iştirakçilerin yaşlılık aylığından yararlanacakları kabul edilmiştir. 

1.12.1991 tarihi itibariyle 1479 sayılı Kanuna tabi BAĞ-KUR toplam 2 085 933 aktif sigor
talıdan 7 071 kadın sigortalının 1992 yılı içinde 20 tam yılı tamamlayarak emekli hakkını kaza
nacağı ve bunlardan büyük bir bölümünün emekli olmak için Kuruma başvuracağı tahmin edil
mektedir. 

Bunun dışında BAĞ-KUR'a kayıtlı 36 251 erkek iştirakçinin de bu haktan yararlanacağı 
hesaplanmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 24) 



_ 5 — 

BAĞ-KUR'un durumu ortadadır. 1991 yılının son üç ayında çıkarılan bir Kararnameyle 
Geliştirme ve Destekleme Fonundan 300 milyar TL.'lık ek bir ödeme yapılmak suretiyle San
dığın görevlerini yerine getirmesi sağlanmış olup, 1992 yılı içinde de Sandığa 1 trilyon TL.'lık 
yardım yapılmasının zorunlu olduğu Hükümetçe kabul edilerek, talepte bulunulmuştur. 

. Hal böyle iken, 23.1.1992 tarih ve 3769 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi üzerine, Sandı
ğın ne derece zor bir durumla karşılaşacağı ortadadır. 

incelenen Kanunun çerçeve 4 ve 5 inci maddeleriyle 2926 sayılı "Tarımda Kendi Adına 
ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu"nun 17 inci ve 18 inci maddelerinde değişik
liğe gidilmektedir. 

Bugün için kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olmaları ve en az 25 tam yıl prim 
ödemiş bulunmaları şartıyla Kurumdan yazılı istekte bulunanlara yaşlılık aylığı bağlanmakta
dır. 

Yapılan yeni düzenlemeyle yaş sınırlaması kaldırıldığı gibi, kadın iştirakçilerde 20 yıl, er
kek iştirakçilerde 25 tam yıl sigorta primi ödeme şartı benimsenmiştir. 

2926 sayılı Kanun 17.10.1983 tarihinde kabul edilip, 1 Ocak 1984 tarihinde yürürlüğe gir
mesi sebebiyle, tarım işçileri yönünden henüz 20 veya 25 yıl tam iş gününü doldurup normalde 
emekli işlemi yapılmamıştır. Ancak, daha önce başka bir emeklilik statüsünden yararlananla
rın bu hizmetlerini kurumlarına devretmek suretiyle emekli olmaları sağlanmıştır. 

3769 Sayılı Kanunun çerçeve 6 ricı maddesiyle 506 sayılı "Sosyal Sigortalar Kanunu "mm 
bazı maddelerinde değişiklik yapılmak suretiyle burada da yaşlılık aylığının bağlanmasında 
yaş kaydı kaldırılmaktadır. 

Aynen 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununda olduğu gibi, 24.12.1985 tarih ve 3246 sayılı 
Kanunla yapılan düzenleme sonucu Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi iştirakçilerin yaşlılık ay
lığının bağlanmasında muayyen süre sigorta primi ödemelerinin yanında, belli yaşı doldurma
ları da kabul edilmiştir. 

1.1.1990 tarihine kadar kadın ise 50, erkek ise 55 olan yaş sınırlaması 1.1.1990 tarihinden 
sonra sigortalı kadınlar için 55, erkekler için 60 yaşını doldurma şartına bağlanmıştır. 

Sosyal Sigortalar yönünden ortalama ömür yaşıyla birlikte en yüksek emeklilik yaşı ince
lendiğinde, ülkeler için durum, aşağıda yeralan tabloda görüldüğü gibidir. 

En Yüksek 
ölüm Yaşı Emeklilik Yaşı 

İlgili Ülke Ortalaması Kadın - Erkek 

60 
60 
60 
65 
67 
65 
60 
60 
65 
55 

65 
65 
65 
65 
67 
65 
60 
65 
65 
60 

Avustralya 
Avusturya 
Belçika 
Kanada 
Danimarka 
Finlandiya 
Fransa 
Yunanistan 
irlanda 
italya 

76.3 
75.1 
74.3 
76.5 
74.9 
74.8 
75.9 
76.5 
73.5 
75.5 
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ölüm Yaşı 
Ortalaması 

79.1 
74.1 
76.5 
74.1 
76.6 
77.1 
77.6 
75.3 
75.0 
75.8 

En Yüksek 
Emeklilik Yaşı 
Kadın - Erkek 

65 65 
65 65 
65 65 
62 65 
65 65 
65 65 
62 65 
60 65 
62 65 
65 65 
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, İlgili Ülke 

Japonya 
Lüksemburg 
Hollanda 
Portekiz 
İspanya 
İsveç 
İsviçre 
İngiltere 
A.B.D. 
Almanya 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi yılda ortalama 85 bin sigortalıya yaşlılık aylı
ğı bağlanmaktadır. 

Kurumda yaşlılık aylığının bağlanmasında yaş kaydının kaldırılması, Kurumun prim ge
lirlerini olumsuz yönde etkileyecek ve buna karşılık bu şekilde ayrılanlara yaşlılık aylığı öde
mek suretiyle Kurum iki yönden büyük malî külfete katlanmak zorunda kalacaktır. 

/ Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra emekliye başlama yaşı kadınlarda 38, erkek
lerde ise 43 yaşına inecektir. 

Yukarıda da izah edildiği gibi ülkemizde yakın bir gelecekte ortalama ömür yaşının 70'in 
üzerine çıkacağı gözönünde bulundurulduğunda, kadın iştirakçiler yönünden 20, erkek işti
rakçiler yönünden 25 yıl prim yatırmalarına karşılık, sigorta kurumlarından asgarî 30-35 yıl 
emekli aylığı alacaklardır. 

Bu tür bir uygulama çok ileri ve zengin ülkelerde dahi kabul edilmemiş ve belirlenen yaş 
sınırlaması esası getirilmiştir. 

1991 yılı esas alındığında; T.C. Emekli Sandığına prim ödeyenlerin sayısı 1 560 000 iken, 
bu Kurumdan aylık alanların sayısı, Sandığa tabi hizmetli olup diğer sosyal güvenlik kurumla
rından aylık alanlar dahil 885 133'tür. 

Sosyal Sigortalar Kurumuna prim ödeyenlerin sayısı işe 3 600 000, buna karşılık bu Ku
rumdan aylık alanların sayısı 1 717 000'dir. 

Bu durumda sosyal kurumların şu anda prim ödeyen iki iştirakçiye karşı bir kişiye emekli 
aylığı ödediği görülmektedir. 

Ancak, zaman süreci içinde bu dengenin bozulacağı ve prim ödeyen bir iştirakçiye karşı, 
kurumların iki emekliye maaş ödeyeceği hesaplanmaktadır. 

Uygulamanın, kaynakları sınırlı ve ihtiyaçları çok olan ülkemizde meydana getireceği yük 
zamanla taşınamaz hale gelecek ve büyük enflasyonist baskılara yol açacaktır. 

Bu Kanun çıktığı takdirde yukarıda da belirtildiği gibi, Emekli Sandığı en kısa sürede, 
güçlükle kurulan dengesini kaybedecek, prim ve yaş sınırlaması getirilmek suretiyle kazanmış 
olduğu pozitif durum, süratle-negatife dönüşecek, bir müddet sonra da her yıl ya çalışanlar
dan daha çok prim kesme zarureti veya bütçeden daha çok destek mecburiyeti doğacaktır. 
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Bilindiği gibi toplanan primlerle emeklilere sağlanan imkânların dengede tutulması bir 
zaruret olarak görülmektedir. 

özellikle Emekli Sandığında önümüzdeki 10 sene içinde çalışanlarla emekliler arasında 
halen mevcut olan muvazene bozulacak, bu durum zorunlu Devlet desteğinin çoğalmasına ve 
devamlı hale gelmesine neden olacaktır. 

Sosyal Sigortalar Kurumu da muhtemelen daha uzun bir süre sonra, aynı duruma düşebi
lecektir. BAĞ-KUR bunun en bariz örneğidir. Bu uygulama ile durumu daha da kritik olacak
tır. 

Erken emekliliğin yeni iş imkânları açacağı şeklindeki ifade ve iddialarda yerinde ve doğ
ru bir değerlendirme olarak görülmemektedir. . . ' « ' . 

Eğer, bu ifadeler erken emekli olanların yerine tümüyle personel alınacağı anlamına söy
leniyorsa, Devletin küçülmesi hedefine aykırı bir uygulama anlamı taşımaktadır. 

Bunun bir de Devlet dışında ve özel sektörde yaratacağı olumsuz yönlerle birlikte değer
lendirilmesi gerekmektedir. 

Şöyleki; erken emekli olan ve daha çok kendisine güvenen yapıdaki bu personel, emekli
likten sonra yeniden işe alınma durumunda, iş verene yük getirmeyeceğinden, daha kolay işe 
alınabilecekler ve ayrıca bunların kazanmış oldukları tecrübe ve yeteneklerde, tercih sebebi ola
cağından, yeni işe girecek ve çeşitli sosyal haklarla işverene daha pahalıya malolacak gençlere, 
iş sahaları da kapatılmış olacaktır. 

Bugün Türkiye Cumhuriyeti Bütçesinin dengesini bozan iki önemli husus, ücret ve trans
fer harcamalarıdır. 

Erken emeklilikle birlikte özellikle transfer harcamaları büyüyecek, boşalacak kadrolar, 
yeni iş sahası kabul edilerek ayrılanların yerine personel alınacağından, ücretlerde de bir tasar
ruf sözkonusu olmayacaktır. Böylece, Devlet hem yeni aldığı personele ve hem de emekli ettiği 
kimselere ücret ödemeye devam edecektir. 

Yüce Meclisin duyduğu ihtiyaç dikkate alınarak, mutlaka böyle bir düzenleme yapılması 
gerekiyorsa, uzun vadede meydana gelecek sakıncaları önlemek, Devletin taşıyacağı yükü de
vamlı hale getirmemek ve ilgili Kanunlara, sosyal güvenlik sisteminin tümünü olumsuz yönde 
etkileyecek bir statü vermemek maksadı ile bu düzenlemeyi sınırlı bir süre için yapmak incele
meye değer görülmektedir. 

Bu mülahazalar ile sosyal.güvenlik konularına ilişkin Kanunların tümünü değiştirmek ye
rine, bu Kanunlara, geçici birer,madde eklenerek uygulamayı bir veya iki yıl ile sınırlı tutmak, 
hatta bu sınırlı süre içerisinde 20-25 yıl olan hizmet şartını, gerekiyorsa birer yıl aşağıya çek
mek sureti ile yapılacak bir düzenleme, memleketimizin geleceği açısından daha uygun ve fay
dalı bulunmaktadır. 

Sonuç olarak; başlangıçta ve gelecekte Devlet için getireceği ağır malî yük, sosyal sigorta 
sisteminin tümüne yansıyacak olan olumsuz etkiler, teknik personel ve eğitim kadrolarında ya
ratacağı boşluk, memleketimizin uzun bir geleceğini etkilemesi ve ileride düzeltilmesi son de
rece zor durumların meydana gelmemesi gibi hususların üzerinde önemle durularak ve yaban
cı ülkelerdeki uygulamalarla da mukayese edilerek, yeni bir değerlendirilmenin yapılması ve 
bu konuda mutlaka bir düzenlemeye gidilecekse, bunun geçici ve sınırlı bir süreye inhisar etti
rilmesinin incelemeye dahil edilmesi, faydalı ve lüzumlu görüldüğünden, 23 Ocak 1992 tarih 
ve 3769 sayılı "5434 Sayılı T.C Emekli Sandığı Kanunu, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 24) 
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1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çatışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nunu, 2926 Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununu ile 2925 
sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" Ana
yasanın. 89 uncu maddesi gereğince bir defa daha görüşülmek üzere ilişikte iade edilmiştir. 

Arzederim. * • • ' • ' 

Turgut Ozal 
Cumhurbaşkanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 24) 



Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 11.2.1992 

Esas No. : 1/340 
Karar No. : 14 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülerek kabul edilen ve onaylanmak 
üzere 24.1.1992 tarihinde Cumhurbaşkanlığına sunulan 23.1.1992 tarihli ve 3769 sayılı "5434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 1479 sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, 2926 sayılı 
Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile 2925 sayılı Tarım 
İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile Cumhurbaş
kanınca Anayasanın 89 uncu maddesi uyarınca bir kere daha görüşülmek üzere Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığına geri gönderilmiş ve Başkanlıkça gerekçeli geri gönderme tez
keresi 7.2.1992 tarihinde Komisyonumuza havale edilmiştir. 

Bu defa, Komisyonumuzun 11.2.1992 tarihinde yaptığı 15 inci birleşimde anılan kanun ile 
geri gönderme tezkeresi, Hükümeti temsilen devlet Bakanı Şerif Ercan, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanı Mehmet Moğultay ile Devlet Personel Başkanı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcileri
nin katılmasıyla incelenip görüşülmüştür. 

Geniş açıklamaların yer aldığı geri gönderme tezkeresinde özet olarak; sözkonusu Kanu
nun uygulamaya konulması ile getireceği malî yükün ekonomik istikrarı olumsuz yönde etkile
yeceği, bunun neticesi olarak Devletin ekonomik ve sosyal görevlerinin aksayacağı, Sosyal Gü
venlik Kurumlarının malî yönden zor duruma düşeceği, daha önceleri hazineden yardım alan 
Emekli Sandığının; emeklilik yaşının yükseltilmesi ile son yıllarda bu yardımı almadığı, Türki
ye'de ortalama ölüm yaşının her geçen gün yükseldiği, 2000 yılında ölüm yaşı ortalamasının 
70'e ulaşacağı, gelişmiş ülkelerde emeklilik yaşının ülkemize oranla daha yüksek olduğu gibi 
konulara değinilmiş ve bu konularla ilgili örnekler verilmiştir. 

Geri gönderme tezkeresinde sonuç olarak; başlangıçta ve gelecekte Devlet için getireceği 
ağır malî yük, sosyal sigorta sisteminin tümüne yansıyacak olan olumsuz etkiler, teknik perso
nel ve eğitim kadrolarında yaratacağı yetişmiş eleman eksikliği gibi sorunların memleketimizin 
uzun bir geleceğini etkilemesi ve ileride düzeltilmesi son derece zor durumların meydana gel
memesi gibi hususların üzerinde önemle durulmuş, yabancı ülkelerdeki uygulamalarla da mu
kayese edilip, yeni bir değerlendirmenin yapılması ve bu konuda mutlaka bir düzenlemeye gi
dilmesi gerekiyorsa; bunun, geçici ve sınırlı bir süreye inhisar ettirilmesinin incelemeye değer 
olabileceği hususu, faydalı ve lüzumlu görüldüğünden anılan Kanunun bir defa daha görüşül
mek üzere iade edildiği belirtilmiştir. 

Kanunun ve Geri Gönderme Tezkeresinin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 
— Kanunun, Sosyal Güvenlik Kurumlarının aktueryal dengesini bozacağı, ekonomiye olum

suz etkiler yapacağı, 
! Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 24) 
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— Erken emekliliğin gerçekleşmesi halinde sosyal güvenlik kurumlarının; primlerini yük
seltmek, kaynak bulabilmek amacıyla gerekirse vergileri artırmak veya emisyona başvurmak 
gibi çareler aranacağı, 

— Kanunun getirdiği malî yükün bütçede karşılığı bulunmadığı, 
- gibi eleştirilerin yanında, 

— Mevcut Kanun yürürlüğe girdiği 1983 yılında çalışmakta olanlara yaş sınırı getirilme
sinin müktesep hak kavramına aykırı olduğu, bazı meslek gruplarında çalışanlara tanınan 
"yıpranma" hakkının yaş sınırlaması ile geçerliliğini yitirdiği, 
şeklinde olumlu görüşler de ifade edilmiştir. 

Yapılan bu eleştiri ve önerilere Hükümet adına; 
—- Kanunun erken emeklilik esasını getirmediği, 
— 1983 yılına kadar, kesintisiz 30 yıl sürdürülen bir statünün tekrar eski şekline dönüştü

rüldüğü, 
— Kanunun ekonomik bir sıkıntı getirmesinin sözkonusu olmadığı, bu haktan yararla

nabilecek iştirakçilerin 149 550 kişi olduğu, ancak °/o 10 veya °/o 20'sinin bu haklarını kullana
cağının tahmin edildiği ve getireceği malî külfetin 1-2 trilyon civarında olduğu 1991 yılı bütçe
sinde bu proje için Emekli Sandığına 2.5 trilyon TL.'Iık bir kaynak ayrıldığı, uygulamanın bel
li bir süreye inhisar ettirilmesi hususunun düşünülebileceği, 

Şeklindeki açıklamalardan sonra Kanunun tümü Komisyonumuzca benimsenerek mad
delerin görüşülmesine geçilmiştir. 

8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin (b) fıkrasının birinci bendi 
ile (ç) fıkrasını değiştiren Çerçeve 1 inci madde, 

2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Kanunun değişik 35 inci maddesinin (b) fıkrasını değiştiren 
Çerçeve 2 nci madde, 

2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasını değişti
ren Çerçeve 3 üncü madde, 

17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı Kanunun 17 nci maddesini değiştiren Çerçeve 4 üncü mad
de ile, 

2926 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin son fıkrasını değiştiren Çerçeve 5 inci madde aynen, 
Çerçeve 6 ncı maddenin sonunda yer alan "Yürürlükten kaldırılmıştır." ibaresi, Cumhur

başkanlığının geri gönderme tezkeresinde de belirtilen; Yasa ile düzenlenen emeklilik sistemi
nin belirli yıl esasına göre sınırlı tutulması görüşüne uygun olarak "1 Mart 1995 tarihine kadar 
uygulanmaz." şeklinde değiştirilerek, 

Kanuna, çerçeve 6 ncı maddedeki değişikliğe paralel olarak ve getirilen sınırlamanın kaza
nılan hakların ihlalini önlemek amacıyla l geçici madde eklenerek, 

Kanunun yürürlüğe ilişkin 7 nci maddesi, çerçeve 6 ncı madde ile geçici maddeye uygun 
olarak yeniden düzenlenmek suretiyle, yürürlüğe ilişkin 8 inci maddesi ise aynen kabul edilmiştir. 

Ayrıca, Komisyonumuz kamunun ve çalışanların beklentilerine biran önce cevap verebil
mek amacıyla İçtüzüğün 53 üncü maddesi uyarınca teklifin Genel Kurulda Öncelikle görüşüle
bilmesi hususunu istemeyi kararlaştırmıştır. 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 24) 
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Başkan 
Ilyas Aktaş 

Samsun 

Sözcü 
Mahmut Oztürk 

Aksaray 

Veli Andaç Durak 
Adana 

Cengiz Altınkaya 
Aydın 

(Muhalefet şerhi eklidir ) 

Melih Pabuççuoğlu 
Balıkesir 

Necmi Hosver 
Bolu 

Ytlniaz Ovalı 
Bursa 

Adnan Keskin 
Denizli 

Mahmut Uyanık 
Diyarbakır 

Nihat Matkap , 
Hatay 

Adnan Kahveci 
istanbul 

(Muhalefet şerhim ektedir) 

Isın Çelebi 
tzmir 

(Muhalefet şerhim ektedir) 
Abdullah Gül 

Kayseri 
Mustafa Ünaldt 

Konya 
Ekrem Pakdemirli 

Manisa 
(Muhalefet şerhim ektedir) 

Hasan Peker 
Tekirdağ 

Başkahvekili 
İrfan Gürpınar 

Kırklareli 

Kâtip 
Haydar Oymak 

Amasya 

Halil Demir 
Aksaray 

Hüseyin Balyalı 
's '• • Balıkesir 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

Mustafa Çiloğlu 
Burdur 

Nevfel Şahin 
Çanakkale 

M. Halûk Müftüoğlu, 
Denizli 

Mehmet Dönen 
Hatay 

Rüştü Kâzım Yücelen 
içel 

(Muhalefet şerhim eklidir) 
Z. Selçuk Maruflu 

İstanbul 
(Muhalefet şerhim ektedir) 

Rıfat Serdaroğlu 
tzmir 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Mehmet Ali Yavuz 
Konya 

Refaiddin Şahin 
Ordu 

Koray Aydın 
Trabzon 

Kamer Genç 
Tunceli 
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MUHALEFET ŞERHt 

1. Kısa süreli de olsa Erken Emeklilik Tasarısı ile, Avrupa'da 7 çalışan, 1 emekliyi finan
se ederken, 

Bu Kanun sonucu; ülkemizde 1 çalışan 1 emekliyi finanse eder hale gelmektedir. Dünya
nın hiçbir ülkesinde böyle bir durum yoktur. 

2. Bu tasarı ile 1992 yılı bütçesine 10 trilyon TL.'lik ek yük gelmesine rağmen, bu para,-
mn 1992 yılı bütçesine konmamış olması da, konunun yeterince etüt edilmediğini göstermektedir. 

Saygılarımızla. 

Iştn Çelebi Cengiz Alttnkaya Rüştü Kâzım Yücelen 
İstanbul Aydın tçel 

Ekrem Pakdemirli Adnan Kahveci Selçuk Maruftu 
Manisa İstanbul İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 24) 
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ANAYASANIN 89 UNCU MADDESİ GEREĞİNCE CUMHURBAŞKANINCA 
BİR DAHA GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE GERİ GÖNDERİLEN KANUN 

5434 Sayılı T.C Emekli Sandığı Kanunu, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 

Kurumu Kanunu, 2926 Sayılı Tarımda Kendi Âdına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kanunu ile 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Kanlın No. 3769 Kabul Tarihi: 23.1.1992 

MADDE 1. — 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin (b) fıkrasının 
birinci bendMle (ç) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Kadın iştirakçilerden 20, erkek iştirakçilerden 25 fiilî hizmet yılını dolduranların istekleri 
üzerine; 

ç) 87 nci maddenin (a, b, c, d, e, g, h, i, j ve m) fıkralarında gösterilenlerden kadın ise 
20, erkek ise 25 fiilî hizmet yılını dolduranların istekleri üzerine, 

MADDE 2. -r- 2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Kanunun değişik 35 inci maddesinin (b) fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir., 

b) Kadın ise 20 tam yıl, erkek ise 25 tam yıl sigorta primi ödemiş olması şarttır. 
MADDE 3. — 2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin ikinci 

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
35 inci maddenin (b) ve (c) fıkralarına göre bağlanacak aylıklarda ise primi ödenmemiş 

25 yıldan az her tam yıl için % 1 indirim yapılır. 
MADDE 4. — 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı Kanunun 17 inci maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
Madde 17. — Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için sigortalının; 
a) Kadın ise 20 tam yıl, erkek ise 25 tam yıl sigorta primi ödemiş olması, 
b) Kurumdan yazılı istekte bulunması, 
Şarttır. 
Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmakla beraber en az 15 tam yıl sigorta primi öde

miş olanlara da kısmî aylık bağlanır. 
MADDE 5. — 2926 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmiştir. 
17 nci maddeye göre bağlanacak yaşlılık aylıkları 25 yıldan eksik prim ödenmiş her tam 

yıl için % 70 oranı ikişer eksiltilerek hesaplanır. 
MADDE 6. — a) 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin (h), (i) fık

raları ile bu maddenin son bendi ve aynı Kanunun ek 55, ek 58 inci maddeleri ile geçici 174 
üncü maddesi, 

b) 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Kanunun ek 27, 28, 29 ve 30 uncu maddeleri ile geçici 
64 ve 65 inci maddeleri, 

c) 17.10.1983 tarihli ve 2925 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (a) bendi, 
Yürürlilkten kaldırılmıştır. 
MADDE 7. — Bu Kanun, Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil personel için 1.7.1992 

tarihinde, diğer personel için yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 8. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütün 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 24) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

5434 Sayılı XC Emekli Sandığı Kanunu, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kamunu, 1479 Sayılı Es-
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, 2926 Sa
yılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile 2925 Sayılı Ta

rım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

MADDE 1. — Kanunun 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Kanunun 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3; :— Kanunun 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Kanunun 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Kanunun 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — a) 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin (h), (i) 
fıkraları ile. bu maddenin son bendi ve aynı Kanunun ek 55, ek 58 inci maddeleri ile geçici 
174 üncü maddesi, 

b) 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Kanunun ek, 27, 28, 29 ve 30 uncu maddeleri ile geçici 
64 ve 65 inci maddeleri, 

c) 17.10.1983 tarihli ve 2925 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (a) bendi, 
Hükümleri 1 Mart 1995 tarihine kadar uygulanmaz. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1 Mart 1995 tarihine kadar yaşlılık ve emeklilik aylığına hak ka
zanacaklar ile daha önce bu hakkı kazanmış olanlar hakkında da bu Kanun hükümlerinin uy
gulanmasına devam olunur. 

MADDE 7. — Bu Kanun, Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil personel için 1.7.1992 
tarihinde, diğer personel için yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Bu Kanun ile getirilen değişiklik hükümleri 1 Mart 1995 tarihine kadar geçerlidir. 1 Mart 
1995 tarihinden itibaren değiştirilmeden önceki Kanun hükümlerinin uygulanmasına devam 
olunur. 

MADDE 8. — Kanunun 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 24) 





Dönem : 19 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 13) 

istanbul Milletvekili B. Doğancan Akyürek ve 12 Arkadaşı
nın, Millet Meclisi İçtüzüğünün 20 nci Maddesinin Değişti

rilmesine Dair İçtüzük Teklifi ye Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/63) 

Doğru Yol Partisi 
TBMM Grup Başkanlığı 

No.: 1/47 
27.12.1991 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 20 nci Maddesinin Değiştirilmesi ile ilgili İçtüzük Teklifi ili
şikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

B. Doğancan Akyürek 
İstanbul 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Beslami Teke 
Hatay 

B. Sami Daçe 
Adana 

Hacı Filiz 
Kırıkkale 

Ali Uzun 
Zonguldak 

, 

Turgut Tekin 
Adana 

Tur/ıan Tayan 
Bursa 

Nevzat Ercan 
Sakarya 

Hamdi Üçpınarlar 
Çanakkale 

Uğur Aksöz 
Adana 

Abdullah Kınalı 
Hatay 

Kadir Bozkurt 
Sinop 

GEREKÇE 

Çevre Sorunları: Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde önemli boyutlara ulaşmış bulun
maktadır. Ekolojik denge bozulmuş, toprak, hava, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarımız kirlen
miştir. 

Ormanlarımız tahrip olmuş, topraklarımız erozyona uğramıştır. Kıyılarımız yanlış yapı
lanma sonucunda beton yığınına dönmüştür. Tarihî ye kültürel değerlerimiz, tabiî güzellikleri
miz yok olmak üzeredir. Bu nedenle, çevre sorunlarının takip ve çözümü için ülkemizde Çevre 
Bakanlığı kurulmuştur. Buna paralel olarak TBMM bünyesinde Çevre Bakanhğı'nın kuruluşuna 
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imkân veren Kanun Hükmünde kararname başta olmak üzere, Çevre Bakanlığını ilgilendiren 
kanun tasarı ve tekliflerinin görüşüleceği daimi bir Çevre Komisyonu'nun kurulması mecburi
yeti doğmuştur. 

Anayasa Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 

Esas No.: 2/63 
Karar No.: 3 

11.1.1992 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca, 3.1.1992 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, İstanbul Milletvekili B. 
Doğancan Akyürek ve 12 Arkadaşının, Millet Meclisi İçtüzüğünün 20 nci Maddesinin Değişti
rilmesine Dair İçtüzük Teklifi, Komisyonumuzun 16.1.1992 tarihli toplantısında teklif sahiple
ri de bulunduğu halde incelenmiştir. 

Komisyonumuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün bir an önce çıkartılması dile
ğiyle bu İçtüzük değişikliği teklifini gerekçesi doğrultusunda olumlu bulmuş ve maddelerinin 
görüşülmesine geçilmesini kabul etmiştir. 

Komisyonumuz, teklifin 1, 2 ve 3 üncü maddelerini aynen kabul etmiştir. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olu

nur. 

Başkan 
ihsan Saraçlar 

Samsun 
Kâtip 

Cafer Sadık Keseroğlu 
Sinop 
Üye 

0. Mümtaz Soysal 
Ankara 

Üye 
Mehmet Cemal Oztaylan 

Balıkesir 
Üye 

Bestami Teke 
Hatay 

Üye 
M. Sadık Avundukluoğlu 

Kırıkkale 
Üye 

Yahya Uslu. 
Manisa 

Üye 
Nevzat Ercan 

Sakarya 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Sözcü 
Uğur Aksöz 

Adana 
Üye 

/. Melih Gökçek 
Ankara 

Üye 
Yüksel Yalova 

Aydın 
Üye 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Üye 
ismet Kaya Erdem 

İzmir 
Muhalifim 

Üye 
Melunet Keçeciler 

Konya 
Üye 

Osman Seyfi 
Nevşehir 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ANAYASA KOMİSYONUNUN 
B. DOĞANCAN AKYÜREK VE KABUL ETTİĞİ METİN 

12 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

. Millet Meclisi İçtüzüğünün 20 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair 

İçtüzük Teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 20 nci maddesinin 12 numaralı bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

12. Çevre Komisyonu 

MADDE 2. — Bu İçtüzük hükmü yayı
mı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. -r Bu İçtüzük hükmünü 
Türkiye Büyük Millet Meclisi yürütür. 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 20 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair 

İçtüzük Teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul 'edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 13) 





Dönem: 19 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. . (S. Sayısı: 23) 

Askerlik Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması
na İlişkin Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Yücel Seç-
Idner ve 10 Arkadaşının 21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı As
kerlik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Ka
nuna Bir Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkındaki 
27.6.1984 Tarihli ve 3031 Sayılı Kanunun 6 ncı Maddesi ile 
Getirilen Geçici Madde 18'in Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/329, 2/20) 

T.C. 
Başbakanlık 22JJ992 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü ' 

Sayı: B.02.0.KKGM/101-243/01201 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLtSt BAŞKANLIĞINA 

Millf Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
15.1.1992 tarihinde kararlaştırılan "Askerlik Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılma
sına İlişkin Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

GEREKÇE 

1111 Sayılı Askerlik Kanununun 5 inci maddesinin 27.6.1984 tarihli ve 3031 sayılı Kanunla 
değişik birinci fıkrası hükmüne göre, muvazzaf askerlik süresi erbaş ve erler için onsekiz aydır. 

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen değişmeler, Doğu-Batı yumuşaması, Silahsızlanma 
Andlaşmasının imzalanması, Varşova Paktı'nın dağılması, Körfez Savaşı gibi gelişmeler ile bun
lara bağlı olarak tehditte meydana gelen değişiklikler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeniden teşki
latlanması ve modernizasyonu ihtiyacını gündeme getirmiştir. Bu gelişmelere paralel olarak, 
silahlı kuvvetler mevcudunun da azaltılması ve askerlik süresinin kısaltılması gereği ortaya çık
mış bulunmaktadır. 

öte yandan, ülke genelinde genel kültür ve eğitim seviyesinin yükselmesi, mevcut askerlik 
süresinin muhafazasını gerektiren sebepleri ortadan kaldırmıştır. Ayrıca, hızlı nüfus artışı ne
deniyle kaynakta ihtiyaç fazlası yükümlü birikimi meydana geldiğinden, bu birikimin gideril
mesi ihtiyacı da ortaya çıkmıştır. 

Yukarıda açıklanan ihtiyaçların giderilmesi amacıyla hazırlanan tasarı ile; erbaş ve erler 
için uygulanan onsekiz aylık askerlik süresinin, kaynağın ihtiyacı karşılama imkânına bağlı 



olarak ve Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınmak suretiyle Bakanlar Kurulunca kademeli 
bir şekilde önce onbeş aya daha sonra da oniki aya indirilmesi öngörülmektedir. 

Anavatan Partisi 
TBMM Grup Başkanlığı 3.12.1991 

••...'• Sayı: 07-91/26 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

1111 Sayılı Askerlik Kanununun bir maddesinin değiştirilmesi ile ilgili kanun teklifim ekte 
sunulmuştur. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Yücel Seçkiner. Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Ankara Çorum 

Metin Emiroğlu Nevzat Özer 
Malatya Muğla 

Mustafa Balcılar , Yusuf Pamuk 
Eskişehir İstanbul 

Fahrettin Kurt Rasim Zaimoğlu 
Trabzon Giresun 

Yasar Erydmaz Hasan Çaktr 
Ağrı Antalya 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İ ç e l ' "•• 

GEREKÇE 

1. 1111 Sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine göre muvazzaf askerlik süresi (18) aydır. As
kerlik döneminin bu kadar uzun olması, genç iş gücünün bu süre boyunca tüketici ve atıl kal
masına sebep olmakta, bu durum da ekonomimizi menfi yönde etkilemektedir. 

2. Hızlı nüfus artışı nedeniyle kaynakta ihtiyaç fazlası yükümlü birikimi meydana gel
mekte, bu birikimi eritmek maksadına yönelik "Bedelli Askerlik", "Kamu Kurum ve Kuru
luşlarında Hizmet" gibi eşitsizlik yaratan uygulamalara başvurulmaktadır. 

3. Çağımızda klasik silahlar yerlerini hızla yüksek teknoloji ürünü silahlara terketmekte 
bu durumda nitelikli personel ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. 

Bugün ülke genelinde ulaşılan genel kültür ve eğitim seviyesi ise bu ihtiyacı karşılayabile
cek hale geldiğinden uzun süreli askerlik zorunluluğu da ortadan kalmaktadır. 

4. Silahlı Kuvuvetlere ayrılan bütçenin önemli bir bölümü zorunlu askerlik hizmetini yap
makta olan kesime ayrılmaktadır. Oysa, askerlik süresinde yapılacak indirim önemli ölçüde 
bir tasarruf sağlayacak, bu uygulama ile elde edilecek tasarruf da modern silah sistemlerinin 
imal veya alımına kaydırılabilecektir. 

5. Bu nedenlerle askerlik süresinin (18) aydan (12) aya indirilmesi; atıl durumdaki insan 
gücünün biran önce üretime katılmasına, kaynakta biriken yükümlü sayısnıın kısa sürede eri-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 23) 
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meşine yardımcı olacak, hizmette eşitlik sağlayacak ve bu uygulamayla elde edilecek tasarruf 
Silahlı Kuvvetlerin modernize edilmesine de katkı sağlayabilecektir. Süre indirimi, halen uygu
lanan eğitim sistemi ile askere alma esaslarında büyük çaplı değişikliğe sebep olmayacaktır. 

ANKARA MİLLETVEKİLİ YÜCEL SEÇKİNER VE 10 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Ka
nuna Bir Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 27.6.1984 Tarihli ve 3031 Sayılı Kanu
nun 6 na Maddesi ile Getirilen Geçici 18 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1111 Sayılı Askerlik Kanununa 27.6.1984 tarihli ve 3031 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesi ile getirilen geçici 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

"Bu Kanunun kabulü tarihinde silah altında bulunan 18 aylık hizmet süresine tabi erbaş 
ve erler 15 aylık hizmet süresini doldurduklarında terhis edilirler." 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Millî Savunma Bakanlığı yürütür. 
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Millî Savunma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Milli Savunma Komisyonu ' 10.2.1992 
Esas No.: 1/329, 2/20 

Karar No.: 10 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Askerlik Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile 
Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, 21.6.İ927 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Bir Ek ve Üç Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında 27.6.1984 Tarihli ve 3031 Sayılı Kanunun 6 ncı Maddesi ile Getirilen Geçici 
18 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi, Komisyonumuzun 6.2.1992 tarihli 5 
inci Birleşiminde, Millî Savunma Bakam ve Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle görüşüldü. 

Gerek tasarıda gerekse teklifte; dünyada ve ülkemizde meydana gelen değişme ve gelişme
ler nedeniyle Silahlı Kuvvetler mevcudunun azaltılması ve askerlik süresinin kısaltılması gere
ğinin ortaya çıktığı, ülkemizde yükselen genel kültür ve eğitim seviyesinin mevcut askerlik sü
resinin muhafazasını gerektiren sebepleri ortadan kaldırdığı ve hızlı nüfus artışının kaynakta 
ihtiyaç fazlası yükümlü birikimine neden olduğu ileri sürülerek askerlik süresinin kısaltılması 
öngörülmüştür. • 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde: . . 
— Askerlik süresinin kademeli olarak indirilmesinin, 12 aylık süreden istifade edebilmek 

amacıyla mükellefleri yükümlülükten kaçmaya teşvik edeceği, 
— Bakanlar Kuruluna yetki verilmesinin sakıncalı olacağı, bu yetkinin seçimlerde oy mal

zemesi yapılabileceği, dolayısıyle askerlik süresinin direkt olarak indirilmesinin daha uygun ola
cağı, 

— Sürenin 15 aya indirilmesinin, asker mevcudunu % 20 oranında, 12 aya indirilmesinin 
ise % 40 oranında azaltacağı nazara alınarak süre kısaltılırken komşu ülkelerin asker mevcudu 
ile ülkemizdeki terör olaylarının da gözönünde bulundurulması gerektiği, 

— Çevremizdeki ülkelerin bugün için tek başlarına birer tehdit oluşturmasının söz konu
su olamayacağı, kaldı ki °/o 20'lik bir azalmanın Türk Silahlı Kuvvetlerindeki hizmet birlikle
rinden de karşılanabileceği, 

— Bugün için yeterli miktarda kaynak bulunduğu, 
— Sayıca çok olan değil; eğitilmiş, yüksek ateş gücüne sahip ve vasıfları geliştirilmiş bir 

ordunun daha güçlü olacağı, 
Şeklindeki görüş, eleştiri ve önerileri takiben Hükümet adına; 
— Risk durumunun önemle dikkate alındığı, 

— Türk Silahlı Kuvvetlerinin birdenbire boşaltılmasının müşkülata neden olacağı, bu ne
denle, sözleşmeli subay ve uzman er-erbaş sisteminin gelişmesine ve istihdam edilecek uzman 
er ve erbaşların belli bir seviyeye gelmesine paralel olarak süre indirimine gidileceği, 

— Bugün için hatta önümüzdeki 1-2 yıl içinde askerlik süresinin 12 aya indirilmesinin müm
kün olmadığı, 
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— Bakanlar Kuruluna verilen yetkinin; celp dönemlerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ih
tiyaç durumuna göre kullanılacağı, kaynak ve yeni kuvvet yapısı dikkate alınarak askerlik sü
resinin tedricen indirileceği, 

Şeklindeki açıklamalardan sonra maddelere geçilmesi ve görüşmelerde, daha kapsamlı ve 
kalıcı mahiyette görülen tasarının esas alınması kabul edilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesinde yeralan "...Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak..." 
ibaresi, Genelkurmay Başkanlığının Başbakanlığa bağlı olması ve Silahlı Kuvvetlerin hizmet 
ihtiyacının doğrudan Başbakanlığa sunulması gerektiği düşüncesiyle "...Silahlı Kuvvetlerin de 
ihtiyacı dikkate alınarak..." şeklinde değiştirilmiş ve madde bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

Tasarının 2 ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkaıılığa saygı ile arzolu-

nur. 

M. 

Başkan 
Baki Tuğ 
Ankara 

Kâtip 
Sabrı Güner 

Kars 

Üye 
Ethem Kelekçi 

Afyon 
Muhalifim 

Üye 
Mehmet Cemal Oztaylan 

Balıkesir 

Üye 
Mukadder Baseğmez 

İstanbul 

Üye 
ismail Safa Giray 

İstanbul 

Üye 
Süha Tanık 

tzmir 

. Ü y e 
Faruk Saydam 

Manisa 

Sözcü 
Mustafa Kaçmaz 

Van 

Üye 
Celal Kürkoğlu 

Adıyaman 

Üye 
Yücel Seçkiner 

Ankara 

Üye 
Asım Kaleli 

İçel 

Üye 
Gürhan Çelebican 

İstanbul 

Üye 
Nevzat Çobanoğlu 

İzmir 

Üye 
Tevfik Diker 

Manisa 

Üye 
Cevat Ayhan 

Sakarya 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Askerlik Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 

. MADDE 1. — 21.6.1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 5 inci maddesinin 
27.6.1984 tarihli ve 3031 sayılı Kanunla değişik birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Erbaş ve erler için muvazzaflık hizmet süresi; Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ile Jandar
ma Genel Komutanlığında onsekiz aydır. Bu sürenin, barışta, önce onbeş aya ve daha sonra 
oniki aya kadar indirilmesine, Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Bakanlar Kurulun
ca karar verilebilir. Ancak, 1076 sayılı Kanun hükmüne tabi yükümlülerden; bu yükümlülük
lerini istekleriyle veya seçim sonucu yedek subay adayı olmadıkları için erbaş-er olarak yerine 
getirecekler ile makbul bir özürü olmaksızın seçime katılamayanların hizmet süresi aynı celbe 
tabi olup, yedek subay adayı olarak ayrılanların hizmet süresinin yarısı kadardır." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 23) 



' MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL ETTÎĞÎ METİN 

Askerlik Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 21.6.1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 5 inci maddesinin 
27.6.1984 tarihli ve 3031 sayılı Kanunla değişik birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Erbaş ve erler için muvazzaflıkhizmet süresi; Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ile Jandarma 
Genel Komutanlığında onsekiz aydır bu sürenin, barışta, önce onbeş aya ve bilahara oniki aya 
kadar indirilmesine, Silahlı Kuvvetlerin de ihtiyacı dikkate alınarak, Bakanlar Kurulunca ka
rar verilebilir. Ancak, 1076 sayılı Kanun hükmüne tabi yükümlülerden; bu yükümlülüklerini 
istekleriyle veya seçim sonucu yedek subay adayı olmadıkları için erbaş-er olarak yerine getire
cekler ile makbul bir özürü olmaksızın seçime katılamayanların hizmet süresi aynı celbe tabi 
olup, yedek subay adayı olarak ayrılanların hizmet süresinin yarısı kadardır. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

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

S: Demirci 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Prof. E. inönü 

Devlet Bakanı 
Prof. T. Çiller 

Devlet Bakanı 
t Tez 

Devlet Bakanı 
G. İleri 

Devlet Bakanı 
< 0. Kilercioğlu 

Devlet Bakanı 
O. Barutçu 

Devlet Bakanı. 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Batalh 

Millî Savunma Bakanı 
N. Ayaz 

Dışişleri Bakanı 
H. Çetin 

Millî Eğitim Bakanı 
K. Toptan 

Sağlık Bakanı 
Y. Aktuna 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
N. Cevheri 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. T. Köse 

Kültür Bakanı 
D. P. Sağlar 

Orman Bakanı 
V Tanır 

Devlet Bakanı 
C. Çağlar 

Devlet Bakanı 
E. Ceyhun 

Devlet Bakanı 
A. Gönen 

Devlet Bakanı 
G. Ergenekon 

Devlet Bakanı 
M. Kahraman 

Devlet Bakanı 
M. A. Yılmaz 

Devlet Bakanı •" 
Ş. Ercan 

Adalet Bakanı 
M. S. Oktay 

İçişleri Bakanı 
/. Sezgin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
S. Oral. 

Bay. ve tskan Bakanı 
Prof. O. Kumbaracıbaşı 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Topçu 

Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Moğultay 

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
E, Faralyalı • 

Turizm Bakanı 
, Prof. A. Ateş 

Çevre Bakanı 
B. D. Akyürek 
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(Millî Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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