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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.OO'te açılarak üç oturum yaptı. 

Bolu Milletvekili Avni AkyoPun, Lise Mezunlarına Meslek Edindirme (LtMME) Projesi
ni iptal kararının hatalı olduğuna; projeyle ilgili vaatlerinin bazı basın ve yayın organlarınca 
yanlış aksettirildiğine; yapılan araştırma sonuçlarının bu proje uygulamasının başarılı olduğu
nu ortaya koyduğuna; toplumun çeşitli kesimlerinin de görüşleri alınarak konunun yeniden in
celenmesi gerektiğine ilişkin gündem dışı konuşmasına Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptan; 

Ordu Milletvekili Cavit Sadi Pehlivanoğlu'nun, Azerbaycan - Ermenistan ihtilafı ve Yu
karı Karabağ surununa; doğabilecek sonuçların Türk âlemi açısından önemine; barışçı yollar
dan çözüm bulunabilmesi için Türkiye'nin meseleyi dünya kamuoyuna anlatması ve AGİK Av
rupa Parlamentosu ile Birleşmiş Milletlere süratle intikal ettirmesi gerektiğine ilişkin gündem 
dışı konuşmasına Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin; 

Gevap verdiler. 

Kütahya Milletvekili Ahmet Derin de, Kütahya Manyezit İşletmeleri Anonim Şirketinin 
(KUMAŞ) ülke ekonomisine katkıları ile bugün içinde bulunduğu malî zorluklara ve nedenle
rine; bu durumdan kurtarılabilmesi için alınması gereken tedbirlere ilişkin gündem dışı bir ko
nuşma yaptı. 

Başkanlıkça, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda bağımsızlara düşen 1 üyelik için 
yapılacak başvurulara ilişkin duyuruda bulunuldu. 

Sımak Milletvekili Mahmut Alınak ve 17 arkadaşının, 13Aralık 1983 tarihinden 20 Kasım 
1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı kuruluşlarının temsil giderlerinin 
cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sı
rasında yapılacağı açıklandı; 

25.2.1992 tarihli 40 inci Birleşimde açılması kabul edilen, gençlerin sorunları konusunda
ki genel görüşmenin, gündemin özel Gündemde Yer Alacak İşler kısmında yer alması ve gö
rüşmelerinin, Genel Kurulun 3.3.1992 salı günkü Birleşiminde; (9/3) ve (9/4) esas numaralı 
Meclis soruşturması önergelerinin, gündemin özel Gündemde Yer Alacak İşler kısmında yer 
alması ve Meclis soruşturması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşmelerin de Genel Kuru
lun 4.3.1992 Çarşamba günkü Birleşiminde yapılmasına; Çevre Komisyonunun 21 üyeden ku
rulması ile üye dağılımının, Doğru Yol Partisi Grubuna 9, Anavatan Partisi Grubuna 6, Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti Grubuna 4 ve Refah Partisi Grubuna da 2 üyelik şeklinde olmasına 
ilişkin Danışma Kurutu önerileri kabul edildi. 

Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun ilinin kalkınmada öncelikli yöreler kap
samına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sorusuna (6/24), Devlet Bakanı Akın Gönen, 

Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın, vergi kaçırdığına dair 
basında çıkan beyanına ilişkin sorusuna (6/26), Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral, 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı görüşlerini açıkladılar. 
Trabzon Milletvekili Koray Aydın'ın, 25 Aralık 1991 günü PKK militanlarının Bakırköy'

deki bir mağazaya yaptıkları baskına ilişkin sorusu (6/36) ile, 
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Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Türklerin İsviçre Bakanlarında bulunduğu iddia edi
len paralarının iadesine ilişkin Başbakandan sorusuna (6/38), 

Devlet Bakanı Akın Gönen cevap verdi. 

(6/20), (6/40), (6/45), (6/46), (6/47), (6/50), (6/51), (6/52), (6/54), (6/55), (6/57), (6/59), 
(6/64), (6/67), (6/68), (6/69), (6/72), (6/75), (6/79), (6/80), (6/81), (6/82), (6/83), (6/92), (6/93), 
(6/94), (6/95), (6/96), (6/97), (6/99), numaralı sorular, soru sahipleri ve ilgili bakanlar Genel 
Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

(6/31), (6/34), (6/35), (6/41), (6/53), (6/58), (6/63), (6/65), (6/70), (6/71), (6/73), (6/74), 
(6/77), (6/84), (6/85), (6/86), (6/87), (6/88), (6/89), (6/90), (6/91), (6/98), numaralı sorular, 
ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

(6/42), (6/43), (6/44), (6/48), (6/78), numaralı sorular, soru sahipleri Genel Kurulda ha
zır bulunmadıklarından, bir defaya mahsus olmak üzere, 

(6/25), (6/60), (6/61), (6/62), (6/76), numaralı sorular, soru sahiplerinin aynı birleşimde 
görüşülmüş suruları bulunduğundan; 

(6/66) numaralı soru, sahibi izinli olduğundan; 
Ertelendiler. 

(6/37), (6/49), (6/56), numaralı sorular, soru sahipleri iki cevap gününde de hazır bulun
madıklarından, düştüler. 

29, 51,64,172 ve 173 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin Yürürlükten Kaldırılması
na Dair, 

Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Karar
namenin Kabulü Hakkında, 

1700 Sayılı Dahiliye Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Kabulü Hakkında, 

Sigorta Murakabe Kanununun bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Kabulüne İlişkin, ~ - . 

Kanun Tasarılarının, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildikleri ve kanunlaştıkları 
açıklandı. 

2879 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatı Kanunu ile 2919 Sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu da (1/331) (S. Sayısı : 22), 
Komisyonun talebi üzerine, bir defaya mahsus olmak üzere geri verildi. 

27 Şubat 1992 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.50'de son verildi. 

Yılmaz Hocaoğlu 
Başkanvekili 

Halil ibrahim Artvinli Iftlay Saygın 
Kocaeli İzmir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Işılay Saygın (İzmir), Lütfü Esengün (Erzurum) 

. ,o ' 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 42 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin salon

da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 
(Gaziantep Milletvekili Bahattin Alagöz'e kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündem dışı söz istemleri vardır. 

III.— BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. —istanbul Milletvekili Mehmet Bahattin Yücel'in, Bakanlar Kurulunca yayımlanan ithalat 

rejimi kararına ek karara ilişkin gündem dışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevhe- , 
ri'nin Bakanlığıyla ilgili bölümlere cevabı 

BAŞKAN — Birinci sırada, "uygulanmakta olan ithalat rejimi" konusunda, İstanbul Mil
letvekili Sayın Bahattin Yücel'e, gündem dışı konuşmak üzere söz veriyprum. 

Buyurun Sayın Yücel. (ANAP sıralarından alkışlar) ... 
MEHMET BAHATTİN YÜCEL (İstanbul) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türk ekonomisini ve ülkemiz insanlarını çok yakın

dan ilgilendiren bir konuda söz almış bulunuyorum. 
Ülkemizde her yıl açıklanması ocak ayında gerçekleştirilen yıllık ithalat ve ihracat rejimi

ni düzenleyen karar, bu yıl, biraz gecikmeli olarak, şubat ayinin ortalarına bırakıldı. Oysa, 
18 Ocak 1992 günü, ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Sayın Çiller'in deyimleriyle, cumhu
riyet tarihinin en kapsamlı ekonomik paketi olarak adlandırılan program duyurusunun üze
rinden bir ayı aşkın bir süre geçmiş olmasına rağmen, henüz ihracata ilişkin düzenlemeler ko
nusunda bilgi sahibi değiliz. Ancak, basında yer alan haber ve yorumlardan da anlaşılacağı 
gibi, iddialı süre sınırlamalarıyla, özellikle ekonomik dengeler üzerinde yeni düzenlemeler ya
pacağını ısrarla vurgulayan Sayın Demirel başkanlığındaki Hükümetin, Türk ekonomisinde 
ciddi anlamda bir geriye dönüş sürecini başlattığı ortaya çıkıyor. 

"Diyet ödemesi" ya da "duvar ekonomisi" olarak, adlandırılan bu uygulamaların, Türk 
halkı için, 1970'li yıllarda nelere mal olduğunu, Türk ekonomisini ve demokrasisini nerelere 
götürdüğünü, hep birlikte yaşadık. 15 Şubat 1992 günü Resmî Gazetede yayımlanan 92/2675 
sayılı Bakanlar Kurulunun İthalat Rejimi Kararına Ek Karara ilişkin bazı örnekleri Yüce Mec
lise sunmak istiyorum : 
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Temel gıdalarımız arasında yer alan vazgeçilmez nitelikteki besinlere ilişkin bazı uygula
malar konusunda örnekler getirmek istiyorum, örneğin, bunların başında yer alan, canlı, taze 
veya soğutulmuş ya da dondurulmuş etlere kısaca göz atalım. Gümrük tarife istatistik pozis
yonlarında 01.02 numarası ile gösterilen, damızlık olmayan canlı sığırlar, bu karardan önce 
yüzde 54 ölçüsünde korunurken, yeni kararlarla, bu sınır yüzde 71'e yükselmektedir. 1990 yılı 
içerisinde, 92,5 milyon dolarlık ithalatı gerçekleştirilen bu ürünlerin ithalatının, 1991 yılının 
ilk on aylık döneminde 63,4 milyon dolarlık düzeye düştüğünü görüyoruz. Ancak, yeni getiri
len koruma önlemleri ve artış ile, zaten yükselme eğiliminde olan et fiyatları; yani, Türk halkı
nın temel gıda maddeleri arasında yer alan bu besin için ödenecek olan tutar artacaktır. 

Yine aynı tarifede, 02.01 sırada yer alan taze veya soğutulmuş sığır etlerine bakalım. 1990 
yılında, ancak 5,9 milyon dolarlık ithalatı gerçekleştirilen bu ürünlerin, 1991 yılının ocak ve 
ekim aylarında 3,4 milyon dolarlık ithalatı gerçekleşmiş ve koruma oranları, yüzde 95'ten yüz
de 126'ya yükseltilmiştir. Düşük koruma uygulanırken, Türkiye'nin toplam ithalatı içinde önem-
senemeyecek ölçüde yer tutan bu gıdaların koruma oranlarını bu ölçüde yükseltmenin neden
lerini anlamakta güçlük çekilmesi son derece doğaldır. Akla, iç pazara yönelik çalışan sadece 
iki özel kuruluş bulunması nedeniyle, bazı haklı kuşkular gelmektedir. 26 ve 27 Şubat 1992 
günü yayımlanan gazetelerde, bu uygulamadan kârlı çıkacakları öne sürülen bu iki özel kurul
sun, seçimler sırasında koalisyonun büyük ortağına destek veren şirketler grubuna ait olmaları 
ise, bu kuşkuları derinleştirmektedir. 

İzin verirseniz, et ve türevleri konusundaki örnekleri biraz daha artıralım ve örneğin, gümrük 
tarife istatistik pozisyonunun 16.01 sıralı bölümünden yer alan, etten ve kandan yapılmış so
sisler ve benzeri ürünlere kısaca bakalım : Bu ürünlerdeki mevcut koruma oranları yüzde 90 
iken, yüzde lll'lik bir artış getirilmektedir. 1990 yılında, sadece 385 554 dolar ölçüsünde itha
latı gerçekleştirilen bu ürünlerin, Türkiye'de bazı çevreleri korkutmuş olmaları gerekir ki, 1991'in 
ilk 10 ayında sadece 1 milyon 202 bin dolarlık ithalat yapılmışken, koruma oranları bu denli 
yükseltilebilmektedir. 

özellikle, Türk halkının geleneksel alışkanlıkları nedeniyle, bu tür maddelerin çok fazla 
ithali beklenmemekle birlikte, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kendi emeklerinden bi
riktirdikleri ile, alın terleriyle kurdukları bir şirketin, Türkiye'deki mevcut-yüksek toruma oran
larına rağmen, iç pazarda başarılı olması, zannediyoruz, ortaya çok ilginç bîr görünüm çıkar
maktadır. Ancak, görünümün ilginçliği, elbette, yurt dışındaki işçilerimizin kurmuş oldukları 
bu şirketten kaynaklanmamakta ve yine biraz evvel canlı, dondurulmuş ya da soğutulmuş et 
ithali örneğinde değindiğimiz gibi, karşımıza, desteğini esirgemediğini her fırsatta ifade eden 
bir özel şirket daha çıkmaktadır. Elbette, örnekler böylesine çoğalınca ve aynı isimlerle sıkça 
karşılaşılınca, Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin hiçbir kuruluşa diyet ödemeyecekleri ko
nusundaki inancımız sarsılmıyor diyebilir miyiz? 

Sayın milletvekilleri, et konusuna burada son verirken, sizleri, daha zevkli ve renkli bir 
konu olan boya ve boya Üretiminde kullanılan hammaddelerle ilgili uygulamalara götürmek 
istiyorum. 

Gümrük tarife istatistik pozisyonlarının 2933.61 sıralı bölümünde yer alan bu maddele
rin, ülkemizde Üretilmeyişleri nedeniyle, yüzde 13 olan koruma oranları yüzde 3'e indirilmek
tedir. İlk bakışta herkesin, Türkiye'de üretilmeyen; ama özellikle üretiminde yer almış olan mad
delerin fiyatlarının da uygulamasına yol açacak böyle bir uygulamaya katılması ve ardından 
da ucuzluk beklemesi düşünülebilir. 
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Yine, boya hammaddesi olarak kullanılan ve istatistik pozisyonlarında 32.08 sıralı bölümde 
yer alan sentetik ve kimyasal polinıerler ve bunların türevlerinde de koruma oranı, yüzde 31'den 
yüzde 10'a indirilmektedir. 

Bu maddelerin ithali için 1990 yılında 25.3 milyon dolarlık döviz ödenmişken, Ocak-Ekim 
1991 ayları arasında bu rakamın 19.296 milyon dolara düştüğünü görüyoruz ve listedeki ince
lemelerimizi sürdürüyoruz : 

Bir yandan, boya üretiminde kullanılan hammadde fiyatlarında indirime neden olunması 
açısından, koruma oranları yüzde 31'den, yüzde 10'a indirilirken, hammadde fiyatlarının bu 
ölçüde düşürülmesi sonucu boyalarda da bir indirim beklenilirken, bakınız, gerçek acaba böy
le mi? 

Boya imalatçıları, üretimde kullanılan hammaddelere Gümrük Vergisi ve fon muafiyeti
nin tanınması yanında, mamul boya ve matbaa mürekkeplerinin Gümrük Vergilerinin de yüz
de 5'ten, yüzde 10'a yükseltilmesini, ayrıca CİF bedellerine de yüzde 15 oranında fon konul
masını talep etmektedirler. Bazı boya hammaddelerinin Gümrük Vergisi ve fon miktarlarında 
indirime gidildiğinden, boya ve mürekkeplere CİF bedelinin yüzde 15'i oranında fon konula
rak, koruma oranlarının yüzde 36'ya çıkarılmasının, sektör için yeterli bir koruma sağlayacağı 
düşünülmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bu satırlar, bir uygulamacı kuruluşun iç yazışmalarından alınmıştır 
ve özellikle mürekkep ve boya konusunda büyük ölçüde üretim yapan ve adeta tekel konumu
na gelmiş olan bir özel kuruluş, et ve türevleri konusunda koruma altına alınan kuruluşlarla 
aynı gruba aittir. Korumacılık sağlamakta hayli başarılı oldukları gözlenen bu şirketleri ileride 
ele almak üzere, biraz da başka ürünlere göz atalım. 

Gümrük tarife istatistik pozisyonunun 3402.20 ve 3402.22 sıralarında yer alan, sabun içer
meyen müstahzarlara kısaca baktığımızda görürüz ki, kamuoyunda yaygın adı "deterjan" olarak 
nitelendirilen bu maddelerin, Türkiye'de hemen hemen girmediği hiçbir ev yoktur. Şimdi, bun
ların koruma oranları, aynı uygulamayla, yüzde 6'dan, yüzde 20'ye yükseltilmektedir ve işin 
asıl ilginç yanı da, yine uygulamacı kuruluşun iç yazışmasında yer alan ve bu indirimin neden 
yapılması gerektiğini gösteren bölümüdür : "Üretimini ve ithalatını yapan firmaların, çoku
luslu şirketlerin Türkiye'deki uzantıları olmaları nedeniyle, ithal yoluyla piyasaya sürülen de
terjanların fiyatlarının dengeleyici etkisinin, beklenen seviyede olmadığı anlaşılmaktadır. Ku
rulu kapasitelerin atıl hale geçmemesi ve istihdam seviyesinin düşürülmemesi sebebiyle ve ayrı
ca düşük faturalı ithalatın önlenmesi amacıyla ithalattaki korumanın artırılması uygun görül
mektedir." Bu gerekçede mantık var mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Yücel, toparlamanızı rica ediyorum. 
MEHMET BAHATTlN YÜCEL (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkamm. 
Sayın milletvekilleri, çokuluslu şirkete, antidamping yasasına rağmen önlem alamayan Hü

kümet, bu aczini açıkça ifade etmekte ve evlerimizin vazgeçilmeyen tüketim maddesindeki -
deterjandaki- bu soygunu halka mı ödetmek istemektedir? Ya da iş çevreleriyle yapılan temas
lar açısından son derece başarılı geçtiği anlatılan Amerika Birleşik Devletleri gezisi sırasında, 
bu çokuluslu şirketlerin baskıları mı korumanın artırılmasına neden olmuştur?.. Bilemiyoruz... 

Geniş tüketici kitleyi ilgilendiren bu türden korumacı girişimlere ilişkin örnekleri çoğalt
mak mümkün örneğin, yemeklik sıvı yağ üretiminde çok önemli bir madde olan, aktif hale 
getirilmiş toprak ve killere bakalım; burada da aynı durumla karşı karşıya kalıyoruz. 
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• Türkiye'de tekel konumuna gelmiş tek bir şirket, tek bir üretici firma, koruma oranlarının 
yüzde 31'den yüzde 37'ye yükseltilmesini istiyor. Yani, günlük yaşamımızda kullandığımız en 
önemli temel gıda maddelerinin fiyatları, bu korumacılıkla artırılmaya çalışılıyor. 

Değerli zamanınızı fazla almamak amacıyla, bir iki çarpıcı örnekle sözlerimi bitirmek ve 
yine, gümrük tarife istatistik pozisyonunun 52.05 ve 06 sayılı sırasında yer alan pamuk iplikle
rinden örnekler vermek istiyorum, tik sırada yer alan, ağırlık itibariyle yüzde 854 veya daha 
fazlası pamuk içeren ve perakende olarak satılacak hale getirilmemiş olanlar için, 1990 yılında 
91.317 milyon dolarlık ithalat yapılmış; ancak, buna karşı, 239.485 milyon dolarlık da ihracat 
gerçekleştirilmiştir. Yani, düşük koruma ile serbest rekabet oluşturulmuş ve aynı zamanda ol
dukça önemli ve ithalatın katları ölçüsünde de ihracat gerçekleştirilmiştir. Şimdi, yüzde 20'den 
28'e çıkarılan korumanın nedenlerini anlamakta da elbette güçlük çekiyoruz; ama, güçlük çek
tiğimiz bir başka nokta daha vardır : 

Yine, aynı tarifenin 58.04 ve 58.10 sıralarında yer alan iki maddeye dikkatinizi çekmek 
istiyorum. Bunlar, özellikle Türkiye'de üretimi iki kuruluşun tekelinde olan türlerdir ve ağdan 
üretilmiş mensucat kapsamındadırlar. Bu iki fabrikadan birinin sahibinin, Cumhiriyet Hükü
metinde bakan olarak görev yapıp yapmadığının da araştırılmasını ve kamuoyuna açıklanma
sını istiyoruz. Yeni uygulama ile getirilen; özellikle CİF değerinin üzerine Gümrük Vergisi, be
lediye hissesi, damga resmî, DEFİF, pul ordino, ardiye, ulaştırma fonu ve Katma Değer Vergisi 
ile birlikte; artış, yüzde 97'ye ulaşmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bu tarifede biraz önce verdiğim örneği doğrulayacak ve güçlendire
cek bir başka noktaya değinmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yücel, toparlayın lütfen efendim. 
MEHMET BAHATTİN YÜCEL (Devmla) — Toparlıyorum. 
özellikle mürekkep üretiminde kullanılan bakır tozları ve bakırdan pullar konusunda ise, 

koruma oranları yüzde 26'dan yüzde 13'e indirilmiş; ama, konuşmamın başında da değindi
ğim gibi, destek veren -adı belli- Türkiye'de mürekkep üretimi konusunda tekel olmuş bir ku
ruluş, mürekkep ithalatında uygulanan fon ve gümrükleri düşürtmüştür. Ancak, düşmekle de 
kalmamış; bu uygulama,- ekonomiyi olumsuz etkilemesinin yanında, kamu vicdanını da ağır 
biçimde yaralar hale gelmiştir. 

Sayın milletvekilleri, demokrasinin yurdumuzda gelişip kökleşmesinin önündeki en önemli 
engelin, "duvar ekonomisi" adı verilen korumacı ve himayeci yaklaşımlardan kaynaklandığı 
görülmektedir. Önümüzdeki sekiz yıldan daha kısa bir süre içerisinde, 20 nci Yüzyıl sona erer
ken, aynı zamanda yeni bir bin yıla daha gireceğiz. Dünya tarihinde bin yıllık dönem başlarına 
rastlayan kuşakların sayısı çok azdır. Yaşadığımız yüzyılın başlarında gerçekleşen çarpıcı sos
yoekonomik olayların, daha kapsamlı ve yoğun biçimde, son yıllarda yaşandığına da tanık olu
yoruz. İkinci Dünya Savaşı sonucu ortaya çıkan pazar paylaşımına dayalı siyasî tablo ve buna 
dayalı korumacı ekonomilerin çöküşleri, içinde bulunduğumuz günlerde gerçekleşiyor. 

BAŞKAN — Sayın Yücel, rica ediyorum... 
MEHMET BAHATTÎN YÜCEL (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
Her türlü önlemin alındığı duvarlar çöküyor. Duvarların kaldırılması yönünde yoğun ça

balar gözleniyor; ama, dünyada küreselleşmeden söz edilirken, yani globalizimden söz edilir
ken, seçim meydanlarında Türk halkına dünya ile bütünleşme vaadleri verilirken, Türkiye'de, 
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özellikle ekonomiden başlayarak yeni duvarlar örülüyor. Belki bu duvarlar birkaç korumacıya 
kısa süreli çıkarlar sağlanyacaktır; ama sonuçta kaybeden, rekabetten uzaklaşan Türk ekono
misi olacaktır. 

Korumacı önlemlerin, enflasyonun artışında da en önemli etkenlerden olduğunu görüyo
ruz Bakınız, bugün (27 Şubat 1992 günü) 1 Amerikan doları serbest piyasada 6 bin Türk Lisa-
sına yükseldi. Korumacılıkta ısrarın birkaç çıkarcı dışında kimseye yarar getirmediğini, yılla
rın birikimiyle kavramalıyız. Biz, Türk halkına, ancak serbest rakebctin iyi şeyler sağlayacağı
na inanıyoruz. Türk halkı buna layıktır. 

Yüce Meclise saygılar sunuyor, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yücel. 
Gündem dışı konuşmaya Hükümet adına cevap vermek üzere, Tarım ve Köyişleri Bakanı 

Sayın Necmettin Cevheri. 
Buyurun Sayın Bakan. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
TARIM VE KÖYİŞLERt BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Sayın Baş

kan, saygıdeğer milletvekilleri; istanbul Milletvekili değerli arkadaşımız Sayın Bahattin Yü-
cel'in, ithal fonlarıyla ilgili kıymetli beyanlarının Tarım Bakanlığı ile ilgili bölümlerine izniniz
le cevap arz etmek istiyorum. 

Canlı hayvanda 600 dolar olan ithal fonu, 800 dolara; ette de 900 dolar olan ithal fonu 
1 300 dolara tarafımızdan çıkarıldı. Çıkarılmasının gerekçesini kısaca sizlere arz etmeye çalı
şacağım : 

Elimde, Almanya'da neşredilen bir ticaret gazetesinin ilanları var. Burada, Almanya'da 
en ucuz etin tonunun 3 800 ila 4 200 Mark arasında satıldığı ifade edilmektedir. Buna muka
bil, yine bizim devlet kanalıyla sorduğumuz ve aldığımız resmî cevaplara göre, Almanya'dan 
Türkiye ve doğu Avrupa ülkelerine etin ihraç fiyatı 525 ECU'dur. Bir ECU, 1.34 Mark olduğu
na göre, 703 Marktır. 3 800 Mark'a kendi ülkesinde ilanen sattığı eti, Rusya'ya daha ucuz; bize 
703 Mark'a ihraç ediyor. 

A. MESUT YILMAZ (Rize) — Mark değil, dolar. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Mark olarak 

ihraç ediyor. 
A. MESUT YILMAZ (Rize) — 1 Mark, 1 ECU değil. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Şimdi, şunu 

arz etmek istiyorum : Bu, Almanya veya aynı uygulamayı yapan Amerika veyahut diğer dev
letler.. Acaba liberal değil mi; yoksa biz mi yanlış anlıyoruz? 

Kendi piyasasına verdiğinin dörtte biri fiyatıyla size ihraç edilen malları eğer kabul eder
seniz, Türkiye'de o zaman ne olur? 80 milyon baş hayvanı olan Türkiye'nin 29 tane olan komr 
binasının yarısından fazlası kapalıdır; ayrıca, 35 tane olan süt fabrikasının da 13 tanesi kapalı
dır. Bir yanda hayvanınız duracak, bir yanda kombinalarınız kapalı duracak ve ondan sonra 
siz de Avrupa'nın sübvansiyonlu ihracatını ithalat olarak kabul ettiğiniz zaman, onların kendi 
çiftçisine, kendi üreticisine yaptığı desteğin karşısında, kendi üreticinizi korumasız bırakıyor
sunuz demektir. . ' • . 
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Mesele sadece budur, korumacılık falan değildir. O duvarların arkasında kimseyi koruma 
meselesi de değildir. Üstelik, bu kalitesiz etlerin doğrudan doğruya et sanayiinide sucuk, sa
lam, sosis gibi alanlarda kullanıldığı da herkes tarafından bilindiği gibi, basında da hergün 
çıkmaktadır. Binaenaley, şunun korunması bunun korunması diye bir şey kesinlikle mevzuba
his değildir, özellikle, bizi korumacılıkla itham edenlere bizim soracağımız bir şey vardır : Batmış 
fabrikaları devlete satın aldıracaksınız, siz liberal olacaksınız; biz, üreticimizi, kapanan man
dıraları, kapanan kombinaları hayata geçirmek için, çalışacağız, onları Almanya'nın, Roman
ya'nın, Polonya'nın çiftçisine ezdirmemek için tedbirler getireceğiz, "korumacı" olacağız... Bu, 

. mümkün değil. Bunu arz etmek istedim. 

Saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Öbür konulara başka bakanlar mı cevap verecek? 
2. — Aksaray Milletvekili ismet Gür'ün, Azerbaycan ve Dağlık Karabağ bölgesine yönelik Erme

ni saldırtlartna ve altmnası gereken tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması ve Dışişleri Bakanı Hikmet 
Çetin'in cevabı 

BAŞKAN — Gündem dışı ikinci konuşmayı yapmak üzere, Ermenilerle Azerbaycan'a ya
pılan saldırılar ve Dağlık Karabağ'ın işgal edilmesi konusunda, Aksaray Milletvekili tsmet Gür'e 
söz veriyorum. (MÇP sıralarından alkışlar) 

Buyurun Sayın Gür. 
İSMET GÜR (Aksaray) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlı-

yarak sözlerime başlamak istiyorum. 
Bugün sizlere, gittikçe güncelleşen ve yeni bir güvenlik krizi doğuracağından endişe ettiği

miz Karabağ meselesiyle ilgili olarak, Milliyetçi Çalışma Partisinin görüşlerini dile getirmeye 
çalışacağım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bilidiği gibi, bağımsızlığım ilan eden Azerbaycan Cum
huriyeti, Ermenistan'ın, Afan Bölgesinin kuzeydoğusunda kalan koridor boyunca taarruzla-
rıyla karşı karşıya bulunmaktadır. Bu taarruzları gerçekleştiren mütecaviz ve işgalci birlikle
rin, Dağlık Karabağ'a ulaşan koridorda, Azerbaycan toprakları içinde 20-30 kilometre ilerle
yerek, Hocaali'ye kadar geldikleri ve Hocaali'yi yerle bir ettikleri, alınan haberler arasındıdır. 
Azerbaycan Devleti, resmen ve fiilen işgale uğramış durumdadır. Sovyet emperyalizmi altında 
bir asra yakındır çile çeken Azerbaycan halkının, öz topraklarında hür yaşama imkânına ka
vuşacağı anlaşılınca, Ermenistan aracılığıyla, soydaşlarımızın hürriyetleri boğulmak isteniyor. 
Batı'nın şımarık çocuğu Ermenistan, Azerbaycan'a saldırmakta, Batı ise, Dağlık Karabağ'ın 
işgali için yapılan Ermeni saldırılarına yumuşak ve teşvikkâr bakmaktadır. Uluslararası huku
kun çiğnendiği, insan haklarının ayaklar altına alındığı bu işgala karşı, başta tüm siyasî parti
lerimiz olmak üzere, toplumumuzun gereken ilgi ve tepkiyi göstermesinin zamanı gelmiştir. 
Türkiye'nin bu kararlılığı, sadece Azerbaycan için değil, bütün genç Müslüman Türk cumhu
riyetleri için de hayatî önem arz etmektedir. 

Biz, dış güvenlik çemberimizin genişletilebilmesi yönünden de önemli gördüğümüz Türk 
cumhuriyetlerine karşı sorumluluğumuzu ortaya koyan bir faaliyet içinde olmak zorundayız. 
Bu konuda, Türkiye'nin çok acil diplomatik tedbirler alması gerektiğini, diplomasinin tüm ku
ralları işletilerek, Azerbaycan'ın Karabağ üzerindeki haklarına dikkatler çekilmeli ve konu 
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üzerindeki kararlılığımız ortaya konulmalıdır. Yurtta ve dünyada barış içinde, yaşamak istiyor
sak, toprak genişletme emelleri olan tüm hareketlere duyarlı olmalıyız. Bugünkü pasifliğimiz, 
yarınlarda kendi topraklarımıza kadar uzanan saldırılara fiilen karşı koyma mecburiyetini do
ğurabilir; o günler, bu günlerden daha çetin olacaktır. Bu yüzden, Azerbaycan'a yapılan saldı
rıya sessiz kalmamak ayrıca insanî ve vicdanî bir görevdir. 

Savunmasız soydaşlarımız, Kafkasya'da bir oldu bittiyle karşı karşıya bulunuyorlar. Ka-
rabağ yarası devamlı kanamaktadır. Kafkasya'da bir şer ittifakı oluşturulmaya çalışılıyor. Ula
şan haberler, bölgede eski Sovyet ordusuna bağlı birliklerin Ermeni saflarında yer aldıkları 
Şeklindedir. Çapı ve mahiyeti henüz netleşmeyen çatışmalarda, Bağımsız Devletler topluluğu 
askerlerinin Azeri köylerini bastığı ve Ermenilere "insanî yardım" adı altında silah tedarik et
tikleri iddia edilmektedir. . 

Ermeniler ve Azerbaycan arasındaki meseleye üçüncü ülkelerin müdahalesi söz konusu 
olabilir. Bu durumda Azeri kardeşlerimizin ortada savunmasız kalmalarına seyirci kalamayız; 
tarafımızı açıkça ortaya koymak zorundayız. 

Ermenistan'ın vaki tecavüz ve işgali, en başta, Alma-Ata Deklarasyonunu çiğnemiştir. Dek-
lerasyona imza koyan ülkeler, birbirlerinin toprak bütünlüklerine saygılı olmayı kabul etmiş 
bulunuyorlar. Yine, Azerbaycan Hükümetinin toprak bütünlüğü AGİK ülkelerince de kabul 
edilmiş ve garanti altına alınmıştır. ' 

Buna rağmen, Ermenistan mütecaviz ve işgalci tutumuyla, bir katliam ve insanlık suçu 
işlemektedir. Yüce Meclisimizin bu olayı kınayan bir karar almasını ve dünya kamuoyuna ge
rekçeleriyle bildirmesini talep ediyoruz. Ayrıca, Dışişleri Bakanlığımızın yetkilileri ve siyasî-
partilerimizin temsilcileriyle birlikte bir heyetin Azerbaycan'a, Dağlık Karabağ bölgesine git
mesini uygun buluyoruz. 

Bu aşamada arabuluculuk görevini tran'ın üstlenmesinin, ülkemiz için bir eksiklik oldu
ğunu düşünüyorum. Bu duruma acilen müdahale edilmesini diliyoruz. 

Asrımızın ve bölgemizin baş belası olan saldırganlık önlenemez ise, bilinmelidir ki, ülke
lerin gelecekleri çok sıkıntılı günlere gebe olacaktır. Ermeni oyunları ve geniş emelleri dünya 
kamuoyuna anlatılmalıdır. Bu menfur katliam, işgal ve saldırıları nefretle kınıyorum. Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin acil girişim ve etkinlikleriyle, Yüce Meclisimizin tepkisini, Azerbay
can Türk Cumhuriyetiyle birlikte, tüm Müslüman Türk dünyası beklemektedir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP ve Bağımsızlar sıralarindan alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gür. 
Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Hükümet adına, Dışişleri Bakanı Sayın Hik

met Çetin; buyurun. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; bu konudaki temel görüşümüzü dün belirttiğim için fazla zamanınızı almayacağım; an
cak, gelişmeler çok hızlı olduğu için, bu konuda bir iki söz söylemek istiyorum. 

Dün de belirttiğim gibi, Sovyetler Birliğinin parçalanmasından sonra, özellikle, Türkiye'
ye komşu olan Kafkasya bölgesi yeni bir istikrarsızlık ve sorunlu alan haline gelmiştir. Bir yan
dan Gürcistan'daki iç kavga, diğer yandan, yanıbaşımızdaki Azerbaycan ile Ermenistan ara
sındaki sorunlar, kan dökmeye kadar giden olaylar Türkiye'yi çok yakından ilgilendirmektedir. 
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Dün de söylediğim gibi, dünya, bütün bu sorunları barışçı yollarla ve diyalogla çözme 
çağına girmiştir. O nedenle, sorun ne kadar ağır olursa olsun, bütün çabamızı, bütün gücümü
zü, barışçı yolla çözüme harcamak durumundayız. 

Dün de belirttiğim gibi, Dışişleri Bakanlığı olarak, bu konuda etkili olabilecek, söz sahibi 
olabilecek tüm ülkelerle gerekli diplomatik ilişkileri sürdürmekteyiz. Nitekim, dün burada sö
zünü ettikten sonra, akşam, Rusya Dışişleri Bakanı Kuzirev'den özel bir mektup geldi; o mek
tupta, 20 Şubat tarihinde Moskova'da yapılan toplantıda üzerinde anlaşmaya varılan, yani Azer
baycan ile Ermenistan arasında, üzerinde anlaşmaya varılan konuları tek tek sıralıyor ve bu
nun gerçekleşebilmesi için Türkiye'nin çaba göstermesini ve etkili olmasını istiyor; yani, bu 
konuda yardımımıza ihtiyaç olduğunu, katkı yapmamızın gerekli olduğunu dile getiriyor. Dı
şişleri Bakanlığı, bugün bu konuda bir açıklama daha yapacak. Aynı şekilde, dün, Amerikan 
Büyükelçisiyle bu konu konuşuldu. Bütün çabamız, bütün istiğimiz, konunun barışçı yollarla 
bir an önce çözüme bağlanmasıdır. 

Bugün aldığımız bir habere göre, üç günlük bir ateşkes uygulamasına başlanmış. Tabiî, 
üç günlük bir ateşkesin yeterli olmayacağı açık. Bütün mesele, bir an önce silahların bırakılıp, 
diyalogla masaya oturuluip bu konuya çözüm bulunmasıdır. 

Bizim görüşümüz, gerçekten bu konuda etkili olabilecek devletlerin ve kuruluşların ge
rekli hassasiyeti göstermediği şeklindedir. Yani, bu konuda, eğer dünyanın etkili olabilecek ül
keleri ve kuruluşları gerekli hassasiyeti gösterirlerse, konu, kısa süre içinde barış masasında 
çözüme ulaşabilir. 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansının başlattığı sürecin de bir an önce sonuçlanma
sını istiyoruz. Oraya bir heyet gitti; bu heyet, raporunu yazdı ve şu anda Prag'da o rapora göre 
müzakereler sürdürülüyor. Bu konuda da bir an önce çözüme ulaşılmasını özellikle bekliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Millî Eğitim Bakanımız ve Devlet Bakanımızla birlikte, yarın, Ba-
kü'den başlamak üzere bir geziye çıkıyoruz. Olayların önemli bir aşamasında Bakü'ye gitmiş 
olacağız. Böylece, Azerbaycan yetkilileriyle ve tüm taraflarla konuyu yakından görüşme ola
nağını bulmuş olacağız. Dönüşte, geldiğimizde, umarım bu konudaki bilgilerle birlikte, barış 
diyalog ve çözüm yolunda daha iyi haberler getiririz. • 

Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

3. —Bitlis Milletvekili Edip SafderGaydalı'nın, bölgekrarası kalkınmışlık farklılıktan ile yaşadı
ğımız sert kış şartlaruıtn Doğu ve Güneydoğu Anadolu 'da yarattığı güçlükler ve alınması gereken önlem
lere ilişkin gündem dışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin cevabı 

BAŞKAN — Gündem dışı son konuşmayı yapmak üzere, Doğu ve Güneydoğu Anadolu-
daki yolların kapalı oluşu konusunda ve vatandaşın çaresizleğiyle ilgili olarak, Bitlis Milletve
kili Edip Safder Gaydalı'ya söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Gaydalı. (ANAP sıralarından alkışlar) 
EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bölgelerimiz 

arasındaki gelişmişlik farkları, ülkemizin gündeminde bulunan en önemli sorunlardan biridir. 
1961 yılından sonra, bölge kalkınması, doğu kalkınması, daha sonra da, kalkınmada öncelikli 
yöreler tanımlamasıyla ülke sorunları arasında güncelliğini korumaya devam eden bu sorun, 
ülkenin bütünüyle kalkınması açısından da önem taşımaktadır. 
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Ülkemizde sosyekonomik açıdan en geri kalan bölgeler, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Ana
dolu bölgeleridir. Bu bölgelerimizin tüm illeri kalkınmada öncelikli yöreler kapsamına alın
mıştır. Daha sonra diğer, illerimizden gelen baskılar neticesinde, bugün kalkınmada öncelikli 
yöreler kapsamına giren il sayısı, il toplamının yüzde 50'sini geçmiştir. Bir ülkede, iller topla
mının yarısından fazlası kalkınmada öncelikli yöreler statüsüne alınmışsa, o ülkede, bu statüy
le, o illere hizmet gitmeyecek demektir. Oysa, her yıl iki üç il bu statüye alınarak noksanlarının 
giderilmesi cihetine gidilirse, sekiz on yılda bu sorunlarımızın birçoğunu çözebileceğimize ina
nıyoruz. 

Son yıllarda hazırlanan, Türkiye'de gayrisafî yurt içi hâsılanın iller itibariyle dağılımı hak
kındaki araştırma verileri de, bölgelerimiz arasındaki gelişmişlik farkının her gün biraz daha 
büyüdüğünü gösteriyor. 

Bu araştırmadaki bilgilere göre, Marmara Bölgesindeki bir ilimiz, ile Doğu Anadolu böl
gesinde bulunan bir ilimiz arasındaki fark, gayrisafî yurt içi hasıla bakımından, yaklaşık ola
rak 17-18 kat civarındadır. Yurt içi gelirden aldıkları paya göre yapılan sıralamanın sonunda 
bulunan 16 ncı ilimizden Gümüşhane İli dışındaki illerin hepsi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerimizdeki illerdir. 

Sıralamanın en altında yer alan Hakkâri'nin durumu, her yıl binlerce insanın açlıktan Öl
düğü Afrika'daki Zaire'ye benzetilmektedir. Bölgedeki gelir düzeyinin ve gelir artış hızının dü
şüklüğü, işsizlik ve bunun gibi nedenler, bölge halkının, batı bölgelerimize göç etmesine neden 
olmuştur. Bölgenin potansiyel gücü, özellikle genç nüfus, iş arama, geçimini sağlama kaygısı 
ile batı bölgelerimize kaymaktadır. İşsizlik, akıl almaz boyuüara ulaşmıştır; doğu ve güneydo
ğu adeta boşalmaktadır. Bölgenin mevcut potansiyel kaynaklarının harekete geçirilmesi için 
somut adımlar atılmamıştır. Sekiz yıllık iktidarımız zarfında, ancak altyapı hizmetlerine ağır
lık verebildik. 

Bütün bunlar bir yana, bir de, yaşadığımız kış şartları, doğudaki yaşam koşullarımızı da
ha da zorlaştırmaktadır. Ülkemizde bugüne kadar görülmemiş bir çığ olayı yaşanıyor. Bu afet, 
bugüne kadar 300'e yalcın vatındaşımızm ölümüne neden olmuştur. Yurttaşlarımızın hayatına 
mal olan çığ felaketi, aynı zamanda büyük mal kaybına neden olmuştur. Bu durum, halkımıza 
büyük acılar yaşatmaktadır. 

Her yıl kış aylarında irili ufaklı çığ olayları yaşanmıştır. Son 25 yılda Bitlis İlinde 27, Hakkâri 
İlinde 9 çığ olayı yaşanmış, bu illeri azalan sayı ile Şırnak, Bingöl, Tunceli, Van, Muş, Erzin
can, Erzurum, Ağrı, Batman ve Sivas İlleri izlemiştir. Doğu bölgesinde son kırk yılda meyda
na gelen çığ olaylarında ölen vatandaşlarımızın sayısı 250 ila 300 iken, bu yıl şimdilik 300 civa
rındadır. Yöreden aldığımız haberlere göre de, bu sayının artmasından korkulmaktadır. 

Yardım elinibekleyen halkımızın eli, maalesef boş kalmaktadır. Bölgemizde tam bir traje
di yaşamaktayken, toplum olarak, televizyonda her akşam, "beyaz balinaya nasıl yerdim 
toplayalım" hesaplarını yapmaktayız; beyaz balinanın midyeler tarafından kanatılan dudağı
na "ah" çekerken, çığ altında kalan vatandaşlarımızın feryatlarına kulak kapamaktayız. 

Sakın yanlış anlamayın; doğaya ve hayvanlara olan sevgim tamdır; fakat bu olayla, geçen 
seneler iki süper gücün-ki, geçen senelere kadar iki adettiler iki balina hakkında yarattıkları 
kamuoyu, dünya basını ve televizyonlarını kullanmaları örnek alınıyor da, biz de, bu amaçla 
dikkat çekeceğiz deniliyorsa, onu bilemem. 

Hükümet, hiç vakit geçirmeden, bitlis, Muş, Hakkâri, Van, Şırnak ve Batman İllerini afet 
bölgesi ilan etmeli, devletin yardım elini acilen bu bölgelere ulaştırmalıdır. Yörede, yiyecek, 
yakacak ve hayvanların yem ve ot sıkıntıları had safhadadır. Vatandaşın, tek gelir kaynağı olan 
hayvanları da birer birer telef olmaktadır. 
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Her gün, yöremizden, dünya ile tek bağlantıları olan telefonla bize ulaşabilmeleri ve yar
dım beklentilerini bizlere iletmeleri karşısında hiçbir şey yapamamanın sıkıntısını çekmekte
yiz. Bu illerimizdeki makine parklarının yetersizliği, böyle bir kışa hazırlıksız olduğumuzun 
bir delilidir. Tüm illerimizi, bu afet bölgelerimize yardıma göndermeliyiz. 

Kış şartları nispeten daha iyice geçen diğer illerimizdeki araç-gereçleri bu bölgemize sevk 
etmek mecburiyeti hâsıl olmuştur. Tüm il, kasaba, köy ve belde yolları kapalıdır. Vahşi kışın 
etkisiyle, elektrik direklerinin devrilmesi neticesi, birçok yöremiz karanlıktadır. Karayollarını 
acilen açmanın yanında, havadan yiyecek yardımı yapılması zarureti vardır. Dün, Hizan ve Mutki 
Kaymakamlarıyla yaptığım telefon görüşmelerinde, ilçede birkaç günlük yiyecek stokunun kal
dığını söylediler. Bir hava köprüsü kurularak, acilen yiyecek takviyesinin yapılması şarttır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ikinci büyük tehlike de, bahar aylarına doğru yaşaya
cağımız tehlikedir. Baharın gelmesiyle, havaların ısınması ve ani bastıracak ilkbahar yağmur
larıyla eriyecek olan karın artıracağı su debisini kaldıracak hiçbir dere yatağımız yoktur. Esas 
ikinci tehlike orada bizi beklemektedir. Devlet buna seyirci kalamaz. Kaza, geliyorum demez; 
ama, bu kazalar şimdiden "geliyorum" un sinyallerini vermeye başlamışlardır. 

En büyük insan hakkı, yaşama hakkıdır. Şu anda vatandaşımızın, devletinden, bu hakkı
nın devlet garantisine alınmasından başka bir beklentisi yoktur. Oradaki halkımızın bu hakkı
nı beyaz karlar altına gömemezsiniz. 

Bazı spekülatörler ot ve yem fiyatlarım yüzde 100, 200 bir tarafa; yüzde 500 artırmışlar
dır. Devlet, vatandaşını, bir tarafta can derdiyle uğraşırken, bir taraftan da spekülatörlerin kir
li ellerine bırakamaz. Bu konuda, devlet, acilen önlem almalıdır. 

Huzur ve istikrar ortamının bozulmaması, siyasî mücadelenin kavgaya dönüşmemesi, ki
şisel kavgaya ve karalamalara itibar edilmemesi en halisane dileğimizdir. Biz, şimdiye kadar 
olduğu gibi, uzlaşma ve hoşgörü anlayışımızı siyasetin harcı yapmaya devam edeceğiz. Bu ko
nularda Hükümet ne gibi tedbir almak istiyorsa desteklemeye hazırız. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gaydalı. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Hatay) — Söz is

tiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Tarım ve Köyişleri Bakanımız da talep etti. Hanginiz konu

şacaksınız? 
Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Necmettin 

Cevheri; buyurun. 
TARIM VE KÖYİŞLERl BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; ikinci defa huzurunuza çıkmak zorunda kaldığım için, hem teşek
kür ediyor hem özür diliyorum. 

Bitlis Milletvekili Sayın Edip Safder Gaydalı arkadaşımızı ben de hepiniz gibi dikkatle din
ledim. Konuşmalarının birinci bölümünde işaret edilen bölgelerarası kalkınmışlık farkına iliş
kin değerli görüşlerine katılmamak mümkün değildir. Bunu ben de aynen kendisi gibi, o böl
geden gelen bir insan olarak, arkadaşımızın ifade ettiği sıkıntıların içinde yaşamış bir kimse 
olarak bilen ve burada kendisiyle aynı görüşleri savunan birisiyim. 
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Yalnız, şunu söylemek istiyorum : Değerli arkadaşım, doğu bölgesindeki kalkınmışlık far
kından dolayı, orada yaşayan insanların, orada yaşayan üreticilerin devlet himayesine ve deste
ğine muhtaç olduğuna ve bu himayenin de mutlaka gösterilmesi gerektiğine işaret ettiler. Ay
nen katılıyorum; ancak, kendilerinden bir veya iki önceki konuşmacı değerli arkadaşlarıyla, 
biraz önce konuşmasını cevapladığım değerli arkadaşımızla, kendilerini adeta bir münazara 
-karşılıklı tartışma- yapar gibi görmek mümkündür. Şöyle ki; ben burada kapalı olan kombi
naların kapalı olan süt fabrikalarının açılmasından bahsettiğim ve bunların himayeye muhtaç 
olduğunu söylediğim zaman, biraz önce bunun aksini savunmuş olan kendi arkadaşına cevap 
veriyordum. 

Şimdi, bir yerde siz kendi Hükümetinizin desteğini istediğiniz insanlara, kendi Hükümeti
nizin, kendi devletinizin himayesini arzu ettiğiniz ve şart gördüğünüz insanlarınızı, biraz önce 
değerli arkadaşımızın yine kendine göre değerli düşünceleriyle Almanya'daki üreticilerin reka
betine teslim ediyordunuz.»Korumacılıkla itham edilmek pahasına, açmaya çalıştığım fabrika
lardan bir tanesi, değerli arkadaşımın seçim bölgesindeki Ahlat Süt Fabrikası, bir diğeri de 
gene kendi seçim bölgesindeki, kapalı olan, Tatvan Et Kombinasıdır. 

MUSTAFA BAHRÎ KİBAR (Ordu) — Sayın Başkan, ne alakası var? 
TARIM VE KÖYlŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Yani, bizim, 

Almanya'daki dampinge, Romanya'da veyahut Bulgaristan'da, dövize ihtiyacı olduğu için elin
deki malını yok pahasına çıkaran insanların dampingine karşı korumak istediğimiz insanlar,; 
kendisiyle beraber savunduğumuz, daha doğrusu hep beraber savunmak mecburiyetinde oldu
ğumuz o geri kalmış yörelerin insanlarıydı. 

Kapalı 13 süt fabrikasından 8 tanesi değerli arkadaşımın işaret ettiği Doğu Anadolu Böl
gesindedir. İşte onun için diyoruz ki, gelin, kendi üreticimizi yarın bu kapılar kapandığı zaman 
neyi tüketeceğiz, o üreticimizi sildiğimiz zaman, o üreticimizi yok ettiğimiz zaman, acaba, mem
leketimize yönelik ve arkasında ekonomik sebepler bulunan bu olaylar, bu ekonomik sebepler 
hep devam edecek midir?.Bulgaristan hep ucuz mal, ucuz hayvan, ucuz et göndermeye devam 
edecek midir? Almanya bu sübvansiyonunu hep yapacak mıdır? Yaptığı zaman ne olacak? İt
hal fonları düşük olduğu zaman getirilen çare ne, gene et 40 bin liraya çıkmadı mı? 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, kıymetli arkadaşım, konuşmasının ikinci bölümünde birinci 
bölümde olduğu gibi, kar afeti dolayısıyla maruz kalınan sıkıntılara değindi; aynen katılma
mak mümkün değil. Zaten, benim arz edeceğim cevap, onu bir tenkit şeklinde kabul edip ce
vaplamak değil, kendisinin görüşlerini tamamlamak içindir. 

Değerli arkadaşlarım, bu sene Doğu Anadolu bölgemizde kırk yıldan beri görülmemiş 
kış şartları yaşanmaktadır. Yani 60-70 yaşındaki insanların hatırlamadığı bir afet dönemi ya
şanmaktadır. Evvelki gün açmaya çalıştığımız Elazığ-Palu-Arıcak yolunda kar 3,5 metreydi. 
Orada çalışan operatörler, Köy Hizmetlerinin personeli, 12 kilometreyi açıp, orada tıkanıp kal
dıkları zaman -açtıkları kısım da kapandı- canlarını zor kurtardılar ve bu işte birkaç tane gö
revli maalesef şehit oldu. O bölgeye 34 tane dozer, 26 tane greyder, 3 tane ekskavatör, 11 tane 
yükleyici, 14 tane rotatif kar savurma makinesi, 2 tane de kar üstü personel taşıyıcı aracı gön
derilmiştir. Ancak, buradaki zorluk şundan kaynaklanmaktadır : İllerin şantiyelerinde genel
likle 15-20 dozer için bir Veya iki tane-genellikle iki tane çekici-treyler bulunur. Çünkü, normal 
iş mevsiminde onları şantiyelere taşımak için, o 35-40 tonluk ağır makineleri-karayolunda pa
letleri üzerinde yürümesi teknik bakımdan mümkün olmadığından şantiyeye taşımak için normal 
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programların servisinde iki tane taşıyıcı kâfi gelir. Birini götürüp şantiyeye bırakır, tekrar geri 
gelip diğerini götürür, yani, o, işini bitirinceye kadar diğerini götürür. 

Şimdi burada Batı Andolu'dan, yani kar afetine maruz olmayan yerlerden oralara bu ağır 
makineleri sevk ettiğimiz zaman ancak bu taşıyıcıların adediyle sınırlı kalmak zorundayız. Bun
ları trenle göndermeyi de denedik, gönderdiğimiz de oldu; ancak, tren istasyonlarından afet 
mahalline kadar gitmeleri, paletleri üzerinde yürümeleri mümkün değildir. Bu makineler, yeri
ne göre -işte burada eski YSE'ci arkadaşlarımız var 500 metre, azami 2 kilometre palet üzerin
de gidebilirler, 30 kilometre gittiği takdirde 80 milyon lira olan o paletler sökülür atılır. Binae
naleyh, istasyonun yanında da afet bölgesi bulunamayacağına, oradan da gene bir yere gitmek 
zorunda olduğuna göre, yine taşıyıcı meselesi önümüze çıkmaktadır. Buna rağmen, arz etti
ğim gibi, 34 tane dozer, 24 tane greyder ve diğer makineler gönderilmiştir. Arkasından da, 4 
dozerle 4 greyder daha gönderilmiş ve Diyarbakır'da da bu işlerle sadece kar mücadelesi ve 
bunu bir afet olarak kabul ederek, ondan vatandaşlarımızı korumak için bir birim teşkil edil
miştir ve oradan da afet bölgesine giren illere, kendi makine parklarına ilave olarak, diğer il 
ve ilçelerimizden gönderilen ağır iş makineleri de şu tertip içerisinde dağıtılmıştır : Şırnak'a 
4, Batman'a 4, Siirt'e 1, Bitlis'e 4, Hakkâri'ye 3, Ağrı'ya 2, Bingöl'e 3 dozer. Greyder olarak : 
Şırnak'a 2, Batman'a 2, Bitlis ve Van'a da 10 tane gönderilmiştir. Bunlar ve diğer vasıtalar kar 
mahallerinde bütün imkânlarıyla çalışmaktadırlar. Ancak, kar, adeta Tanrının bir afeti haline 
gelmiştir; makinelerimiz ve insanlarımız 4-5 metrelik kar dehlizlerinde çalışmaktadır. Kar, in
sanların da makinelerin de gücünü aşmıştır; yine de arkadaşlarımız bütün güçleriyle ve im
kânlarıyla bu afeti asgarî insan kaybıyla bertaraf etmeye çalışmaktadırlar. 

Arz eder, teşekkür ederim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Çevre Bakanlığının bağlı kuruluşu olan Devlet Meteoroloji isleri Genel Müdürlüğünün Baş

bakanlığa bağlanmasının uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/314) 
BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" bölümünde, Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi var

dır; okutup bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
26 Şubat 1992 

ilgi : Başbakanlığın 22 Şubat 1992 gün ve B.02.0 PPG. O. 12/1-1/06435 sayılı yazısı. 
Çevre Bakanlığının bağlı kuruluşu olan Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğünün 

Başbakanlığa bağlanması, 3046 sayılı Kanunun değişik 10 uncu maddesi uyarınca Başbakanlı
ğın teklifi üzerine uygun görülmüştür. 

Bilgilerinize sunarım. 
Turgut Özal 

Cumhurbaşkanı 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt Ozal'ın, KIT Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin 

önergesi (4/13) 
BAŞKAN — Komisyonlardan istifa önergeleri vardır; okutup bilgilerinize sunacağım : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görevli bulunduğum KİT Komisyonu üyeliğinden, gördüğüm lüzum üzerine ayrılmak is

tiyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Yusuf Bozkurt özal 
Malatya 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Kastamonu Milletvekili Refik Arslan'tn, insan Haklarım inceleme Komisyonu üyeliğinden 
çekildiğine ilişkin önergesi (4/14) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görevli bulunduğum İnsan Hakları Komisyonu üyeliğinden, gördüğüm lüzum üzerine ay
rılmak istiyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Refik Arslan 
Kastamonu 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. — Batt Avrupa Birliği Asamblesi Savunma Komisyonunun Viyana'dayapılacak toplantısına 
Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen katılacak milletvekiline ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/316) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının iki adet tezkeresi vardır; okutup 
bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Batı Avrupa Birliği Asamblesi Savunma Komisyonunun 3-5 Mart 1992 tarihlerinde Viya
na'da yapılacak toplantısına Türkiye Büyük Millet Meclisini Temsilen Millî Savunma Komis
yonu üyesi bir milletvekilimizin katılması hususunda Batı Avrupa Birliği Savunma Komisyonu 
Başkanından alman davete icabet edilmesi, TBMM Genel Kurulunun 18 Şubat 1992 tarihli 37 
nci Birleşiminde tasvip edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesi uyarınca, söz konusu toplantıya katılmak üzere, siyasî parti grubunca 
bildirilen sayın üyemizin ismi Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

İsmail Safa Giray (İstanbul) 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer tezkereyi okutuyorum : 

5. — Helsinki'de yapılacak Avrupa Araştırma ve Koordinasyon Ajansı EUREKA'mn Üçüncü 
Toplantısına Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen katılacak üç kişilik parlamento heyetine ilişkin 
Başkanlık tezkeresi (3/318) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Finlandiya Parlamentosu himayelerinde 11-13 Mart 1992 tarihlerinde Helsinki'de yapıla

cak Avrupa Araştırma ve Koordinasyon Ajansı EUREKA'mn üçüncü toplantısına Türkiye Büyük 
Milllet Meclisinden üç kişilik bir Parlamento heyetimizin katılması Genel Kurulun 5 Şubat 1992 
tarihli 32 nci Birleşiminde kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesi gereğince, heyetimizi oluşturacak siyasî parti grupları tarafından bildi
rilen sayın milletvekillerimizin isimleri Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

- Başkanı 
Yüksel Yalova (Aydın) 
Ercan Karakaş (İstanbul) 
Coşkun Kırca (İstanbul) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
6. —Londra'da düzenlenecek "Üçüncü Avrupa'nın Geleceği Konferansı"na Tükriye Büyük Millet 

Meclisi'ni temsüen 4 kişilik bir Parlamento Heyetinin katılmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/317) 
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi daha vardır; oku

tup oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna, 
İngiltere'de Avam Kamarası milletvekillerinin başkanlığını yaptığı Avrupanın Geleceği Tröstü 

adlı kuruluşun, 22-26 Mart 1992 tarihlerinde Londra'da düzenleyeceği 45 yaş ve altındaki par
lamenterlerin katılacağı "Üçüncü Avrupanın Geleceği Konferansı"na, Türkiye Büyük Millet 
Meclisini temsüen 4 kişilik bir parlamento heyetimiz davet edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca söz konusu toplantıya iştirak edilmesi hususu, Genel Kuru
lun tasviplerine sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, okunmuş bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığı tezkeresini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

IV. — ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. — 1992 Malî Yth Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1990 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarıları

nın Genel Kurulda görüşülmesine başlanacağı gün, görüşme süre ve usullerine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 
BAŞKAN — Danışma Kurulunun, bütçe görüşmelerine ilişkin önerileri vardır; okutup, 

ayrı ayrı oylarınıza sunacağım : 
Danışma Kurulu önerisi 
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Danışma Kurulunun 26.2.1992 Çarşamba günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Genel 
Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Güneş Müftüoğlu Mustafa Kalemli 

DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 
Aydın Güven Gürkan Ali Oğuz 

SHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Temsilcisi 

öneriler : 
1. — 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarıları ile 1990 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarı

larının Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin "özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmın
da yer alması; bütçe görüşmelerine 10.3.1992 Salı günü saat 09.00'da başlanması ve bitimine 
kadar, resmî tatil günleri dahil her gün saat 10.00'dan 13.00'e ve 14.00'ten 20.00'ye kadar de
vam olunması; günlük programın saat 20.00'ye kadar bitirilememesi halinde, saat 21.00'de ge
ce toplantıları yapılarak o günkü programın bitirilmesinin sağlanması; günlük program saat 
20.00'den önce bittiği takdirde bir sonraki programın görüşmelerine devam olunması önerilmiştir. 

2. — Başlangıçta bütçenin tümü üzerinde gruplar ve Hükümet adına yapılacak konuşma
ların (Hükümetin sunuş konuşması hariç) 1 saat 30'ar dakika (bu süre birden fazla konuşmacı 
tarafından kullanılabilir), kişisel konuşmaların 15'er dakika ile sınırlandırılması önerilmiştir. 

3. — Bakanlık ve daire bütçeleri üzerinde gruplar ve Hükümet adına yapılacak konuşma
ların; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Bütçesi için 1 saat 30'ar dakika; Millî Eğitim Bakanlığı Büt
çesi için l'er saat; Başbakanlık ve diğer bakanlık bütçeleri.için 45'er; Gelir Bütçesi için 30'ar 
dakika (bu süreler birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir); Anayasa Mahkemesi, Da
nıştay, Yargıtay ve Sayıştay Başkanlıkları ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sosyal Hiz
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji tşleri Genel Müdür
lüğü ile Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığı bütçeleri için 15'er dakika; diğer daire bütçeleri 
için 20'şer dakika, kişisel konuşmaların 10'ar dakika ile sınırlandırılması önerilmiştir. 

4. — Bütçenin tümü ile bakanlık ve daire bütçeleri Üzerinde İçtüzüğün 73 üncü maddesi 
gereğince yapılacak kişisel konuşmalarda, İçtüzüğün 62 nci maddesine göre, bütçenin lehinde, 
aleyhinde ve üzerinde olmak üzere sırayla ikişer milletvekiline söz verilmesi ve bir milletvekili
nin en fazla iki bütçe hakkında söz kaydı yaptırabilmesi önerilmiştir. 

5. — Bütçe görüşmelerinin sonunda gruplara ve Hükümete 1 Saat 30'ar dakika süre ile 
söz verilmesi (bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir); İçtüzüğün 87 nci mad
desine göre yapılacak kişisel son konuşmaların 10'ar dakika olması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, şimdi, sunulmuş bulunan önerileri ayrı ayrı yeniden 
okutup, oylarınıza sunacağım : 

1 inci öneriyi okutuyorum : 
1. — 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1990 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarı

larının Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin "özel Gündemde Yer Alacak Diğer İşler" 
kısmında yer alması, bütçe görüşmelerine 10.3.1992 Salı günü saat 09.00'da başlanması ve 
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bitimine kadar, resmî tatil günleri dahil her gün saat 10.00'dan 13.00'e ve 14.00'ten 20.00'ye 
kadar devam olunması; günlük programın saat 20.00'ye kadar bitirilememesi halinde, saat 
21.00'de gece toplantıları yapılarak, o günkü programın bitirilmesinin sağlanması; günlük prog
ram saat 20.00'den önce bittiği takdirde bir sonraki programın görüşmelerine devam olunması 
önerilmiştir. 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan 1 inci öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 hci öneriyi okutuyorum : 
2. — Başlangıçta bütçenin tümü üzerinde gruplar ve Hükümet adına yapılacak konuşma

ların (Hükümetin sunuş konuşması hariç) 1 saat 30'ar dakika (bu süre birden fazla konuşmacı 
tarafından kullanılabilir), kişisel konuşmaların 15'er dakika ile sınırlandırılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan 2 nci öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü öneriyi okutuyorum : 
3. — Bakanlık ve daire bütçeleri üzerinde gruplar ye Hükümet adına yapılacak konuşma

ların, Tarım veKöyişleri Bakanlığı bütçesi için 1 saat 30'ar dakika; Millî Eğitim Bakanlığı büt
çesi için l'er saat; Başbakanlık ve diğer bakanlık bütçeleri için 45'er; gelir bütçesi için 30'ar 
dakika, (bu süreler birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir); Anayasa Mahkemesi, Da
nıştay, Yargıtay ve Sayıştay Başkanlıkları ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sosyal Hiz
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji tşleri Genel Müdür
lüğü ile Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı bütçeleri için 15'er dakika; diğer daire bütçeleri 
için 20'şer dakika, kişisel konuşmaların 10'ar dakika ile sınırlandırılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan 3 üncü öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü öneriyi okutuyorum : 
4. — Bütçenin tümü ile bakanlık ve daire bütçeleri üzerinde İçtüzüğün 73 üncü maddesi 

gereğince yapılacak kişisel konuşmalarda, içtüzüğün 62 nci maddesine göre, bütçenin lehinde, 
aleyhinde ve üzerinde olmak üzere sırayla ikişer milletvekiline söz verilmesi ve bir milletvekili
nin en fazla iki bütçe hakkında söz kaydı yaptırabilmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan 4 üncü öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci öneriyi okutuyorum : 
5. — Bütçe görüşmelerinin sonunda gruplara ve Hükümete 1 saat 30'ar dakika süre ile 

söz verilmesi (bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir); İçtüzüğün 87 nci mad
desine göre yapılacak kişisel son konuşmaların 10'ar dakika olması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan 5 inci öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bütçenin görüşme programı, bastırılıp, sayın üyelere dağıtılacaktır. 
Bütçeler üzerinde kişisel söz almak isteyen milletvekillerinin söz kayıt işlemlerinin yapıla

cağı gün ve saat, önümüzdeki birleşimlerde Genel Kurula duyurulacaktır. 
Bilgilerinize sunarım. 
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2. — 11, 43, 42, 44, 45, ve 31 sıra sayılı kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülme gün, sıra 
ve sürelerine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir önerisi daha vardır; okutup oylarınıza sunacağım : 

Danışma Kurulu Önerisi 
No :21 26.2.1992 
Danışma Kurulunun 26.2.1992 Çarşamba günü yaptığı toplantıda, aşağıdaki önerinin Genel 

Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 
Hüsamettin Cindoruk 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 
Güneş Müftüoğlu Mustafa Kalemli 

SHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Temsilcisi 
Aydın Güven Gürkah Ali Oğuz 

öneri: Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler'' kıs
mının 2 nci sırasında bulunan 11 sıra sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 
bu kısmın 1 inci sırasına; 26.2.1992 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayınlanan ve bastırılıp dağıtılan; 
43 sıra sayılı, 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
1 Sayılı Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin, gündemin 2 nci sırasına, 42 
sıra sayılı Küçük Çiftçilerin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifle
rine Olan Bir Kısım Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Kanunun gündemin 3 üncü sırasına, 44 
sıra sayılı 65 Yaşım Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Kimsesiz, Sakat Türk Vatandaşlarına Aylık 
Bağlanması Hakkında 1.7.1976 Tarih ve 2022 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifinin 4 üncü sırasına, 45 sıra sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunan
lara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci Maddesi
nin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısının 5 inci sırasına, kırk-
sekiz saat geçmeden; gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler" kısmının 8 inci sırasında yer alan 31 sıra sayılı Yüksek öğrenim Kurumları Teşkilatı Hak
kında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının bu kısmın altıncı sırasına alınması, bu 6 
kanun tasarısı ve tekliflerinin görüşülmelerinin Genel Kurulun 27.2.1992 Perşembe günkü Bir
leşiminde yapılması ve görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılması, ge
rektiğinde saat 24.00'ten sonra da çalışmalara devam olunması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
7. — Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, Devlet Bakanı Şerif Ercan ve Millî Eğitim Bakanı Koksal 

Töptan'm, temas ve görüşmelerde bulunmak üzere bir heyetle birlikte Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgı
zistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan ve Ukrayna'ya yapacakları resmî ziyarete katılmaları uygun 
görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/315) 
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BAŞKAN — Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi var
dır; okutup oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, Devlet Bakanı Şerif Ercan ve Millî Eğitim Bakın Koksal 
Toptan'm, temas ve görüşmelerde bulunmak üzere bir heyetle birlikte 28 Şubat - 6 Mart 1992 
tarihlerinde Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan ve Uk
rayna'ya yapacakları resmî ziyarete ekli listede adları yazılı milletvekillerimizin de katılmaları 
uygun görülmüştür. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

LİSTE 

Baki Tuğ 
Nahit Menteşe 
Fethi Akkoç 
Muzaffer Demir 
Necdet "Kazıcı 
Ural Köklü 
Edip Safder Gaydalı 
Musa Demirci 
Recep Kırış 
Hasan Basri Eler 

(Ankara) 
(Aydın) 
(Bursa) 
(Muş) 
(Zonguldak) 
(Uşak) 
(Bitlis) 
(Sivas) 
(Kahramanmaraş) 
(Edirne) 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan Başbakanlık tezkeresini ekli listeyle birlikte oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin "Seçimler" kısmına geçiyoruz. 

V. — SEÇİMLER 

A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
1. — Kamu iktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda açtk bulunan üyeliğe seçim 

BAŞKAN — 1 inci sırada, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonundaki açık üyeliğe, Ana
vatan Partisi Grubunca, Kastamonu Milletvekili Sayın Refik Arslan aday gösterilmiştir. 

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

2. — insan Haklarını inceleme komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 

BAŞKAN — 2 nci sırada, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonundaki açık üyeliğe, Ana
vatan Partisi Grubunca, Malatya Milletvekili Sayın Yusuf Bozkurt özal aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın millletvekilleri, gündemin, "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen 

Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 
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VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1, — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal isler Komisyonu Raporu (1/315) 
(& Sayısı : 11) (1) 

BAŞKAN — Alınan karar gereğince, 2 nci sıradaki Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağım
sız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun'okunup okunmamasını oylarınıza sunuyorum : Raporun okunma

sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon raporunun okunması kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Süleyman Ha-

tinoğlu... 
BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Süleyman Hatinoğlu. 
Buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekillleri; 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigorta
lar Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı hakkında Anavatan Partisi 
Grubu adına sözlerime başlarken, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Memleketimizi ve milletimizi sürekli olarak daha iyiye, daha güzele ve daha mutlu bir ge
leceği ulaştırmak, hepimizin ana hedefidir. Bu nedenledir ki, 5434 sayılı Emekli Sandığı ve 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunundan sonra, 1479 sayılı Yasa da, toplumun sosyal güvence
si ve refahı için düzenlenmiş önemli yasalardan biridir. 2.9.1971' de çıkarılan bu yasadan sonra 
yirmi yıla yakın bir zaman geçmiş, yasada zaman zaman bazı değişiklikler yapılmış, yasanın 
yayımlandığı zamanda doğan bir çocuk bile bugün 20 yaşına gelmiş ve esnaf olmuştur; elbette 
ki, günün şartlarına göre yenilenmesinde zaruret vardır. 

1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile, "31.12.1991 tarihi itibariyle 
prim, gecikme zammı ve faiz borcu bulunan sigortalılar, prim borçlarını 29.2.1992 -tahmin edi
yorum bu rakam değişecek- 30.4.1992, 30.6.1992, 31.8.1992 tarihleri mesai bitimine kadar dört 
taksitle ödemeleri halinde, bu tarihe kadar tahakkuk etmiş primlere ait gecikme zammı ve faiz 
borçlan terkin edilir" diye, bir geçici maddeyle değişiklik yapılmaktadır. "Şu kadar ki, daha 
önce tahsil edilmiş gecikme zammı ve faiz ödemeleri geri verilmez ve mahsup edilmez" diye 
devam ediyor. 

Sayın milletvekilleri, borcunu zamanında ödeyen kişilere ceza, ödemeyenlere de mükâfat 
olmuyor mu? Bu, nasıl bir adalet olacaktır? Dürüstçe ödeme yapana hiçbir mükâfat getirmi
yorsunuz, aksine hareket edenin de cezalarını affediyorsunuz... Primini zamanında ödeyen va
tandaş mı akıllı, yoksa ödemeyen mi? Bu düzenlemeye göre, primini zamanında ödeyen 
vatandaşımıza mükâfat verilmesi gerekirken, maalesef, bu yasayla, cezalandırıyorsunuz, 

(1) 11 S. Sayüt Basmayazı tutanağa eklidir. 
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borcunu ödemeyeni ise, "Aferin, akıllıymışsın, seni affediyorum" diye resmen ödüllendiriyo
ruz. Hiç olmazsa, primini zamanında ödeyenlerin de, ödediği prim oranlarına göre bir iki ba
samak yükseltilmesi düşünülebilirdi. Şimdi, burada kimin parasını affediyoruz, bunu iyi dü
şünmemiz gerekir. Bu konuda da bir önergemiz olacaktır. 

Şimdi, yasanın esasına gelelim : 1479 sayılı Yasanın uygulamada iyi bir netice vermediği 
açıkça ortadadır. Bu Yasayla, Koç'un, Sabancı'yı Bağ-Kur'Iu yaptığımız gibi, simitçiyi, kahve
ciyi de Bağ-Kur'lu yapmışız ve tüm basamaklarda ikisinden de aynı para alınıyor. Dolayısıyla, 
yıllardır uygulamada iyi bir netice alınmamıştır. Bu Hükümetten, önceki hükümet döneminde 
de 1985'de 3165 sayılı Kanunla bir ek geçici madde ile prim aslının ödenmesi halinde gecikme 
zammının ertelenmesi hükmü getirilmiş, bu uygulama da daha sonra 278 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile de yenilenmiştir. Burada af yoktur, sadece erteleme vardır. 

Sayın milletvekilleri, bugüne kadar bu uygulamaların iyi bir netice vermediğini hepimiz 
biliyoruz. Sistemde bir bozukluk var. Yasanın yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Bunun için, 
Anavatan Partisi olarak, 1479 sayılı Yasada köklü bir değişiklik önerisinde bulunarak, 27.11.1991 
tarihinde, kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunmuş bulunmaktayız. 

Hükümet programının 33 üncü sayfasından aynen okuyorum : "Bağ-Kur'un malî yapısı 
yeniden düzenlenecek ve Bağ-Kur üyelerinin sıkıntılarını giderecek önlemler alınacak." Hükü
met programında, bugünkü tedbirle Bağ-Kur'da.yeniden yapılaşmadan bahsedilmektedir; ama, 
ne hikmetse, 5 trilyon alacağı olan Bağ-Kur'un, 2,5 trilyon TL gecikme zammını bir kalemde 
siliyoruz. , 

Sayın milletvekilleri, bu mudur düzenleme? Acaba, Hükümet, kanunda genel bir düzen
leme düşünüyor mu düşünmüyor mu? Hükümet, Anavatan Partisi tarafından 27.11.1991'de 
1479 sayılı Kanunla ilgili verilen değişiklik teklifini Meclise acaba getirmeyecek mi? Yoksa, Hü
kümet, bozuk olan sistemi daha da bozarak, sistemsizlik de sistemdir, diye bu bozuk sisteme 
devam mı edecektir? 

Kanunun bu maddesi, hiç araştırma yapılmadan, seçim meydanlarından buraya getiril
miştir. Eğer biraz araştırma yapılsaydı, 20 Ekim seçim meydanlarında vaat edildiği gibi siyasî 
bir tercih olarak buraya kadar gelmezdi. Tatbik eden, icra eden daima, karar verenden daha 
kuvvetlidir görüşü istikametinde bir araştırma yapılsaydı, bir maddelik bir kanun tasarısı ola
rak buraya gelmezdi. 

Değerli milletvekilleri, 20 Ekim seçimlerinden önce, seçim meydanlarında DYP ve SHP'nin 
üç cümlesinden biri rüşvet, ikincisi pahalılık, zam, üçüncüsü de vaatlerdi. îşte bu getirmekte 
olduğunuz 1479 sayılı Kanundaki primlere ait gecikme zammının affı da, 20 Ekimden önce 
millete seçim meydanlarında oy almak için yaptığınız yanlış vaatlerinizden biridir. Nasılsa ikti
dara geldiniz, korkmayın, şeffaflık devam ettiği müddetçe, iktidarda devam edeceksiniz! "Dün 
dündür, bugün bugündür" diyerek, bu yanlışları yapmayınız; mesela, erken emeklilik ve vergi 
affı konusunda yaptığınız gibi, üst üste hata yapmaya devam etmeyiniz. Aflarla ilgili, son ka
lan, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunundaki primlerin genelde affıyla ilgili yasa tasarısı da 
bugün Sağlık Komisyonundan geçmiş bulunmaktadır, o da buraya geliyor. 

Bakınız, bu vergi affı, borç affı gibi lafların ortada dolaşmaya başladığından beri, son 
iki üç ayda, vergi tahsilatının artış hızında bir düşme var; bunu basında da okuyoruz, sizler 
de biliyorsunuz. Gelin, bu "af" kelimesini kullanmayalım, İşçinin, çiftçinin, esnafın, beledi
yelerin vergisini ve primini affetmek yerine, keşke, "herkesin şu kadar borcu için sübvansiyon 
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yaparım" deseydiniz -onu da düşünmediniz ve hâlâ devamlı bütçeden gider kaydeden ve kal
kınmayı engelleyecek yasaları çıkarmaya devam ediyorsunuz- daha iyi olurdu; hiç olmazsa, dü
rüstçe vergisini ve primini ödeyen insanlarımızı da üzmemiş olurdunuz, ayrıca, ödemeyenleri 
de bundan sonra ödemeye alıştırmış olurdunuz. Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonundan, bu ka
nuna bir geçici madde eklenmesi hususunun geçtiğini basından duyan birçok vatandaşımızın, 
telefonla arayarak ve mektup yazarak, "artık bundan sonra ben de vergi vermem, prim öde
mem; benim günahım ne" diye dert yandığını da gözden uzak tutmamalıyız; zaten bu afların 
yanlışlığı, toplanmakta olan vergi ve primlerin artış hızındaki eksilmede görülmektedir. 

Sayın milletvekilleri, 1479 sayılı Kanuna bir geçici madde ekleyerek getirmekte olduğunuz 
bu afla beraber, emin olunuz ki, bundan sonra prim toplamak çok daha güçleşecektir; çünkü, 
herkes ümidini affa bağlayacaktır; "bir defaya mahsus, anapara da affedilecektir" şeklinde 
düşünen vatandaşlarımız vardır. Bu geçici maddeyle getirilen, borcun dört eşit taksitle öden
mesini gerektiren hükme uyulmazsa, ne olacak? Başka hiçbir aksi hüküm olmadığına göre, 
eski hükümler tekrar devam edecek ve cezaî müeyyideler değişmeyecektir. Bakın, 8.1.1992 ta
rihli Hürriyet Gazetesindeki Bağ-Kur'la ilgili küçük bir manşette ne diyor : "Bağ-Kur borcu 
için hapsi boyladı." Bu manşetin altında da, "baba telefon etti ve kurtardı" diyor. 

Şimdi, cezaî müeyyideleri değiştirmiyorsunuz ve milleti affa alıştırdınız. Anaparaları al
dığınızı ve harcadığınızı düşünün; bundan sonra prim toplayabilecek misiniz? Toplayamadığı
nız takdirde, vatandaşa ne şekil de bir cezaî müeyyide uygulayacaksınız? Yoksa, cezaları da 
kaldırıyor musunuz? 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu yasa değişikliği, emin olunuz ki, Bağ-Kur'un ma
lî yapısında bir rahatlık getirmeyecektir; üstelik, aylık prim geliri olan 88 milyarda da düşme 
olacaktır; zaten, her ay ortalama 200 milyar gideri olan Bağ-Kur, devlete ve millete yük olma
ya devam edecektir. Bağ-Kur'un halen 2 milyon 85 bin aktif sigortalısı ve 621 bin aylık alan 
emeklisi var. Bir de yeni yasalaşan erken emeklilik olayı var; bu da bir hayli külfet getireceğine 
göre, bu düzenlemelerle, emeklilere, normal sosyal yaşantılarına uygun bir maaş veremeyeceği
niz açıkça ortadadır. 

Sayın milletvekilleri, bugünkü Hürriyet Gazetesinin manşetini gördünüz, Dün, "mutfak
ta yangın var" diyorlardı; ama, bugünkü manşette, özellikle mutfak malzemelerinde yangın 
çıktığı ve bir ay içerisinde, mutfak giderlerinin, özellikle sebze bazındaki fiyatların, üç kat art
tığını açıkça gördünüz. Tahmin ediyorum ki dikkatinizi çekecektir : Dün, mutfakta yangın var 
diyenler olarak, birkaç ay sonra öyle yangın çıkacak ki, vatandaşa, mutfaktaki yangını söndü
recek su bile veremeyeceksiniz, evlerini bile yakacaksınız. 

Bu gibi sistemlerin fakiri daha da fakir yapacağı açıkça ortadadır. Aklıma, bir taraftan 
erken emeklilik de geliyor. Herkesi, Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı mensubu yapıp, bir sos
yal güvenceye mi kavuşturuyoruz, yoksa, seçimlerde vaat ettiğiniz işsizlik ücretini mi getiriyo
ruz? Lütfen, adını iyi koyalım. Zaten, erken emeklilikle milleti ne öldürecek ve ne de güldüre
ceksiniz. Avrupa ülkelerinde, çalışan 7 kişi 1 emekliye bakarken, Türkiye'de, bundan sonra, 
çalışan 1 kişi 1 emekliye bakacak. İşte, o zaman milletin iki yakası bir araya gelmeyecek. Asıl, 
gelir-gider dengesi o zaman bozulacak. Hükümet yetkilileri devamlı olarak, televizyon ekran
larında " gelir gideri karşılamıyor, devletin iki yakasını bir araya getirmeye çalışıyoruz" diyor, 
bir taraftan da "bizim dış krediye ihtiyacımız yok, paramız var" diyor, diğer taraftan da zam 
yapıyorsunuz... Vatandaş, bu işin muhasebesini çok iyi yapmaktadır. 

— 470 — 



T.B.M.M. ' • B : 42 2 7 . 2 ' . 1992 0 : 1 

Hem devletin ana gelirlerinden olan vergi ve primleri affedeceksiniz hem de "devletin iki 
yakası bir araya gelmiyor" diye devamlı beyanat vereceksiniz... Bu Hükümet görev başına gel
meden önce bu devletin iki yakası bir araya geliyordu da, şimdi neden gelmiyor? Üç ay içinde 
mi boynu bu kadar kalınlaştı? Davul zurna ve zeybek havalarını Bakanlar Kurulu salonlarına 
kadar getireceğinize, daha halen, iki gün önce, karda kışta Kars'tan, Ardahan'dan heyetleri 
Ankara'ya çağırıp kabul edeceğinize, keşke bu heyetleri -az önce arkadaşlarımızın da anlattığı 
gibi- doğu ve güneydoğuda çığ altında kalan ve günlerdir cesetleri kar altından çıkarılamayan 
vatandaşlarımıza yardım için götürseydiniz belki bir yararı olurdu; ama, hâlâ bayram ve düğü
ne devam ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, ümit ediyoruz ki, en kısa zamanda, yeni Hükümet olmanın el öpme 
günleri sona erecektir. 

Bu tasarının genel gerekçesinde, daha önceki yıllarda yapılan yasal düzenlemelerin ve mü
eyyidelerin, arzu edilen tahsilatı sağlamadığı ve prim alacağının daha da büyüdüğü ifade edil
mektedir. Peki, bu maddeyle, arzu edilen primleri toplayabilecek misiniz? Özellikle Bağ-Kur'luya 
gerekli sağlık hizmeti verebilecek misiniz? Bir yeşil kart çıkarıyorsunuz... Bağ-Kur'Iunun, Si
gorta emeklisinin elinde karnesi var; ama, onlar yeterli sağlık hizmeti alabiliyorlar mı? Hiç 
parası olmayana yeşil kartla hizmet vereceksiniz. Göstermelik olarak 295 kişiye yeşil kart ver
diniz; ama, iki ay içinde neticesini göreceğiz; şimdilik o konuda yorum yapmak istemiyoruz. 

Buna, bir para toplama tasarısı desek, o da değil; çünkü, bu tasarıya göre kimse para öde
meyecektir. Ayrıca, "bütçe açığı var" diyorsunuz ve alacakları affediyorsunuz. Şu değirmenin 
suyu nereden gelecek, söyleyin, biz de rahatlayalım. 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — O değirmenin suyu Papatyalar Vakfından gelecek. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) — Sayın milletvekilleri, gazetelere bakıyoruz : 

"Sosyal güvenliğin pili bitmek üzere. Emekli Sandığı, sürekli, Hazineden para çekerek hizmet 
vermeye çalışırken, SSK'nın, uçan kuşa borcu var. Bağ-Kur ise maaş ödemede zorlanıyor." 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) — Tarihini söylel 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) — Tarihini söyleyeyim : 24 Ocak 1992 Cuma. İyi 

oku!.. 
MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) — 24 Ocak 1991'de de öyleydi, 1990'da da öyleydi... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) — 24 Ocak 1992; haber başlığını okuyorum : "Pat
ronlar da prim ve vergi affına karşı çıktı. Devlet bakanı Tansu Çiller tarafından ekonomik pa
ketin içinde açıklanan vergi affı, büyük patronların tepkisine yol açtı. Patronlar, kararla ilgili 
tepkiyi, 'bu af, dürüst vergi ve prim ödeyeni cezalandırmaktadır' şeklinde dile getirdiler. Ünlü 
işadamları şöyle dediler : Rahmi Koç; 'Amerika'da herkesin bir vergi ve prim numarası vardır. 
Vergisini ve primini ödemeyen hapse giriyor. Vergi affı, gelecekte vergi toplamayı güçleştirir.' 
Sakıp Sabancı; 'bu afla, beş yılda bir nasıl olsa vergi ve prim affı çıkar diye bekleyenlerin ek
meğine yağ sürülecek' diyor." Yine devam ediyor "Osman Boyner; 'af çıktığı zaman, vergi 
affını, prim affını vaktinde hüsnüniyetle ödeyenler enayi sayılacak.' " İşte, bugün, bunlar dü
rüstçe vergisini ödeyen işadamlarına yapılan haksızlıklardan bazılarıdır. 

Yine devam ediyor. 29.1.1992 tarihli bir gazeteden okuyorum. Başlık : "Mükellef defteri
ni saklıyor." Altında şöyle yazıyor : "Vergi ve prim affıyla ilgili beklenti nedeniyle vergi ve prim 
denetçileri işsiz kaldılar. Mükellefler, defterlerini yakıyor veyahut da gizliyorlar, denetçilere aç
mıyorlar. Denetçiler, günlerini, çay kahve içerek geçiriyor." 
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önemli gazete başlıklarından birini daha okuyacağım. 23.1.1992 tarihli gazetede başlık 
şöyle : "Şaşırtan açıklama." Aynen okuyorum : "Çiller'in danışmanı, gördüklerini Sabah'a 
anlattı. Suçlama. Maliye Bakanı bir Müsteşar tayin etti. Müsteşar vergi bilmiyor. Ben Başba
kana açıkça, siz artık Türkiye'de vergi toplayamazsınız, dedim. Bu şartlar altında vergi topla
namaz. Türkiye'de bundan sonra vergi toplama tamamen güçleşeceği gibi..." "Bu ne rezalettir" 
başlığıyla devam ediyor; "Devlet Bakanı Tansu Çiller'in danışmanı ve açıklanan ekonomik pa
ketin üç mimarından biri olan teknokrat Veysi Seyfi, 'Türkiye'de yaklaşık iki üç aydır bir vergi 
affı konuşuluyor. Türkiye'de nerede bu vergi kanunları? Bu şartlar altında bu kanunlarla dev
letin vergi alma imkânı da yok. Ben bunu Sayın Başbakana bizzat söyledim; dedim ki, Sayın 
Başbakanım, Türkiye'de artık siz vergi toplayamazsınız, bunu kökten düzeltmeniz lazım. Baş
bakan diyor ki, düzeltin, yapın, yapılsın. Tamam, anlaşıldı; ama, kim yapacak bunu' dedi." 

iki gün önceki 25 Şubat 1992 tarihli gazetede de şu yazı var : "Affı duyan, vergi ödemi
yor. Ocak ayında tahakkuk eden 1.6 trilyonluk vergiye karşılık, nasıl olsa vergi affı geliyor diye 
mükellefler sadece 39 milyar ödediler." İşte evvelki günkü gazete; yalanlayın veyahut da itiraz 
edin. 

Yine 3.2.1992 tarihli bir gazeteden, köşe yazarlarından birinin bir pasajını okuyorum : 
"Sayın milletvekilleri, bu vergi ve prim affı yeni bir kaynak yaratıyor olabilir; ama, değil mi 
ki, şimdiye kadar namusuyla vergi ödeyenleri ahmak yerine koymak sonucunu doğuruyor, yan
lıştır; çünkü, haksızlıktır. Haksızlık devlete yakışmaz. Namusluya aptal muamelesi yapan bu 
devlet, bundan sonra kimden ve nasıl vergi alacak? Cinayet işleyeni affet, vatana ihanet edeni 
affet, devleti soyanı affet, vergi kaçıranı affet... Türkiye'yi böylece açık bir cezaevi yaparak 
mı kurtaracaksınız?" 

Sayın milletvekilleri, 20 Ekim seçimlerinde, "düşün peşimize, sizi kurtarayım" diyenlerin 
bugün, "bize güvenin, bize inanın" demesiyle bu işin düzeleceğine inanmak mümkün değil
dir. Edirne'den Kars'a, Artvin'den Çanakkale'ye kadar hiçbir halk, artık bu laflara inanma
maktadır. Hem devletin iki yakasını bir araya getirmeye çalıştıklarını ifade ediyorlar ve hem 
de iki yakasını bir araya getirmemek için devletin gelirlerini affediyorlar. Peki, gelir, gideri na
sıl karşılayacak? Bütçe açığımız daha da büyümeyecek mi? Enflasyon artmayacak mı? 

Sayın Hükümet mensupları, "seçim meydanlarında yapılan vaatleri hangi kaynaklarla 
gerçekleştireceksiniz" diye sorulduğunda, "zamanı gelince açıklarız, şimdi açıklarsak bizden 
kopya çekerler" diye herkesi atlatıyordunuz; ama, şimdi böyle bir gerekçeyle olayları ve sorun
ları geçiştiremezsiniz. Kimsenin sizden kopya çekecek hali yok. Siz iktidardasınız. Mademki 
demokratikleşiyor ve şeffaflaşıyoruz, yapılacak işlerin ve çıkarılacak kanunların kaynaklarını, 
bizim de, vatandaşın da öğrenme ve görme hakkımız var; bu hakka sahibiz. 

Evet, karakollar bile camlanacağına göre... Bugün ilk haberini de aldık; Kayseri'den on-
bir kişi yolcu ettiniz. Bu gibi gider kaydedilecek olan kaynakların hesabını da kimseden sakla-
yamayacağınızı düşünüyorum. 

Ek geçici maddeyle, bu tasarıyı, fakiri daha fakir, tembeli daha tembel yapma, dürüst ki
şileri cezalandırma, dürüst hareket etmeyenleri de mükâfatlandırma yasası olarak düşünmek 
çok daha doğru olur. 

Sayın milletvekilleri, belki bir an için biraz prim toplama imkânı olur; ama ilerisi için çok 
büyük bir tehlike arz etmektedir. Bu yasa tasarısıyla, vergi kanunlarıyla ve 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanunu ile getireceğiniz vergi ve prim afları sebebiyle, artık bundan sonra, 
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herkes, bu aflara sığınarak, ödemelerden kaçacaktır. Hani hükümetlerin görevi kaynak bul
maktı, zam yapmak değildi?.. Şimdi siz, önce bu afları getiriyorsunuz, arkasından da yavaş 
yavaş zamları yükleyeceksiniz, tik etapta bir kalem zam yaptınız, özellikle tenkit ettiğiniz pet
rol, elektrik, şeker, çay zamlarını niye yaptınız? Daha dün vaat ettiklerinizi yapıyorsanız... tki 
gün önce Maliye Bakanı burada konuştular. Gerek SHP Genel Başkanı Sayın Erdal İnönü'
nün ve gerekse DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel'in imzası bulunan seçim beyannamele
rinde yer aldığı gibi, Rize'de seçim öncesi, 1991 yılı çay ürününün mevcut fiyatına 500 lira fark 
vereceğinizi vaat etmiştiniz. Mademki vaatleri yerine getiriyorsunuz, bu vaadinizi niye yerine 
getirmediniz? Ne yaptınız biliyor musunuz; vatandaşın, çiftçinin ürününe vaat ettiğiniz fiyat 
farkını vermediğiniz gibi, milletin, fakirin fukaranın içtiği çayına, kuru çaya, depolardaki çaya 
yüzde 20 zam yaptınız. 

BAŞKAN — Sayın Hatinoğlu, toparlamanızı rica ediyorum. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkan. 
Geçmiş zamanda bir vatandaş, Anadolu'dan milletvekili seçilmiş. Vatandaşlar, bu millet

vekiline uğurlama merasimi yaparken, "Sayın mebusum, milletvekili oldunuz, Meclise gittik
ten sonra bize sakın bir döneklik etmeyesin. Biz aradık mı, cevap ver; bize vaat ettiklerini mut
laka yerine getir" şeklinde bazı telkinlerde bulunmuşlar. Sayın milletvekili gelmiş, Meclisin şu 
döner kapısının arasına girmiş; girmiş ama, bir daha çıkamıyor, ha bire dönüyor. Tecrübeli 
bir milletvekili çıkarmış oradan. Kendi kendine, vatandaşlarım, seçmenlerim galiba haklı, dö
neklik daha kapıda başladı diye düşünmüş. İşte bu vaat ettiğiniz şeylerden de bu şekilde dön
dünüz. (ANAP sıralarından alkışlar) (DYP sıralarından gürültüler) 

Artık, bundan sonra, herkes bu af kelimelerine kesinlikle aldırmayacaktır ve kimin güna
hını kime yüklediğiniz, kimin borcunu, cezasını sileceğiniz belli oluyor, kimleri de bu şekilde 
cezalandırdığınızı açıkça ortaya koyuyorsunuz; ama, seçimler demokrasinin vazgeçilmez un
suru olduğuna göre, seçimler devam edecektir, gelecekte de seçimler olacaktır. 

Hükümet, esnafı rahatlatma konusunda eğer samimi ise, Anavatan Partisi 1479 sayılı Ya
sanın genelde değiştirilmesiyle ilgili teklifi Meclise sunmuştur; gelin bunu görüşelim. Ama, bugün 
çok iyi görüyoruz ki, Hürriyet Gazetesinde küçük bir manşetiniz var; çok önemli. "Bağ-Kur 
için eller cebe." Şimdi bu tasarıyla ne güzel bağdaşıyor (!) bakın aynen okuyorum : "Bağ-Kur'u 
kurtarma operasyonu için start verildi. Bağ-Kur tarafından hazırlanarak bakanlıklara gönde
rilen yasa taslağı ile kuruluşa acilen 4,5 - 5 trilyon lira kaynak yaratılması amacıyla, tarım ürün
lerine, elektrik ve telefon ücretlerine zam yapılmak kaydıyla..." diyor. Bu şekilde yeni bir ka
nun tasarısı hazırladığınızı ve bakanlıklara dağıttığınızı duymuş bulunmaktayız. Demek ki, affı 
çıkaracaksınız, arkasından vatandaşın içtiği çaya, kahveye ve tarım ürünlerine, elektriğine, te
lefonuna Bağ-Kur primi diye bir prim ekleyeceksiniz. Vatandaşı cezalandırma hakkınız yoktur. 

Aksine, bu geçici madde, toplanamayan primi daha da toplanamaz hale getireceği için, 
hiç kimseye fayda sağlamayacağı açıkça ortadadır. Bir maddelik bir yasa değişikliğinden ziya
de, genel bir değişiklikten yana olduğumuzu belirtir, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hatinoğlu. 

Refah Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Ali Oğuz. 

Buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
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RP GRUBU ADINA ALt OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkanım, muhterem arkadaş
larım; Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu
na bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısını müzakere ediyoruz. Refah Partisi Grubu 
adına söz almış bulunuyorum. Grubum ve şahsım adına, Muhterem Heyetinizi saygıyla selam
lıyorum efendim. 

Ülkemizde, malum olduğu gibi, sosyal güvenlik, primli sisteme dayanmaktadır. Anayasa
nın 60 inci maddesinde, "Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağla
yacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar" denilmektedir. Bu cümleden olarak, bu hüküm
lere uygun olarak, esnaf ve sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışanlar ile bunların hak sahipleri
ne sağlanmakta olan sigorta haklarının ana malî kaynağını, sigortalıların ödediği sigorta primleri 
oluşturmaktadır. 2.9.1971 tarih ve 1479 sayılı Kanunla, esnaf ve sanatkârlar ile diğer bağımsız 
çalışanların sosyal güvenliğini sağlamak üzere, Bağ-Kur kurulmuştur. 1972 yılından 1985 yılı
na kadar, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası; bundan sonra 3235 sayılı Kanunla kademeli ola
rak sağlık sigortası uygulaması başlatılmıştır. 24.12.1991 tarihi itibariyle 2 milyonu bulan Bağ-
Kur sigortalısı miktarı her gün artmaktadır. Kurumdan, 671 bin kişi emeklilik, 350 bin kişi 
yaşlılık, 99 bin kişi malullük, 261 bin kişi de ölüm aylığı almaktadır. Kurumun geliri 88,4 mil
yar lira ilçen, ödemesi ise 192,1 milyar liraya ulaşıyor; bu suretle, Bağ-Kur'un yükü, her geçen 
gün biraz daha ağırlaşıyor. Yeni düzenlemelerle bu sıkıntının bertaraf edilmesi tedbirleri geti
rilmiş ve getirilmek üzere çalışmalara başlanmış olmasına rağmen, gene de, sıkıntılar devam 
ediyor. 

Primlerin tahsili için yasal yollara müracaat ediliyor. Kurumun, 7 milyar lira prim aslı ve 
yine 2,5 milyar lira gecikmiş alacağının tahsili için kanun yoluna müracaat edilmiştir ki, bu 
miktar 5,2 milyar liraya baliğ olmaktadır. 

1479 sayılı Kanunla ve ona ek 3165 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesiyle prim asılla
rının ertelenmesine mütedair tedbirler getirilmiş ve yine onu takip eden, 30.4.1987 tarih ve 178 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu tedbirler yenilenmiştir. Buna rağmen, 1989 ila 1991 
yılları arasında 602 bin dosya takibe alınmış ve 1 trilyon 207 milyar liralık alacağın tahsili he
deflenmiş; fakat buna rağmen, tahsilat, 135 milyar lirada kalmıştır. 

Bu hazırlıklar ve bunu takip eden çalışmalarla, bazı hafifletici ve erteleyici, affedici ted
birler getirilmesine rağmen, görüyoruz ki, bir netice ortaya konulamıyor ve sıkıntılar devam 
ediyor. 

Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonundan huzurunuza gelen şu tasarıyı inceliyoruz; geçici 8 
inci madde ile, 31.12.1991 tarihi itibariyle, prim borçlarının, 2, 4, 6, 8 inci aylar itibariyle, iki
şer ay arayla ödenmesi halinde, faiz borçlarının ve gecikme zammının terkin edileceği hükmü 
getirilmiş oluyor. Tabiî, bu güzel bir şey, aslında, bir bakıma, Bağ-Kur mükelleflerini ferahlat
mak için bir tedbir; ama) görüyoruz ki, bu tedbirlerin getirilmesi sadece bir pansuman mesa
besinde kalıyor ve sıkıntı devam ediyor; çünkü, Bağ-Kur'un, tahsilatının iki mislinden fazla 
ödemeler yapması karşısında, yeni düzenlemelerin ve tedbirlerin getirilmesi zaruret haline gel
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım, muhterem milletvekilleri; geçici 8 inci maddenin ikinci fıkrasın
da ise, daha önce tahsil edilen gecikme zammı faiz ödemelerinin geri verilmeyeceği ve mahsup 
da edilemeyeceği hükmü getirilmiştir ki, buna dair, Başkanlığımıza bir takririm olacak. Bu 
"geri verilmez ve mahsup edilmez" hükmü, bugüne kadar samimiyetle ve dürüstçe borcunu 
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ödemiş olanların bir bakıma cezalandırılmasını intaç eden bir hüküm oluyor. Biz diyoruz kî, 
bu ödemelerin geri verilmese bile, hiç olmazsa, gelecekteki primlere mahsup edilmesi bir hak
kaniyet icabı,olur. Aksi halde, hem "mahsup edilemez" hem de "geri verilmez" hükmünü 
getirirsek, bir bakıma, ödemiş olanları ağır bir surette cezalandırmayı ve o güne kadar prim 
borcumu ödememiş olanlara ise, "size de mükâfat veriyoruz" gibi bir neticeyi ortaya koymuş 
oluruz. 

Maddenin üçüncü fıkrasında ise, "aylık bağlanmasının talep edilmesi halinde prim bor
cunun defaten ödenmesi zorunludur" hükmü getirilmiş ki, bu da bir bakıma, aylık almak du
rumunda olanlara bir ceza vermek gibi bir neticeyi intaç ediyor. Halbuki, birinci fıkradaki, 
prim borçlarını 2,4,6 ve 8 inci aylarda taksitle ödemeyi öngören hüküm, bir kolaylık olması 
açısından bu fıkraya da konulmasında zaruret olduğu kanaatindeyim; çünkü, zaten, Bağ-Kur 
mükellefleri, İçendi normal primlerini ödemekte güçlük çekerlerken, böyle bir neticenin getiril
miş olması, bir bakıma, sıkıntıyı daha çok artıracak demektir. 

Muhterem milletvekilleri, esnafımızın içinde buluduğu şartlar, sadece bir prim ödeme zor
luğundan ibaret değildir. Biliyorsunuz, esnafımızın bir yazarkasa sıkıntısı vardır; her şeyden 
evvel, bir dükkân sıkıntısı vardır, fahiş kiralan ödeyememek gibi bir sıkıntısı vardır, vergisini 
ödeyememe gibi bir sıkıntısı vardır, -ki, vergi cezalarının affedilmesiyle ilgili kanunu yeni çı
kardık; ama küçük esnafın ve bu konuda sıkıntısı olan mahdut imkânlı insanların değil de, 
büyük faiz ve vergi borçlan olan insanların işine yaradı- yüksek enflasyonun getirdiği kredi 
ve faizler konusunda sıkıntıları vardır, sanayi sitelerinin yapılmaması, durması gibi bir altyapı 
sıkıntıları vardır, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar primlerini ödeyememe gibi bir sıkıntısı vardır, 
çırak ve kalfalarıyla ilgili sıkıntıları vardır, asgarî ücretten hâlâ vergi alınması gibi bir derdi 
vardır. Her şeyden evvel eğitim sıkıntısı vardır, çalışma mevzuatındaki aksaklıklardan doğan 
sıkıntıları vardır; ama şunu hemen ifade etmek istiyorum ki, bu sıkıntıların bertaraf edilmesi 
ve Bağ-Kur'lunun rahata, feraha ve düzlüğe çıkması konusunu, bu kabil aflarla halletmek ve 
meseleyi böylece kapatmak imkânı yoktur. Kanaatimce, bu işi cazip hale getirmek zarureti vardır. 
Yoksa, ikide bir faiz ertelemelerinin veya buna benzer tedbirlerin sadece palyatif tedbirler me
sabesinde kalacağı bir gerçektir. Bu işi cazip hale getirmeden, icra yoluyla dahi altından kalk
ma imkânı yoktur. 

Nitekim, trilyonlara baliğ olan alacakları icraya verdiğimizde, sayısı 600 bini aşkın olan 
dosyadan, 1 trilyon 600 küsur milyar lira tahsilat beklerken, neredeyse sadece bu rakamın on-
dabiri mesabesinde bir alacak tahsil edilmesi karşısında icra yolunun da çıkar bir yol olmadığı 
gerçeği ortaya çıkıyor. 

öyleyse, bu konuda ne yapacağız? Her şeyden evvel, şuna inanıyorum ki, Bağ-Kur mükel
lefini veya bu kapsama giren kimseleri, bu işin hayrına ve iyiliğine inandırmak mecburiyetin
deyiz. Bu işin eğitimini yapıp, onları buraya, daha da yumuşak bir tavır içerisinde davet etme
nin zaruretine inanıyorum. 

Bir de, nasıl olsa affedilir kanaatini getirirsek, inananların veya borcunu ödemekte sami
mi olanların, borçlarını ödemekte rahatlık içerisinde ve bunu her zaman yapabilecek insanlar 
olduklarını göreceğiz; fakat, onun yanında, açıkgözlük yapıp borcunu ödemeyenleri de -bir 
müddet sonra hem gecikme zammını hem de gecikme faizini eksik ödeterek- bir bakıma ödül
lendirmiş olacağız ki, bu da, hoş bir davranış olmayacaktır. Çünkü, bir bakıma, borcunu öde
yenlerin cezalandırılması, ödemeyenlerin de ödüllendirilmesi gibi bir neticeye varmış oluyoruz. 
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Bugün içinde bulunduğumuz durum itibariyle, yaşlılık, maluliyet ve ölüm yanında analık 
ve sağlık için ödemeler yapıldığı, ancak, primlerinin tahsil edilemediği; yine bunun yanında 
iş kazası ve meslek hastalıkları için ödemeler yapıldığı, fakat tahsilatının yapılamadığı; sonra
dan yapılan değişikliklerle 12 basamağın 24'e çıkarılmasıyla birçok Bağ-Kur'lunun sıkıntılara 
sokulduğu da yine hepinizin malumudur. 

Hal böyle olunca, Bağ-Kur'lunun ve özellikle esnafın içinde bulunduğu şartlara ve zor
luklara eğilmek mecburiyetimiz kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Bir şoförün, araba yedek 
parçası, benzin ve mazot gibi sıkıntıları yanında, bir de primini ödeyememesi gibi bugünün 
ekonomik şartlarının getirdiği durumları da nazara alırsak, Bağ-Kur'lu esnafımız fevkalade 
sıkıntı içerisindedir. 

Bu konuda eser yazmış olan bir arkadaşımızın tespitlerini zabıtlara geçirmekte fayda mü
lahaza ediyorum. Şöyle diyor: "Anayasamızın 60 inci maddesinde, herkesin sosyal güvenlik 
hakkına sahip olduğu belirtilmiştir. Vatandaşlarımızın gelecek endişesini hafifletmek ve onla
ra güven sağlamak üzere her türlü tedbiri alma ve teşkilatı kurma görevi, devletin aslî ve de
vamlı bir kamu hizmeti olarak öngörülmüş bulunmaktadır. Bu amaçla 2.9.1971 tarih, 1479'sa-
yılı Kanunla, esnaf ve sanatkârlar ile diğer bağımsız çalışanların sosyal güvenliklerini sağla
mak üzere Bağ-Kur kurulmuştur. Kurum, hizmet verdiği kesimin her geçen gün artması ve yeni 
birtakım hizmetlerin uygulamaya konulması sebebiyle, gerek sigortalıların ihtiyaçlarına cevap 
vermek, gerekse işlemlerde sürat ve kolaylığın sağlanması amacıyla, bazı tedbirler almıştır. Do
layısıyla 1479 sayılı Kanun, uygulamaya geçildiği tarihten bu tarafa, birçok kez tadil edilmiş 
ve sonuçta, sigortalıların sosyal ve ekonomik durumları biraz daha iyileştirilmiştir; uygulama
daki aksaklıklar da giderilmeye çalışılmıştır. Büyük bir hızla ve çok kısa zamanda gelişen Bağ-
Kur'un esnaf ve sanatkârlarla, diğer bağımsız çalışanlar dışında, ev kadınlarını, muhtarları, 
Türkiye'de ikamet eden Türk asıllı yabancı uyrukluları, yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın 
yanında bulunan çalışmayan eşlerini kapsamına alarak, sosyal sigorta kavramı içinde gereken 
yerini almıştır. 

Mensuplarını yaşlılık, malullük ve ölüm riskine karşı koruyan Bağ-Kur'un, en aktif sigor
talı ve aylık alanların büyük bir özlem duyduğu önemli sigorta yardımı olan, 1479 sayılı Kanu
nu tadil eden 3235 sayılı Kanunla, sağlık sigortası yardımlarını hizmet kapsamına almıştır. Bu 
kısa vadeli sigorta uygulamasına 1 Ocak 1989 tarihi itibariyle tüm yurtta başlanmıştır. 

Bütün bu gelişmeler yanında, getirilen sistemin işleyişinde bazı aksaklıkların varlığı inkâr 
edilemez. Bir kısmı uygulamadan, bir kısmı da Bağ-Kur'un mevzuatından kaynaklanan ak
saklıklardır. Bu aksaklıkların telafisi için alınması gerekli tedbirleri şu şekilde özetliyoruz : 

1479 sayılı Kanunun kapsamına girmekle beraber, halen kuruma kayıt ve tescilini yaptır
mayan sigortalılar bulunmaktadır, sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması, kendi nam ve hesapla
rına bağımsız çalışanların tümünün Bağ-Kur kapsamına alınması amacıyla, kanuna zorlayıcı 
bir hüküm konulması bakımından, 506 sayılı sosyal Sigortalar Kanununun 140 inci maddesin
de yer alan hüküm gibi, kayıt ve tescil mecburiyetini ihlal edenlere, idarî para cezası verilmesi 
şeklinde bir değişikliğin yapılması gerekmektedir, şeklinde bir mütalaa beyan edilmektedir. Bu 
konuya paralel olarak vergi dairesi ve meslek kuruluşları kapsamına girenler, üç ay içinde Bağ-
Kur'a bildirme mecburiyetinde olmasına rağmen, bu yükümlülüğü yerine getirmeyen kurum 
ve kuruluşlara uygulanacak müeyyide kanunda belirtilmemiştir. Bu konuda bir düzenleme ya
pılmasında fayda mülahaza edilmektedir. 

Ayrıca, bağımsız çalışanların tamamının Bağ-Kur'a kayıt ve tescillerinin yapılması için, 
mevcut kurumlar arasında işbirliğinin korunması gereklidir. Bu suretle noter tasdikleriyle, 
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belediye, özel idare ve diğer kamu kurumlarında yürütülen işlemler sırasında, müracaat sahip
lerinin Bağ-Kur üyesi olup olmadığının belgelenmesi mecburiyeti getirilmelidir. 3396 sayılı Ka
nuna istinaden, Bakanlar Kurulunca 12'den 24'e çıkarılan basamaklara, yükseltmelerini temin 
için sigortalılara bir defalık basamak yükseltme hakkı verilmelidir. Bu hak verildiğinde, hem 
kurum gelirleri artırılacak ve hem de sigortalıların emekliliklerinde karşılaşacakları hayat zor
lukları asgari hadde indirilecektir. 

Yine, isteğe bağlı sigortalılara tanınan on yıllık borçlanma, kanun gereği aranılan bir yıl
lık süre sınırlandırılmasının kaldırılması yerinde olacaktır. Bu süre sınırlandırılması kaldırıla
rak, yerine, talep edilen borçlanma tutarı kurumca kendilerine tebliğ edildiği tarihten başla
mak üzere, iki yıl içinde ödenmediği takdirde, düşmesi öngörülmelidir. Bu hal tarzında, sigor
talılardan daha fazla -tıpkı askerlik borçlanmasında olduğu gibi, yeniden borçlanma talep edi
lebilmelidir. Anılan düzenlemelerde borçlanma süresi, borçlanma hakkının doğduğu anda on 
yıl olarak kabul edilecek; ancak, talepte gecikme, borçlanma süresinin kısılması sonucunu do
ğuracaktır. Mesela, sözü edilen hak, doğduğundan iki yıl sonra talep edilecek olursa, ödeme, 
kalan sekiz yıl için yapılabilecektir; on yıl hizmet süresi doluncaya kadar talep düştükçe yenisi
nin yapılması hakkı sigortalının isteğine bırakılmalıdır. 

ILO normlarına göre tespit edilen uzun ve kısa vadeli risklerden, Bağ-Kur'da sadece yaşlı
lık, malullük ve ölüm ile sağlık sigortasının mevcut olduğunu görmüştür. Bu risklerden dolayı 
bu şekilde uygulamada bulunan iş kazası, meslek hastalığı, malullük sigortası için mütalaa edi
lerek, müstakil bir bölüm düzenlenmemiş olduğundan, ayrıca, prim Ödenmemektedir. Oysa, 
iş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen veya malul kalan sigortalılara, prim ödeme süresine 
bakılmaksızın kendilerine ve hak sahiplerine aylık bağlanmaktadır. Yapılan ödemeler, yaşlılık, 
malullük ve ölüm sigortaları için kesilen primlerden karşılanmaktadır. 

Yine, analık sigortası da bulunmadığından, kapsamına giren sigortalı kadının ve sigortalı 
erkeğin, sigortalı olmayan eşinin analık durumunda gebelik ve muayenesine ve doğum öncesi 
ve sonrası tedavisinde gerekli sağlık yardımları için ayrıca prim alınmamaktadır. Dolayısıyla, 
bu giderler de Sağlık Sigortası için alınan primlerden karşılanmaktadır. 

Belirtilen sebeplerden dolayı Bağ-Kur'un büyümesine uygun olacak yeni düzenlemeler ya
pılmak suretiyle, iş kazası ve meslek hastalıkları sigortasıyla, analık sigortasına yer verilmesi 
faydalı olacaktır. Böyle bir düzenleme, kurumu, hem ILO normlarına intibak ettirecek hem 
de nimet-külfet dengesini olumlu bir yönde ektileyeceğinden, bağlanan aylıklar sigortalılara 
daha iyi yansıyabilecektir. 

Kurumu, hiç karşılığı olmadan, primsiz sigorta yardımları ve bu yüzden olumsuz yönde 
etkileyen sosyal yardım zammı külfetinden kurtarıp, sigortalıların memnuniyetsizliğini gider
mek için de düzenleme yapılması gerekmektedir. 

Diğer sosyal güvenlik kurumlarında aktuaryal dengeyi menfî yönde etkileyen sosyal yar
dım zamlarının getirdiği malî yük, yapılan düzenlemelerle hafifletilmeye çalışılmıştır. Mesela, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda 27.6.1989.tarih 375 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 32'ye (e) maddesiyle, emekli, dul ve yetimlere sosyal yardım zammı ödenmesini 
öngören 40 inci madde uygulamadan kaldırılmış, yerine, karşılıksız ödemeye son vermek için 
kıdem ve taban aylığı uygulaması getirilmiştir. Yine, Sosyal Sigortalar Kurumundan aylık alanlara 
ödenen sosyal yardım zammı, kısmen 3395 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde yer alan kuru
luşlardan alınmaya başlanılmıştır. Bağ-Kur'da ise, tüm sosyal yardım zammı Kurumca karşı-
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landığından, ödenen miktar az olmasına rağmen, aktuaryal denge olumsuz yönde etkilenmek
tedir. Bu olumsuz etkiyi gidermek için sosyal yardım zammının mevcut aylıklara eklenmesi ve 
bu zammı karşılayacak tutarda basamak ve göstergelerin artırılması suretiyle primsiz ödeme 
uygulamasına son verilmesi gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kuruluşları arasına girdiği gün
den bu tarafa dev adımlarla ilerleyen ve bugün için ikinci büyük sosyal güvenlik kuruluşu du
rumunda olan Bağ-Kur, yapacağı yeni düzenlemeler sonucu, sigorta hizmetlerini günümüzün 
hayat standartlarına uygun hale getirmek suretiyle çok yakın bir gelecekte ülkemizin birinci 
ve en büyük kuruluşu olmaya namzet olduğu ifade edilmektedir ki; doğrudur. 

Bu durum karşısında bu tedbirlerin alınmasıyla, Bağ-Kur'un ve ona bağlı olan esnafımı
zın rahat bir nefes alacağını ümit ediyoruz. Bunun da, Hükümet programında gösterildiği şe
kilde, alınacak tedbirlerle herhalde düzelme yoluna gireceği görülmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, esnafımızın bugün içinde bulunduğu şartları tahlil ettiğimiz za
man, her geçen gün, bu şartların gerek pahalılık gerek faizin getirdiği ağır yük ve gerekse enf
lasyonun yüklediği çok ağır yükler altında ne kadar zorlaştığı meydandadır. 

Bir şoför esnafından misal verdim. Yani, parçasından benzinine mazotuna, tamirinden 
araba fiyatlarına lastik fiyatlarına kadar içinde bulunduğu şartlan düşündüğümüz zaman, ne 
büyük ıstırabın içinde olduğunu hepiniz takdir edersiniz. 

Siz, ikdidara gelmeden önce, gazetelerde, uzun uzun, ilanlar ile memleketimizdeki fakir 
esnafın durumunu, özellikle şoför esnafının durumu nazara alarak, "Otoyol ve köprü fiyatla
rını yarıya indireceğiz" dediniz. 

Bugün, otoyollarda ve köprülerde görüyoruz İd, çoğu arabalar daha ziyade eski yolları 
tercih etmekte, tasarruf için, bir köprü veya bir otoyol geçişini yapmamaktadır. Bilakis, o yol
lan daha çok geçilebilir hale getirmekle esnafımıza bir bakıma yardım edeceğimizi ümit 
ediyorum. 

Esnaf deyince, alduna bir de şu husus geldi muhterem milletvekilleri: Geçen iktidann yaptığı 
ve halen unutulmayan bir tatbikat var. Fuhuşu sektör haline getirdiler. Özellikle Bursa'da, İs
mail Hakkı Bursevi Hazretlerinin vakıf arazisi üzerinde 9 milyara mal olan bir kötü ev, Bursa
lıları ve bütün Türkiye'yi ıstıraba boğmuştur. Bu tatbikatı, Gaziantep'te yapılan aynı kötü bir 
yerin yapımı takip etti. Bugün, mecmualarda, gazetelerde, televizyonlarda bu sektörün müna
kaşa edileceği konusunu medyada takip ediyoruz ve görüyoruz. Ne yapılmak isteniyor, anla
mıyorum. Bu memleketin kadınını kötü insanların elinde sattırıp da bu milletin insanını dû
nun etmenin perişan etmenin, ıstıraplar içine gark etmenin ne âlemi var? Bugün, tanımadığı
mız bir insanın başına gelen o ıstırap ve felaket yarın bu memleketin her insanının başına gele
bilir. Onun için, kötülükleri sektör yapmayın, Bunları, bu talihsiz insanları, hasbelkader ya 
fukaralığından ya işsizliğinden ya çaresizliğinden ya da hileyle oraya düşürülen bu insanları, 
kötü insanların elinde mal haline getirmeyin, Çünkü, memleketin zaten her gün şikâyet ettiği
miz konusu, her türlü reklam İcadın vücuduyla yapılırken, bir de ana olan ve "Cennet ayakla
rının altındadır" denilen bu milletin kadınını, sermaye yapar, esnaf haline getirir ve vergi re
kortmeni haline getirip, yakalarına madalya taktığınız kadınların elinde rezil ederseniz, bu millet 
sizi affetmez. Nitekim, sizden evvel iktidar olanlar, bunların beddualarını aldıkları için o nok
taya düştüler, eğer siz de bu yolda devam edecek olursanız, onların akibetine uğrarsınız. 
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Ben diyorum ki, vazgeçin, kötülükleri kaldırın, onlara fren olun, iyiliklere de motor olun. 
Eğer, onları kaldırmazsanız ve onları oralarda çalışmaya mahkûm ederseniz ve onları çalıştı
ranları da vergi rekortmeni ilan eder, öbürlerinin yaptığı gibi, onların da yakalarına birer pla
ket takarsanız, hiç sıkılmadan, vergi dairelerinin üzerine de "Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır" 
diye yazarsanız, fuhuş kazancını, zina kazancını, içki kazancını, kumar kazancını, faiz kazan
cını da kutsal ilan ederseniz, Cenabı Hakkın gazabından kurtulamazsınız. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Biz, öyle bir şey yapmıyoruz... Çaresini söyle. 
ALİ OĞUZ (Devamla) — Bu duygularla Yüce Meclisimizi saygılarla selamlıyorum, bu 

tasarının memleketimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum ve müspet oy kullanacağımızı 
da arz ediyorum. 

Saygılarımla efendim. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Kırşehir Milletvekili Sayın Coşkun Gökalp. 
Buyurun Sayın Gökalp. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, kıymetli millet

vekilleri; Yüce Meclisin huzuruna Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı hakkında 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun görüşlerini açıklamak için gelmiş bulunuyorum. Gru
bum ve şahsım adına Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyeti devleti, sosyal bir hukuk dev
letidir. Bu, Anayasada yerini almıştır. Anayasanın 2 nci maddesi şöyle demektedir. "Türkiye 
Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, 
Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik 
ve sosyal bir hukuk devletidir." Yine Anayasamızın 60 inci maddesi de, "Herkes, sosyal gü
venlik hakkına sahiptir." 

Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar" demektedir. Bu
na ilaveten, bu konuda, yine Anayasamızın 61 inci, maddesi, "Devlet, harp ve vazife şehitleri
nin dul ve yetimleriyle, malul ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat sevi
yesi sağlar. 

Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır. 
Yaşlılar, Devletçe korunur. Yaşlılara Devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve kolay

lıklar kanunla düzenlenir. 
Devlet, korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her türlü tedbiri alır" 

demektedir. 
Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; devletin gayesi, devleti temsil eden tüm insanların 

mutluluğudur. Devlet, tüm insanlarımızın devletidir. Devlet, bireyleri korumak ve onları her 
alanda sosyal güvence altında yaşatmak zorundadır. Bu nedenlerle, 17.7.1964 tarihinde 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanunu yürürlüğe girerek, bu kanun kapsamına giren kişilere, devlet, 
sosyal ve ekonomik alanda el atmış bulunmaktadır. Bunun yanında, yürürlüğe giren, 2.9.1971 
tarih ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanununun 1 inci maddesinde-"Bu kanunda yazılı sosyal güvenlik hükümlerini uygula
mak ve Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olmak üzere, Esnaf ve Sanatkârlar ve 
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Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu kurulmuştur" "denilerek, üyelerinin bu 
kanun hükmünden yararlanması amaç edinilmiştir. 

Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; bu kanun tasarısının genel gerekçesinde de belirtil
diği gibi, esnaf ve sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışanlar ile bunların hak sahiplerine sağlan
makta olan sosyal sigorta haklannın ana malî kaynağını, sigortalıların ödedikleri sigorta primleri 
oluşturmaktadır. 

Bağ-Kur, 1972-1985 arası malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası bakımından, üylerine sosyal 
güvenlik hakkı sağlamıştır; 1986 yılından itibaren de, sağlık sigortası uygulamasına başlamıştır. 

Bağ-Kur'un 24.12.1991 tarih itibariyle 2 085 933 aktif sigortalısı bulunmaktadır. Bağ-Kur'un, 
aylık alan sigortalılarının sayısı ise, 621 289'dur. Aylık alanların durumu ise şöyledir : Yaşlılık 
aylığı alanlar 350 923; malullük aylığı alanlar 9 191; ölüm aylığı alanlar ise, 261 175'tir. Toplam 
olarak 621 289 vatandaşımız sosyal güvenceye kavuşturulmuş bulunmaktadır. 

Bağ-Kur'un Kasım 1991 verilerine göre, aylık prim geliri, 88 milyar 400 milyon Türk Lira
sıdır. Buna karşılık, malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı ödemeleriyle, sağlık sigortası giderleri 
ve yönetim giderleri toplamı, 192 milyar 100 milyon Türk Lirasıdır. 

Bağ-Kur'un içinde bulunduğu bu zor durumdan kurtulması, modern bir sosyal güvenlik 
kuruluşu haline getirilmesi hususu, hükümet programımızda aynen şöyle ifade edilmektedir : 
"Bağ-Kur'un malî yapısı yeniden düzenlenecek ve Bağ-Kur üyelerinin sıkıntılarını giderecek 
önlemler alınacaktır. Sosyal Sigortalar Kurumunun ve Bağ-Kur'un sağlık hizmetleri geliştirilip 
iyileştirilecektir." Bunlar, hükümet programımızdan alınmış olan parçalardır. 

Bu kurumun gelişmesi ve yaşaması için, tahsil edilemeyen primlerin tahsil edilmesi gere
kir. 31.10.1991 tarihi itibariyle Bağ-Kur'un aktif sigortalılardan alacağı prim aslı 2 trilyon 704 
milyar Türk Lirasıdır. Gecikme zammı ise, 2 trilyon 532 milyar Türk lirasıdır. Toplam alacağı 
ise, anapara ve faiz olmak kaydıyla, 5 trilyon 236 milyar Türk Lirasıdır. 

Bağ-Kur sigortalılara hem yardımcı olmak hem prim alacağının tahsilini kolaylaştırmak 
için, zaman zaman prim asıllarının ödenmesi şartıyla faiz ve cezalarından vazgeçilmiştir. Son 
üç yılda da Bağ-Kur icraî işleme başvurmuş ve neticede icraî işleme başvurduğundan dolayı 
Bağ-Kur'un tahsil durumları artmamıştır. 

Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; icra yoluyla tahsilat hızlanmamış ve prim alacağın
da birikim meydana gelmiştir. Bu tasarı ile hem geçim ve iaşe derdinde olan Bağ-Kur'Iuya dev
letin yardımcı olması hem de tahsil edilemeyen yaklaşık 2 trilyon 704 milyar lira prim alacağı
nın tahsili cihetine gidilmesi öngörülmüştür. 

Biraz sonra huzurlarınıza bir değişiklik önergesi gelecek; bu değişiklik önergesine göre 
de, "31.12.1991 tarihi itibariyle prim, gecikme zammı ve faiz borcu bulunan sigortalı, prim 
ve borçlarını 15.4.1992, 15.6.1992, 15.8.1992, 15.10.1992 tarihlerinde mesai bitimine kadar dört 
eşit taksitte ödemeleri halinde; bu tarihe kadar tahakkuk etmiş primlere ait gecikme zammı 
faiz borçları terkin edilir" denilmektedir. 

Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; bu tasarı kanunlaştığı takdirde, Bağ-Kur üyeleri az 
da olsa rahatlığa kavuşacaktır. Bunun yanında, Bağ-Kur üyesini ilgilendiren ve prim borcunu 
zamanında ödemediği için hakkında icra takibi yapılan ve mal beyanında bulunmadığı için 
hapse atılan mükellefler bu çileden kurtulacaktır. Zamanında borcunu ödeyemediği için hak
kında takibat yapılan Bağ-Kur mükelleflerinin, taahhüdü ihlal suçu da tüm neticeleriyle bir
likte ortadan kalkacağından, Bağ-Kur mükelleflerine yeni bir hayat, yeni bir anlayış ve rahat
lama gelecektir. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; işte sosyal devlet anlayışı budur; yoksa Bağ-Kur'a borcu 
olduğu için ve mal beyanında bulunmadığı için onu hapse atan zihniyet değildir. 

BAŞKAN — Sayın Çevre Bakanım, daha önce de arz etmiştim, gürülltü de çevre kirliliği
ne dahil... 

Devam buyurun. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; bu hususta, 8 

Ocak 1992 tarihli Hürriyet Gazetesinin bir kupürü var. Biraz önce ANAP'ın sayın sözcüsü de 
bu kupürü buradan sizlere teşhir etmişti, tşte, bizim sosyal demokrat anlayış zihniyeti, burada 
ANAP'ın anlayışıyla ters düşmektedir. Eğer, bir insan, elinde olmayan sebeplerle, Bağ-Kur'dan 
dolayı vergi borcunu, küçük esnaflığından dolayı da vergi borcımu ödeyemiyorsa; bu insanın 
durumunu hafifletmek için, devletin ve Hükümetin ortak bir görüşü olmalıdır. Devletin gaye
si, çalışıp da yeterince para kazanamayıp borcunu ödeyemeyen, çaresiz mükelleflere yardım 
elini uzatmasıdır; ana amaç bu olmalıdır. Bakınız, bu gazete kupüründe ne deniyor : "Bağ-
Kur borcu için hapsi boyladı. Evli ve üç çocuk babası Hüseyin Ceylan 'Hükümet, soruna bir 
an önce çare bulsun' diyor. Bağ-Kur'a olan 3,5 milyon liralık prim borcu yüzünden yılbaşını 
cezaevinde geçiren nakliyeciyi hapisten Başbakan Demirel kurtardı. 

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Karaağıl Köyünde oturan Hüseyin Ceylan, önce icra
ya verildi, mal beyanında bulunmayan Hüseyin Ceylan hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. 
Jandarma nezaretinde cezaevine teslim edilen Ceylan, köy muhtarının, durumu, Demire!'in 
sekreterine bildirmesi ve Demirel'in talimat vermesi üzerine tahliye edildi." 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Yargı organına siz talimat mı veriyorsunuz? 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Ben gazete kupürünü okuyorum efendim. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Beyan ediyorsunuz da o bakımdan... Tescil edi

yorsunuz... 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Hayır efendim... Gazete kupürünü aynen okuyorum. 
Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; Sayın Başbakanımız Demirel de bilir ki, yargıya 

müdahale etmediğini... 
MEHMET RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Yani, o mektubu şimdi şey yapıyorsunuz. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Müsaade edin... Ben de hukukçuyum, onu söyleyeyim. 
Biz; yargı yürütme ve yasamanın yanında, basını da koymak zorundayız. 
Her şeyden önce şunu söyleyeyim : Yargı, bizim başımızın tacıdır. Yargıya, hiçbir kuru

mun, Başbakan da dahil olmak kaydıyla ve sayın Reisicumhurumuz da dahil olmak kaydıyla, 
el atmaması gerekir. Yargı, bağımsızdır; bu bağımsızlık kaynağını Anayasadan almıştır. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Yani, siz de kınıyorsunuz onu... 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Kınıyorum tabiî, kınıyorum; ama şunu söyleyeyim Sa

yın Kalemli. İçişleri Bakanlığı yaptınız, devleti temsil ettiniz... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Şerefle... 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Şerefle temsil ettiniz efendim, onda hemfikiriz; ama 

devleti, ANAP'ın politikası öyle bir noktaya getirdi ki, Bağ-Kur'lu olanı, tarlada çalışan, me
mur ve işçi olarak çalışan insan geçinemez duruma geldi. Buna kimsenin hakkı yok. Namusu 
ile çalışan insan normal geçinebilmeli; devlet, ona, her alanda geçinebilecek ücreti vermek zo
rundadır. İşte bizim kınadığımız zihniyet bu. Geliri ile geçinemeyen insan, sıkıntı içine düşmüşse, 
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bu sıkıntı içinde olan insana devletin el atması gerekir. Bunda şüpheniz var mı sayın milletve
kili arkadaşlarım?.. Bunda hemfikir olalım. 

Bu ülke hepimizin; Edirne'den Hakkâri'ye, Sinop'tan Hatay'a kadar tüm ülkede yaşayan 
insanlarımızın geçim sıkıntılarını gidermek, başta Hükümet ve onun ötesinde Yüce Parlamen
toya düşen bir görevdir. Bu nedenle, yoksulluğa düşen insanların sıkıntısını bir an önce gider
mek ve bu kanun tasarısının yasalaşması için kıymetli ANAP milletveldllerinin de desteğini 
istiyoruz. Çünkü, sizlere oy veren insanların çoğu köylerde ve kasabalarda yaşamaktadır ve 
bunlar da Bağ-Kur'a olan borçlarını ödeyemediklerinden dolayı hapse girmek durumundadır. 

Bu bakımdan, Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, bu tasarıya olumlu oy vereceğimizi 
bildirir, Yüce Meclisi saygılarımla, sevgilerimle selamlarım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gölcalp. 
Grupları adına son konuşmayı yapmak üzere, Doğru Yol Partisi Afyon Milletvekili Sayın 

İsmet Attila. 
Buyurun Sayın Attila. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA İSMET ATTİLA (Afyon) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Yüce Meclisimizin gündeminde görüşülmekte olan Bağ-Kur sigortalılarından, prim bor

cunu ödeyemeyenlerin gecikme zammı faizlerinin affedilmesi ile ilgili kanun tasarısını değer
lendirebilmek için, öncelikle konunun bütün açıklığıyla bilinmesinde yarar bulunmaktadır. Bu 
konuşmamda, kısa ve öz olarak, kanunun amir hükmüne değineceğim; bu sebeple de, zamanı
nızı fazla almayacağım. 

Bağ-Kur neden bu duruma düştü veya daha doğru bir ifadeyle, düşürüldü? Müsaadenizle 
konunun üzerinde kısaca durmak istiyorum. 

1479 sayılı Bağ-Kur Kanununun 75 inci maddesi ne diyor; aynen okuyorum : "Malullük, 
yaşlılık ve ölüm sigortalılarının malîbünyeleri en geç her 5 yılda bir hazırlanacak teknik bilan
çolarla gözden geçirilir. 

Sigorta yarımlarının geçim şartları ve sigortalıların genel kazanç seviyelerinde meydana 
gelen değişmeler karşısındaki durumları her 5 yılda bir ve gerekirse daha önce Kurumu tara
fından incelenerek varılacak sonuç, gereği yapılmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığına bildirilir." 

Bu hüküm gereğince, Bağ-Kur'un mevcut aktif ve pasif sigortalıları ile gelecekteki durum
larının görülebilmesi için yapılan teknik bilançolar önem arz etmektedir. Bu çerçevede çıkarı
lan Bağ-Kur teknik bilançosunda, Kurumun o zamanki şekliyle devam etmesi halinde, gelece
ğinin karanlık olduğu, büyük açıklarla karşılaşacağı belirlenmiş ve bu durum 1988 yılında, de
falarca, resmen, dönemin Bakanına ve Bakanlığa intikal ettirilmiş; Bağ-Kur'ca gereken tedbir
lerin alınabilmesi için görüşlerinin bildirilmesi istenmiştir. Buna rağmen, ilgili Bakanlık ve Sa
yın Bakan hiçbir tedbir alma yoluna gitmemiş, Bağ-Kur'un kanuna dayanan bu isteğini de hi
çe saymıştır. Ayrıca, Bağ-Kur'ca, kurumun durumunun düzeltilmesi ve uygulamadaki aksak
lıkların giderilmesi için dört beş defa kanun taslakları hazırlandığı halde, yine aynı dönemde 
aynı sayın bakan bu konu üzerine eğilmemiş ye hiçbir tedbir almamıştır. 

Değerli milletvekilleri, bütün bunlarla ilgili hususlar Bakanlığın ve Bağ-Kur'un arşivlerin
de açık olarak bulunmaktadır. Yani, Bağ-Kur'un bugünkü duruma gelmesinin başlıca sebebi, 
bir dönemin ihmali -bir dönemin içindeki dönemin ihmali- ve kurumu sahiplenmemesidir. Bir 
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başka ifadeyle, milyonlarca vatandaşımızın sosyal güvenliğini, gelecek umutlarını hiçe sayan 
bir zihniyetin günahıdır. Bu sebeple, bizim, 19 uncu Dönem milletvekilleri olarak burada, bu 
tasarıya hepimizin "Evet" dememiz gerekir. Böylece, sosyal güvenliğin bir sevgi işi olduğunu, 
icra dairelerinde ve mahkeme kapılarında sosyal güvenliğin sağlanamayacağını, Bağ-Kur örne
ğinde açık seçik görmüş oluyoruz. 

Bu sebeple kanun tasarısını grup adına olumlu buluyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
CEMAL TERCAN (İzmir) — Şahsım adına söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hay hay Sayın Tercan. 
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şahsı adına ilk konuşmayı yapmak üzere, İzmir Milletvekili Sayın Cemal Tercan. 
Buyurun Sayın Tercan. 
CEMAL TERCAN (tzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün huzurunuzda, 

1479 sayılı Bağ-Kur Kanununa bir ek madde eklenmesi ile ilgili tasarı görüşülmektedir. Tasarı, 
Bağ-Kur'luların prim borçlarından mütevellit doğmuş olan faizlerin ve cezaların affını, dola
yısıyla, prim asıllarının tahsiliyle bugün SOS veren Bağ-Kur'un kasasına para akıtmayı sağla
maya matuftur. 

Benden evvel konuşan Doğru Yol Partisinin değerli sözcüsü, Bağ-Kur'un geçmişinde hiz
meti olan değerli bir eski genel müdürdür. Sayın sözcü konuşmasında geçmiş yönetimlerden 
zannediyorum ANAP Hükümetlerini suçlamaya yeltendi. 

Bağ-Kur 1972 yılında kuruldu. Bağ-Kur'u kuran, Türk esnaf ve sanatkârlarıdır. Türk es
naf ve sanatkârları, Bağ-Kur kurulmadan önce, ölüleri ve hastalarına yardım toplamak için 
birtakım yerlerden yardımlar talep ederler, kahvehanelerde tepsi dolaştırırlardı. Bunu gören 
Türk esnaf ve sanatkârları, kendi irade ve arzularıyla kendilerine bir sosyal güvence şemsiyesi 
arar oldular ve ortaya, dünyada bir emsaline daha rastlanmayacak Bağ-Kur çıktı. 

Şimdi Bağ-Kur hastadır. 1980'den önceki hükümetler, yanlış politikalarla, birtakım zorla
malarla Bağ-Kur aktueryal hesabını altüst eden birtakım politik girişimlerde bulundular; ev 
hanımlarını aldılar, çiftçileri aldılar, muhtarları aldılar hesaplar altüst oldu. Şimdi ortada bir 
hasta var. Nitekim Bağ-Kur'un bundan önceki yıllarda da, toplanamayan, tahsil edilemeyen 
primlerini tahsil etmek için muhtelif yıllarda birtakım kolaylıklar getirildi; ama beklenen tah
silat sağlanamadı; artı, icralara başvuruldu, 1 trilyon, 2 trilyon tahsilat beklenirken, çok gü
lünç paralar tahsil edildi, bunun bir sebebi vardır ve o sebep de şudur : Bir kere, Bağ-Kur'lu 
olan esnaf ve sanatkârlarımız -kî, Bağ-Kur'un bünyesinde çoğunluğu teşkil ediyoruz- Bağ-Kur'a : 

olan güvenlerini yitirmiştir. Çünkü, bugün uygulamada olan Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli 
Sandığı ve Bağ-Kur arasında norm birliği yoktur. Bağ-Kur'dan emekli olan bir kişi, eğer Bağ-
Kur emeklilik maaşıyla yaşamını idame ettirmeye kalkarsa, sonu hüsrandır. Onun için, her şeyden 
evvel, Bağ-Kur'un yapısına yeni baştan bir dinamizm getirmek lazım. Bağ-Kur'u Bağ-Kur'Iuyu 
sevdirmek lazım, Bağ-Kur'lunun Bağ-Kur'a güvenmesini sağlamak lazım. Kısaca, Bağ-Kur Ka
nununu, yeni baştan, radikal tedbirlerle çağdaş bir yapıya, kendi kendini yaşatacak bir for
masyona kavuşturmak gereği vardır. 

Hükümetimiz bir tercih yapmıştır ve bu kanun tasarısıyla, "ben evvela şu enkazı bir te
mizleyeyim, Bağ-Kur primleriyle ilgili cezaları affedeyim, Bağ-Kur primlerinin asıllarını tahsil 
edeyim ve sonra da başka şeyler düşüneyim" demiştir. 
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Değerli arkadaşlar, biz şunu öneriyoruz : Bağ-Kur olgusu milyonları ilgilendiren önemli 
sosyal bir yaradır. Bu yara bütün siyasî partiler tarafından ciddiyetle ve samimiyetle tedavi edilmek 
istenmektedir. Bağ-Kur'un problemleri gene ortadadır. Bağ-Kur'lu primini muntazaman öde-
se dahi, sosyal Sigorta Kurumunun verdiği nimetlerden layıkıyla istifade edememektedir. Bu
günkü tarih itibariyle, Bağ-Kur'lu prim ödemiş olmasına rağmen, sağlık sigortası imkânların
dan istifade edememektedir. Bağ-Kur emeklilerinin yarın Bağ-Kur'dan emekli maaşlarını alıp 
alamayacakları meşkûktür ve tereddüt sebebidir. Bırakın Bağ-Kur'luyu, Bağ-Kur'da çalışan devlet 
memurlarımız da maaşlarını alıp alamayacakları endişesini yaşamaktadırlar. 

O itibarla, biz diyoruz ki, bu dert, bu hastalık ortadadır; ciddî müdahaleye ihtiyaç vardır; 
bu, Bağ-Kur Kanununu yeni baştan sağlam bir bünyeye kavuşturmakla mümkün olacaktır. Biz, 
bu işte emeği geçen geçmişte bürokrat olarak, bakan olarak görev yapan ve şu anda da bu Par
lamentoda bulunan arkadaşlarla ve bunu yaşayan esnaf ve sanatkârlarla Bağ-Kur'u güzel bir 
yapaya kavuşturmak için bir kanun teklifi hazırlayıp verdik ve bu teklifimiz şu anda Sağlık 
ve Sosyal tşler Komisyonundadır; ancak, basından öğrendiğimize göre, Hükümetimiz başka 
arayışlar içinde olduğunu ve "Ben muhalefetten gelen teklifleri yasalaştırmam" gibi bir görüş
le yeni bir tasarı hazırlığı içindedir. Hükümete samimiyetle diyoruz ki, bu kanun tasarısı kabul 
edildikten sonra, süratle, Bağ-Kur bünyesini ciddî olarak sağlıklı bir yapıya kavuşturmazsanız 
-göreceksiniz ki- bundan beklediğiniz tahsilatı elde edemeyeceksiniz. Çünkü, Bağ-Kur'Iunun 
morali bozuktur, güveni yoktur. Bağ-Kur'luya demeliyiz ki, Bağ-Kur şemsiyesi altında oldu
ğun müddetçe, geleceğin müemmendir, teminat altındadır. 

Bu itibarla, Hükümetin basına intikal eden beyanlarıyla görülmektedir ki, Bağ-Kur'lunun 
verdiği primlerle, alınan tahsilatlarla Bağ-Kur'Iuya hizmet götürmek mümkün değildir; bir ek 
kaynak gereği vardır, ek bir kaynağı transfer etme gereği vardır. Biz, bu konudaki önerimizi 
de ortaya koyduk. Hükümetimiz de bir arayış içindedir. Hükümetimizin bu konuyla ilgili gö
rüşlerini komisyona süratle getirmesini, demokratik bir ortamda tartışma açılmasını, sen-ben 
yerine Bağ-Kur'luya en ciddi şekilde yaklaşım bulunmasından yana olduğumuzu ifade ediyo
rum; Bağ-Kur'un da, Bağ-Kur'Iunun da, Bağ-Kur'da çalışanın da vakit geçirilmeye tahammü
lü yoktur. 

Esnaf ve sanatkârların olgusuna gelince : Esnaf ve sanatkârların olgusunun gerekleri her 
neyse -yasal düzenlemeler gerektiren hususlar da dahil olmak üzere- biz zaman içerisinde Yüce 
Parlamentoya getireceğiz. İnanmak istiyoruz ki, bütün siyasî partilerimiz, seçim öncesinde ol
duğu gibi, Parlamentoda da fiilen katkılarıyla esnaftan ve sanatkârdan yana görüşlerini müey
yide haline getireceklerdir. 

Hükümetimize şunu ifade ediyoruz : Tasarınıza teşekkür ediyoruz; ancak, bu, yarım bir 
tasarıdır, çeyrek bir tasarıdır. Bendenizin istirhamı, tasarıya geçerlilik kazandırmak istiyorsa
nız, lütfen ve süratle, Bağ-Kur'u ciddî şekilde yeniden yapılandıracak, ona çağdaş bir görüntü 
verecek, dinamizm kazandıracak hususlar getiriniz. Lütfediniz ki, demokrasi, sadece hükü
metlerin görüşleriyle değil, muhalefetlerin de görüşleriyle, tezle antitezin çarpışmasıyla sağlık
lı bir bünyeye kavuşacaktır. 

Ben, sizin bu konudaki gayretlerinizin düşüncelerimiz doğrultusunda olacağını biliyor ve 
şimdiden heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Tasarının, ondan umut bekleyenlere, çaresiz kalan
lara umut ve çare getirmesini temenni ediyor, saygılar sunuyorum efendim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tercan. 
Şahsı adına başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Tasarının tümü üzerinde, Hükümet adına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Meh

met Moğultay. 
Buyurun Sayın Bakanım. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bağ-Kur primlerinin gecikme zammının affına ilişkin ya
sa tasarısı üzerinde konuşan değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu konuşmalardan ya
rarlandığımı da ifade etmek istiyorum. Ancak, açıklıkla ifade edeyim ki, 1972 yılında kurulan 
Bağ-Kur bugün 20 yaşındadır. Evvela bir tespit yapalım; bu 20 yıl sonunda Bağ-Kur ne olmuş? 
Bağ-Kur, sigortalıları için, ne olmuş?.. Bağ-Kur, üyeleri için, umutsuzluk kapısı olmuş. Bağ-
Kur'Ia üyeleri arasında sevgi ve güven bağı yok olmuş. Bu tespite hiçbir üyenin aykırı söz söy
leyeceğini zannetmiyorum. 

Peki, kusur kimde?.. 90 günlük iktidarda değil, 90 günlük Bakanda da değil. Eğer sorun
ları 90 gün gibi kısa bir zamanda halletmek mümkünse, ortada sorun yok demektir... 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Biz öyle bir şey demedik. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

90 günde bu sorunu çözmek olası ise, ortada sorun yok demektir; biz ortada bir sorun olduğu
nu söylüyoruz. Biz bu sorunlara çare bulmak için geldik; her zaman söylüyoruz; Biz bir çare 
Hükümetiyiz.^Hiç kuşku olmasın ki, bu tespitten sonra, bugün gelinen noktaya geçmiş yöne
timlerin ilgisizliğinin, kayıtsızlığının ve umursamazlığının büyük bir payı olduğunu kabul et
mek zorundayız. 

CEMAL TERCAN (İzmir) — Hangi yönetimler efendim, 1970'ten sonrakiler değil mi? 

MEHMET RAUF ERTEKÎN (Kütahya) — 1972'den itibaren değil mi Sayın Bakan? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Biz Hükümet olarak, Bakanlık olarak ne yaptık; Bağ-Kur'luların durumunu tespit ettik. Şim
di onlara destek olmaya, soluk aldırmaya çalışıyoruz... 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Öyle bir şey yok. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Şimdi, izin verirseniz, sizlere bazı rakamları sunmak istiyorum : Bağ-Kur'un üye sayısı 2 085 
933. Aralıklarla prim ödeyen sigortalı sayısı 811 724. Her ay düzenli prim ödeyen sigortalı sayı
sı 31 016. Bağ-Kur'un toplam alacağı 5 trilyon 741 milyar lira, Bunun 2 trilyon 947 milyar lirası 
prim aslı, 2 trilyon 794 milyar lirası da gecikme zammıdır. Peki, bu parayı tahsil edemiyoruz... 
Nasıl tahsil edeceğiz?.. Hükümetimiz yönetimi devraldığı zaman sigortalı prim borcu 588 mil
yar lira idi, 14 Şubat 1992 tarihi itibariyle mevcut sigortalı prim borcu 782 milyar 199 milyon 
liradır. Peki, ne yapacağız, nasıl alacağız, bu parayı?.. Üyelerimiz arasındaki sevgi bağının te
mellerini atacağız. Bir konuşmacımız " bırakınız bu davul zurna işini, Ankara'ya çağırmayı" 
dedi; ama biz vatandaşımızla barıştık. Davulla, zurna ile Ankara'ya gelecek, onları bağrımıza 
basacağız, terini koklayacağız, terini. 

MEHMET RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Vatandaşın sesini duyuruyoruz. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Çünkü, ülkeyle devleti siz yabancılaştırdınız; biz barıştık, sevgi bağlarının temellerini attık. (SHP 
ve DYP sıralarından alkışlar) 
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HASAN ÇAKIR (Antalya) — Eksi 10 derecenin altında vatandışı terletiyorsunuz ya, he
lal olsun. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Belli bir yönteminiz yok, olmayınca da çözümünüz yok. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Çok garip bir şey, yurttaşın, vatandaşın Ankara'ya gelmesinden rahatsız oluyorsunuz... İfade 
edilir gibi değil, anlaşılır gibi değil. 

MEHMET RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Kimsenin rahatsız olduğu yok. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Peki, bir şey daha söyleyeyim, esnafla ilgili yasa getiriyoruz karşı çıkıyorsunuz; bununla ne 
yapıyoruz, müzayaka halindeki vatandaşlarımızın faiz ve gecikme zamlarını affedelim, prim 
aslını alalım diyoruz. Esnafı biz perişan etmedik; esnafımız siftahsız kepenk kapattı, sattığının 
karşılığım alamadı. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Çözüm, çözüm?.; 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Çiftçi ile ilgili yasa getiriyoruz, karşı çıkıyorsunuz; sosyal Sigortaların durumunu, işçilerin du
rumunu iyileştirmeye çalışıyoruz karşı çıkıyorsunuz; vergi affını getiriyoruz karşı çıkıyorsunuz... 
Bundan anlaşılıyor ki, siyasetiniz yok. 

Bununla ilgili bir konuyu anlatmak istiyorum. Vatandaşın birisi denizde seyrederken ken
disini bir adada bulmuş ve adaya çıkmış. Adada karşısına bir bekçi çıkmış, sormuş "burada 
hükümet var mı?" adam ise "niye soruyorsun?" dediğinde "hükümet varsa, karşıyım" demiş. 

Şimdi, siz Hükümete karşısınız, iyi de yapsa karşısınız, kötü de yapsa karşısınız. 
MEHMET RAUF ERTEKİN (Kütahya) — İcraata geçmek lazım, broşürlerle olmaz ki! 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Yöntem belirleyin yöntem. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Şimdi, sonuç olarak şunu ifade etmek istiyorum : Bu getirdiğimiz yasa çözüm değildir, kâfi 
de değildir. Bununla, kısmî olarak bir soluk aldırmayı, tahsilatı hızlandırmayı amaçlıyoruz ve 
Türkiye'nin her tarafında bu sevgi bağını kurmak için, broşürlerle, önümüzdeki günlerde ise 
radyo ile televizyonla vatandaşımızla Bağ-Kur arasındaki köprüyü kuracağız. 

MEHMET RAUF ERTEKİN (Kütahya) — İcraata geçin Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Şimdi Bakanlığa geldiğim zaman tevatür edilirdi ki bir Bağ-Kur yasası hazırlanıyor. Siz bu Bağ-
Kur yasasını bakanlığın arşivlerinden çıkardınız, sekiz yıl icrayı hükümet ettiniz, bir Bağ-Kur 
yasasını buraya kadar getirmediniz. Sonra da giderayak yasayı alıp götürdünüz ve alelacele ha
zırlanmış bir yasa olarak getirdiniz. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Beş defa tadil edildi Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Şimdi, eğer sizin siyasetinizle bizim siyasetimiz uyum sağlıyorsa, farklı kulvarlarda olmamıza 
gerek yok. Bizim siyaset anlayışımızın kaynağında insan var. Onun için, elbette sizin bu yasa
nızı kıskanmıyoruz. Gelsin Sağlık İşleri Komisyonuna; ama asıl bizim siyaset anlayışımız üze
rine hazırladığımız çağdaş, dünyanın bütün sistemlerini incelemiş ve köklü değişiklikler yapa
cak, yeni gelir kaynakları yaratacak yasa taslağımız hazır. Bunu, Plan ve Bütçe Komisyonunu 
izleyen arkadaşlarım bilirler, orada da bu yasayla ilgili kısa bilgiler sunmuştum. İnanınız ki, 
bu tasarı bugün çıkar ve inşallah Çankaya'dan geri dönmezse -ki, tarihlerini değiştirmeye ça
lıştık, yasa taslağımız hazır- bununla ilgili yasa çalışmalarımız da arkasından gelecektir. O za
man, destek mi olacaksınız, köstek mi olacaksınız göreceğiz. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Bizim yasa teklifimizle birlikte getirseydiniz daha kolay 
olurdu Sayın Bakan, 
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AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Siz sekiz sene misafir miydiniz burada? 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sizin olmadığınız dönemde beş defa tadil edildi bu 

kımun sayın milletvekili. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Değerli milletvekilleri, şimdi... 
CENGİZ BULUT (İzmir) — "Geçmiş yönetimler" diyor, sizi de kaüyor konuşmasına dikkat 

edin. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efendim... 
CENGİZ BULUT (İzmir) — "Geçmiş yönetimler" diyor, sizi de suçluyor; siz de varsı

nız... Dikkat edin. 
BAŞKAN — Efendim, nihayet, Sayın Güçlü'yü susturabilen bir arkadaşımıza şahit ol

duk. İkinizi de sükûnete davet ediyorum; Sayın Bakan çok yararlı bir konuşma yapıyor. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Sayın Başkan, değerli üyeler; her zaman söylüyorum, yanlışsa yanlıştır; yanlışın dokunulmaz
lığı yoktur. "Geçmiş yönetimler" tabirini bilerek ve isteyerek kullandım. Onun için, geçmişte 
yanlış yapılmıştır ve kim tarafından yapılırsa yapılsın, yanlış yanlıştır; yanlışın dokunulmazlığı 
olmaz. 

Şimdi, bizim temel kaynağımızda insana hizmet söz konusu olduğu için, getirdiğiniz bu 
yasa teklifini de kıskanmıyoruz, kıskanç da dayranmıyoruz. Sizin teklifinize verdiğimiz yanıt
ta da, Bakanlığımız tarafından yeni bir tasarı hazırlandığını ve bu tasarı görüşülürken bundan 
yararlanacağımızı da ifade ettik. 

Bu düşüncelerle, saygılar sunuyorum efendim. (DYP, SHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, böylece, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmış bulun

maktadır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ta

sarının maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. , 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir 
Geçid Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalı
şan Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 8. — 31.12.1991 tarihi itibariyle bulunan prim, gecikme zammı ve fa
iz borcu bulunan sigortalılar, prim borçlarını; 29.2.1992, 30.4.1992, 30.6.1992, 31.8.1992 tarih
leri mesai bitimine kadar, dört taksitle ödemeleri halinde, bu tarihe kadar tahakkuk etmiş prim
lere ait gecikme zammı ve faiz borçları terkin edilir. 

Şu kadar ki, daha önce tahsil edilmiş gecikme zammı ve faiz ödemeleri geri verilmez ve 
mahsup edilmez. 

Sigortalı ve hak sahiplerinin aylık bağlanması talepleri halinde, birinci fıkra hükümleri 
dikkate alınarak, prim borcunun defaten ödenmesi zorunludur. 
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Prim, gecikme zammı ve faiz borçları için cebrî icra yoluna müracaat edilen sigortalılar 
30.11.1991 tarihi itibariyle ödenmemiş prim borcunun 1/4'ünü 29.2.1992 tarihi mesai bitimine 
kadar icra dairelerine veya Kuruma ödemeleri halinde, hacizler kaldırılır, haklarında icra ceza 
mahkemelerinde dava açılmaz, açılan davalar ve bütün neticeleri ile beraber ceza düşer. Bu 
sigortalılar, prim borcunu birinci fıkrada belirtilen ödeme süreleri sonuna kadar icra daireleri
ne veya Kuruma ödemeleri halinde, gecikme zammı ve faiz borçları ile bunlara ilişkin icra ve 
dava masrafları da terkin edilir. 

Prim borcunun 31.8.1992 tarihi mesai bitimine kadar birinci fıkrada belirtilen en az ilk 
iki taksidinin ödenmiş olması kayıt ve şartıyla kısmen ödenmesi halinde, ödenen prim borcu 
tutarına tekabül eden gecikme zammı ve faiz borçları terkin edilir. Prim borcunun ödenmeyen 
kısmı için gecikme zammı uygulanmasına devam edilir. 

Her ne suretle olursa olsun ertelenmiş gecikme zammı ve faiz borcu bulunan sigortalıların 
bu borçları da; sigortalının 30.11.1991 tarihi itibariyle hiç prim borcu bulunmaması veya 30.11.1991 
tarihi itibariyle prim borçlarını birinci fıkrada belirtilen süreler içinde ödemeleri halinde, ter
kin edilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Madde ile ilgili değişiklik önergeleri vardır; veriliş sırasına göre okutup, aykırılık derecesi

ne göre işleme koyacağım : • • • • ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının dördüncü fıkrasında yer alan "30.11.1991" ve "29.2.1992" 

tarihlerinin sırasıyla "31.12.1991" ve "15.4.1992"; beşinci fıkrasında yer alan "31.8.1992" ta
rihinin "15.10.1992"; altıncı fıkrasında yer alan "30.11.1991" tarihlerinin "31.12.1991" olarak 
düzeltilmesini, birinci ve üçüncü fıkralarının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Güneş Müftüoğlu Turhan Tayan Aydın Güven Gürkan 
Zonguldak Bursa içel 

Mehmet Gözlükaya Ahmet Sayın Sabri Yavuz 
Denizli Burdur Kırşehir 

"31.12.1991 tarihi itibariyle prim, gecikme zammı ve faiz borcu bulunan sigortalılar, prim 
borçlarını; 15.4.1992, 15.6.1992, 15.8.1992, 15.10.1992 tarihleri mesai bitimine kadar, dört tak
sitle ödemeleri halinde, bu tarihe kadar tahakkuk etmiş primlere ait gecikme zammı ve faiz 
borçları terkin edilir." 

"Sigortalı veya hak sahiplerinin aylık bağlanma veya sağlık sigortası yardımlarından ya
rarlanmaları için, birinci fıkra hükümleri dikkate alınarak, prim borçlarını defaten ödemeleri 
zorunludur. Ancak, yirmidört ay veya daha fazla süreye ait prim borcu bulunan sigortalılara 
yaşlılık aylığı bağlanması ile sağlık sigortası yardımlarının verilmesine, prim borcunun bittiği 
tarihten itibaren sekiz ay sonra başlanır." 

Gerekçe : önergeyle, görüşülmekte olan tasarıda yer alan bazı maddî hatalar düzeltilmiştir. 
öte yandan, tasarının yasalaşması halinde, prim aslını ödeyen sigortalıların ve hak sahip

lerinin, aylık bağlanma ve sağlık karnesi talepleri yoğunlaşacaktır. 
Dolayısıyla, bugün yaklaşık 3 milyon 600 bin olan sağlık karnesi sayısı, tasarı yasalaştı

ğında yeni taleplerle birlikte (1 milyon sigortalı, hak sahibi ve ailelerinin ilavesiyle) 6 milyon 
600 bine çıkabilecektir. 
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Bunun yanında, prim borcunu Ödeyerek yaşlılık aylığı talebinde bulunulması, kurumun 
aktüeryal dengesini önemli ölçüde bozabilecektir. Bu sakıncaları gidermek için, kanun tasarı
sının üçüncü fıkrasının değiştirilmesinin yararlı olacağı düşünülmüştür. 

Ayrıca, tasarıdaki ödeme sürelerinin önergede belirtildiği şekilde değiştirilmesi, sigortalı
lara gerekli ödeme süresi verilmesi açısından yerinde olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 11 sıra sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sos
yal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının çer
çeve 1 inci maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkranın ilave edilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Emin Kul İbrahim özsoy Cemal Tercan 
İstanbul Afyon İzmir 

M. Ateş Amiklioğlu Nabi Poyraz Süleyman Hatinoğlu 
Çorum Ordu Artvin 

, / 
Üçüncü fıkra : "İlk 6 yılda düzenli olarak primlerini ödemiş ve son 3 yılda hiçbir gecikme 

zammı ve prim borcu bulunmayan sigortalılara istekleri halinde iki basamak yükseltilmesi ya
pılır". 

Gerekçe: Bağ-Kur iştirakçisinin ilk altı basamağı zorunludur. Bu nedenle her yıl prim ödeyen 
sigortalılar zorunlu olarak, istekleri halinde, iki basamak atlarlar. Ancak, altıncı basamaktan 
sonra isteğe bağlı olarak basamak seçme hakkı vardır. Bu durum da göz önüne alınarak, son 
altı yılda primlerini kesintisiz ödeyen Bağ-Kur sigortalısının mağduriyetini önlemek ve prim 
borçlarının muntazam ödenmesini özendirmek amacıyla bu önerge hazırlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Müzakere mevzuu kanununun geçici 8 inci maddesi ikinci fıkrasının, "Daha önce tahsil 

edilen gecikme zammı ve faiz ödemeleri mahsup edilir" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Abdullatif Şener Ali Oğuz Ahmet Arıkan 
Sivas İstanbul Sivas 

Lütfü Esengün Şinasi Yavuz 
Erzurum Erzurum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Müzakere mevzuu kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

"Sigortalı ve hak sahiplerinin aylık bağlanması talepleri halinde, birinci fıkra hükümleri . 
dikkate alınarak, prim borcu taksitle alınır." 

Ahmet Arıkan Abdullatif Şener Lütfü Esengün 
Sivas Sivas Erzurum 

Ali Oğuz Şinasi Yavuz 
İstanbul -Erzurum 
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BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeleri aykırılık derecesine göre işleme koyuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Müzakere mevzuu kanunun geçici 8 inci maddesinin 2 nci fıkrasının "daha ötice tahsil 

edilen gecikme zammı ve faiz ödemeleri mahsup edilir** şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Ali Oğuz (istanbul) ve arkadaştan 
BAŞKAN -— önergeye Komisyon katılıyor mu? 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI AHMET KÜÇÜKEL (Ela-

zığ) ~ Çoğunluğumuz yoktur, katılamıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Ekseriyeti olmadığı için komisyon katılamıyor. 
önergeye Hükümet katılıyor mu? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOGULTAY (İstan

bul) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet de katılmıyor. 
önergeye komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 
önerge sahibi konuşmak istiyor mu?.. İstemiyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : • , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığa 
Müzakere mevzuu Kanunun Geçici 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif, ederiz. . ' ' ' „ • ' ' ' 
"Sigortalı ve hak sahiplerinin aylık bağlanması talepleri halinde, birinci fıkra hükümleri 

dikkate alınarak, prim borcu taksitle alınır." 
Ali Oğuz (İstanbul) ve arkadaşları 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI AHMET KÜÇÜKEL (Ela

zığ) — Ekseriyetimiz yoktur, katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye, Komisyon, ekseriyeti olmadığı gerekçesiyle katılmıyor. 
önergeye Hükümet katılıyor mu? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOGULTAY (İstan

bul) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet de katılmıyor. 

N Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamıştır. ; 

Önerge sahibi söz istiyor mu?.. İstemiyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

. Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 11 sıra sayılı "Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sos

yal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı"nın çer
çeve 1 inci maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkranın ilave edilmesini 
arz ve teklif ediriz. 
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Üçüncü Fıkra : "tik 6 yılda düzenli olarak primlerini ödemiş ve son 3 yılda hiçbir gecik
me zammı ve prim borcu bulunmayan sigortalılara istekleri halinde iki basamak yükseltilmesi 
yapılır." 

Süleyman Hatinoğlu (Artvin) ve arkadaşları 
BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
SAĞLIK VE SOSYAL tŞLER KOMİSYONU BAŞKANI AHMET KÜÇÜKEL (Ela

zığ) — Ekseriyetimiz yoktur, katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Ekseriyeti olmadığı için katılmıyorlar. 
önergeye Hükümet katılıyor mu? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY' (istan

bul) — Sayın Başkan, hazırladığımız yeni yasa tasarısında basamak ilerleme hakkı getiriyo
ruz. Bu bakımdan, bu önergeye katılmamız şimdilik mümkün değildir. 

BAŞKAN — önergeye, hazırlık çalışmaları imkân vermediği için Hükümet katılma
maktadır. 

önerge üzerinde söz isteyen?... 
Buyurun Sayın Tercan. 
CEMAL TERCAN (tzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bizden sonra konu

şan Sayın Bakana teşekkür etmek istiyorum. Sayın Bakan, konuşmalarıyla, bugün, burada, 
bu konuda bir millî mutabakat hâsıl ettiğimizi ifade buyurdular. Yine, Sayın Bakan konuşma
larında, bizim düşüncelerimizin doğruluğunu da teyit buyurdular ki, ayrıca teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, borç ödemeyen Bağ-Kur'luların ödememe sebepleri birden fazladır; 
malî sebepler vardır, güvensizlik vardır, başka sebepler vardır, şu vardır, bu vardır... Biz, bu 
Kanunla, bu borçlardan doğan cezaları affedeceğiz ve değerli Bağ-Kur'lularımıza da diyeceğiz 
ki, "Süratle siz bu imkândan istifade ediniz, geliniz borç asıllarını ödeyiniz" Borcunu zama
nında ödeyen insanların da gönüllerini almak gerekçesiyle, bu önergeyi takdim etmiş bulu
nuyoruz. 

Biliyorsunuz ki, bugün, Bağ-Kur'da birden altıya kadar basamaklara katılmak mecburi
yeti vardır. Bağ-Kur'lunun iradesi dışında birden altıya kadar basamak yükseltilir ve bugün 
Bağ-Kur'luların çoğunluğu altıncı basamağı şişirmişlerdir. Onun dışındaki basamak imkânla
rından yararlananların sayısı fevkalade azdır. Bunun da sebepleri vardır. Bütün bunlara katıl
mak istemiyoruz. r 

Bugün, merî mevzuata, kanuna göre Bağ-Kur'da 24 basamak vardır. 24 basamağa, sami-: 

miyetle, Bağ-Kur'lu olarak ulaşmaya kalksanız, bu ömür kâfi gelmez. O itibarla, kanunun ge
nel düzenlemesinde Bağ-Kur'luya yeni baştan, Bağ-Kur'da basamak seçme hakkı tanınması 
zarureti var ki, biz, bu teklifimizle bu zarureti ortaya koyduk, yani teklif olarak ortaya getir
dik. Memnuniyetle haber alıyoruz ki, Sayın Hükümetimiz de hazırlık çalışmalarında, yani ha
zırladıkları yeni kanun tasarılarında bu lazimeye cevap verecek bir tutum içerisindedirler. 

Bizim önergemizi de kısaca arz ediyorum : Başlangıçta da söylediğim gibi, Bağ-Kur'u ciddî 
bir ameliyata tabi tutmada, gerek muhalefet, gerek İktidar, Yüce Meclisin çatısı altında bulu
nan herkes müttefiktirler, ittifak halindedirler ve Bağ-Kur'lulara karşı bu görevlerini yapar
ken, bunu, basit siyasî oyunlara alet etmeyeceklerini de samimiyetle ifade etmiş bulunmakta
dırlar. O itibarla, önergemizdeki gerekçemizde de ifade ettiğimiz gibi, amacımız, ödeyen ile 
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ödemeyeni -sebep ne olursa olsun- terazinin aynı kefesinde tutmamak lazım; gelecek günlerde, 
benzeri olaylar karşısında, ödemeyen, ödeyenin karşısına gidip nanik yapmamalıdır, ödeyen 
hayıflanmamalıdır; ödeyen teşvik edilmelidir, ödeyen görev yapmanın lezzetini tatmahdır; ver
diğimiz önergedeki ana gerekçe budur. 

Kabul buyurulursa iyi bir iş yapılacağı kanaatiyle, Heyetinizin takdirlerine saygıyla arz 
ediyorum efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tercan. 
önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. (ANAP sıralarında, "vay esnaf dostları vay!" sesleri) 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının dördüncü fıkrasında yer alan, "30.11.1991" ve "29.2.1992" 
tarihlerinin sırasıyla "31.12.1991" ve "15.4.1992"; beşinci fıkrasında yer alan "31.8.1992" ta
rihinin "15.10.1992"; altıncı fıkrasında yer alan "30.11.1991" tarihlerinin "31.12.1991" olarak 
düzeltilmesini, birinci ve üçüncü fıkralarının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"'31.12.1991 tarihi itibariyle prim, gecikme zammı ye faiz borcu bulunan sigortalılar, prim 
borçlarını; 15.4.1992, 15.6.1992, 15.8.1992, 15.10.1992 tarihleri mesai bitimine kadar, dört tak-
sitle ödemeleri halinde, bu tarihe kadar tahakkuk etmiş primlere ait gecikme zammı ve faiz 
borçları terkin edilir." 

"Sigortalı ve hak sahiplerinin, aylık bağlanma ve sağlık sigortası yardımlarından yarar
lanmaları için, birinci fıkra hükümleri dikkate alınarak, prim borçlarını defaten ödemeleri zo
runludur. Ancak, yirmidört ay ve daha fazla süreye ait prim borcu bulunan sigortalılara yaşlı
lık aylığı bağlanması ile sağlık sigortası yardımlarının verilmesine, prim borcunun bittiği tarih
ten itibaren sekiz ay sonra başlanır." 

Güneş Müftüoğlu (Zonguldak) ve arkadaşları 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI AHMET KÜÇÜKEL (Ela

zığ) — Komisyonumuzun çoğunluğu yok; ancak, Komisyon önergeye katılıyor. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (istanbul) — 

Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeye hem Komisyon hem Hükümet katılmaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kabul edilen önergedeki yeni şekliyle, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
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Diğer maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN— Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Böylece, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Memleketimize, milletimize hayırlı olmasinı temenni ediyorum. 
2. — Doğru. Yol Partisi Grup Baskanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Bursa 

Milletvekili Turhan Tayan, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Baskanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın 190 Saydı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin 1 Sayılı Cetvelinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/199) (S. Sayısı : 43) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, alınmış bulunan karar gereğince, Doğru Yol Partisi Grup 
Baskanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, 
Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Baskanvekili tçel 
Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin 1 Sayılı Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. > 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup, okunmamasını oylarınıza sunuyorum : Komisyon raporu

nun okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon raporunun okunması kabul edilme
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Anavatan Partisi Grubu adına, Antalya Milletveki
li Sayın Hasan Çakır. 

Buyurunuz Sayın Çakır. 
ANAP GRUBU ADINA HASAN ÇAKIR (Antalya) — Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; 190 Sayılı Genel Kadro ve usulü Hakkında Kanun Hükmündeki Kararnamenin 1 Sayılı 
Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerine Grubum adına konuşmak üzere 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Bu vesileyle, şahsım ve Grubum adına Sayın Başkan ve de
ğerli milletvekillerini saygıyla selamlıyorum. 

Teklife gerekçe olarak, anarşi ve terör olaylarının, eskiden olduğu gibi, bugün de devam 
ettiği ifade edildikten sonra, polis kadrosunun artırılması için bu teklifin getirildiği söylenmek
tedir. Hakikaten, anarşi ve terör, ülkemizde uzun senelerdir devam etmektedir. Maalesef, ülke
mizde, huzur ve güvenliğin düşmanları da, demokrasinin ve demokratik sistemin yapısı icabı, 
içimizde yaşamaktadır. Huzurdan ve güvenden huzursuzluk duyan insanlar da mevcuttur. Alın
mış olan bütün tedbirlere rağmen, anarşi ve terör, dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir. 

Nüfusumuzun süratle artması, kırsal kesimden şehirlere akının ziyade olması, büyük şe
hirlerin miktarlarının çoğalması ve büyük şehirlerdeki nüfusun da süratle artması, huzur ve 
güven düşmanlarına fırsat veriyor ve bunun sonucu olarak, maalesef, her gün büyük şehirleri
mizde üzücü olaylar devam edegeliyor. 

(1) 43 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Polis kadromuzun süratle artırılması ihtiyacı bir zaruret halini almıştır. Teklif çok yerin
dedir. Bu kanun, teklifiyle, 20 bin adet polis kadrosu Emniyet Genel Müdürlüğüne verilmektedir. 

Yalnız, bu kadronun verilmesiyle her şey bitmiyor. Polisin yetiştirilmesi, polisin eğitilmesi 
ve polis miktarının artırılması kadar, polisin araç ve gereç bakımından takviyesi de zaruret ha
lini almıştır. Malumunuz olduğu gibi, ülkemizde, polisin yetiştirildiği kaynaklar, polis kolejleri 
olup, eğitim dört yıl sürmektedir ve polis kolejlerine ortaokul mezunları alınmaktadır. Polis 
kolejlerini bitirenlerin de rütbeli polis, yani idareci sınıfına geçebilmeleri için polis akademile
rine gitme zorunluğu vardır. 

Alınacak olan 20 bin polisin ihtiyaç duyulan yerlere bir an önce gönderilebilmeleri için 
polis okullarından geçmesi icap etmektedir. Bildiğiniz gibi, polis okulllarına lise mezunları alın
makta, bir senelik eğitimden sonra, polis olarak, ihtiyaç duyulan yerlere bu elemanlar gönde
rilmektedir. 15 polis okulumuz vardır ve toplam 9 700 öğrenci kapasitelidir. Bu kadrolara ülke
nin her tarafında ihtiyaç vardır. 20 bin kadronun tamamının en kısa zamanda İstanbul'a gön
derilmesi icap etmektedir. Mevcut polis okulları 9 700 öğrenci barındırabildiğine göre, 20 bin 
kişilik kadronun bir an önce yetiştirilip gönderilebilmesi için en az üç yıl gerekmektedir. Kaldı 
ki, sadece istanbul ve diğer büyük şehirlere gönderilmesi yeterli değildir; ihtiyaç olan her yere 
gönderilmesi lazımdır. Onun için, önceden hazırlıkları yapılmış bulunan Van, Yozgat, Samsun 
ve Kütahya'da da bu polis okullarının süratle açılması gerekmektedir. Ayrıca, mevcut polis okul-
larımızında kapasitelerinin yükseltilmesi ve buralardan mezun olacak polislerin, bir an önce 
en iyi şekilde yetiştirilip, gerekli yerlere gönderilmesi gerekmektedir. 

Bu kanun teklifi; yerinde bir kanun teklifidir. Bu kanun teklifinin bir an önce kanunlaş
masında, yürürlüğe girmesinde, gerçekten iyi şekilde yetiştirilmiş, araç, gerece ve silahla dona
tılmış polislerimizin büyük şehirlerimize ve ihtiyaç olan yerlere bir an önce gönderilmesinde 
zaruret vardır. 

Grup olarak bu kanun teklifim destekliyoruz. Sayın İçişleri Bakanına bu konuda başarı
lar diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakır. 
Grupları adına başkaca konuşmak isteyen sayın üye?... Olmadığına göre, teklifin tümü 

üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-„ 

mistir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
1 Sayılı Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Emniyet Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatında kullanılmak 
üzere ekli cetvelde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 sayılı cetvelinin ilgili bölümüne eklenmiştir. 

Bu Kadrolar, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşleri ve 
Başbakanın onayı ile sınıf, unvan ve dereceleri değiştirilmek ve bu husustaki ihtiyaçları dikka
te alınmak suretiyle adı geçen Genel Müdürlüğe tahsis edilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler.. Madde, ekli cetveliyle bir

likte kubul edilmiştir. • 
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2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Böylece, teklifin, ekli cetveliyle birlikte bütün maddeleri kabul edilmiş bulunmaktadır. 
Tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayırlı, uğurlu olmasını temenni ederim. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, Yüce Meclise, Bakanlık 

olarak, şükranlarımızı sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Sayın Bakan, muhalefete deyin; muhalefet sayesinde çıktı. 
3. — Küçük Çiftçilerin T. C, Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperıtiplerine Olan Bir Kı

sım Borç Faizlerinin Silinmesine Dair 6.2.1992 Tarih ve 3772 Saytlt Kanun ve Anayasanın 89 uncu 
Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Dafıa Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan 
ve Bütçe komisyonu Raporu (1/350) (S. Sayıst : 42) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Genel Kurulumuzca alınmış bulunan karar gereğince, 
Küçük Çiftçilerin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan 
Bir Kısım Borç Faizlerinin Silinmesine dair 6.2.1992 tarih ve 3772 sayılı Kanun ve Anayasanın 
89 uncu maddesi gereğince Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tez
keresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?... Burada. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunuyorum : Raporun okunma

sını kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon raporunun okunması kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum!.. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Karar yetersayısı aranmasını istiyorum. 
BAŞKAN — Karar yetersayısı istiyorsunuz. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Karar ye

tersayısı bulunamamıştır. * . ' ' 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Ara verin efendim. 
BAŞKAN — Ara vereceğiz de, çıkan arkadaşlarımızın bir kısmının mazeretini bildiğim 

için, dönüşleri hakkında... Yani, biliyorum... 
TURHAN TAYAN (Bursa) — 5 dakika yeter efendim. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Bizce de uygun. 
BAŞKAN — Birleşime 5 dakika ara veriyorum efendim. 

Kapanma Saati 13.20 

o 

(1) 42 S. Saydı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 18.25 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Işılay Saygın (İzmir), Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 42 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

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

3. — Küçük Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Bir Kısım 
Borç Faizlerinin Silinmesine Dair 6.2.1992 Tarih ve 3772 Sayüı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Mad
desi Gereğince Cumhurbaskantnca Bir Daha Görüşülmek üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu (1/350) (S. Sayısı : 42) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Tasarının tümü üzerindeki müzakereler tamamlanmış, maddelere geçilmesinin oylanması 

sırasında karar yetersayısı istenmiş ve bulunamamıştır. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler işaret buyursun. 

Kabul etmeyenler.. Karar yetersayısı bulunamamıştır. 
Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 10.27 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 18. 40 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜLEYER : Işılay Saygın (tzmir), Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli) 

o 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 42 nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. 

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

3, —Küçük Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Bir Kısım 
Borç Faizlerinin Silinmesine Dair 6.2.1992 tarih ve 3772 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Mad
desi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/350) (S. Sayısı : 42) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz, 
Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmış, maddelerine geçilmesi oylanırken ka

rar yetersayısı aranması istenmiş ve bulunamamıştı. 
Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Karar yetersayısı bulunamamıştır./ 
Efendim, malumu aliniz, İçtüzük hükmü bir saatten uzun süreli ara verme yetkisi tanımı

yor. O saatin de bu eksikliğin sebebi olan bazı makul ve önemli mazeretlere denk geldiğini 
hepimiz biliyoruz. Bir daha ara vermemiz halinde de gerekli çoğunluğun bulunamayacağı ka
naatindeyim. Sebebi telaffuz etmek istemiyorum; çünkü, bunu biliyorsunuz. Yüce Meclisi de 
ilâ nihaye bekletme imkânımız yoktur. 

Diğer grupların temayülü nedir efendim? 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Kapatalım efendim. 
İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Bakanlar geliyorlar efendim. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bir kere daha ara verilmesi halinde dahi gerekli çoğun

luğun sağlanamayacağı kanaatiyle... (DYP sıralarından gürültüler) 
İSMAİL KÖSE (Erzurum)—Bakanlar yoldalar Sayın Başkan; geliyorlar. 
BAŞKAN — Efendim; böyle oylama olmaz; nereden geliyor sayın bakanlar?.. Ne zaman?.. 

Böyle oylama var mı efendim?... İstirham ederim... 
Ben, elimden geldiği kadar, Yüce Meclisi işletmek ve gündemi uygulamak istedim; ama, 

Sayın Başbakanımın yemeği varsa; bu yemeğe Grubun üçte biri gidiyorsa ve bu da tam benim 
İçtüzüğe göre ara vereceğim saate denk geliyorsa, ben ne yapabilirim değerli arkadaşlarım?.. 
Yani, Saat 19.30'a bıraksam gelen olur mu; Olmaz 

Bu nedenle 9/2 esas numaralı Meclis soruşturması önergesi ile, 8/6 esas numaralı genel 
görüşme önergesini ve sözlü sorularla, Meclis araştırması önergelerini görüşmek için, 3 Mart 
1992 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.45 
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VII. — SORULAR VE CEVAPLARI 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. —istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Vakıflar Bankasında is aküleri feshedilen personele 

diskin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un yazılı cavabı (7/30) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak sayın Başbakan tarafından cevaplandırılmasını rica ederim. 

Adnan Kahveci 
İstanbul Milletvekili 

1. Vakıflar Bankasında aralarında Bölge Müdürü, Müdür Muavinleri, Proje Müdürleri 
olan 120 personelin iş akitleri feshedilmiştir. 

İş akitleri feshedilen bu personelin suçları nedir? 
a) Yolsuzluk mu yapmışlardır? 
b) Usulsüzlük mü yapmışlardır? 
c) Vazifelerini yerine getirmede, başarısız mı olmuşlardır? 
d) Sicilleri mi kötüdür? 
e) Yoksa siyasi görüşleri beğenilmediği için mi işten çıkarılmışlardır? 

2. Siyasî gerekçelerle toplu işten çıkarma yapılırsa bunun ülkemize getireceği anarşiyi nasıl 
önleyeceğiz? 

3. Vakıflar Bankasındaki işten çıkarmaların siyasî gerekçelerle yapılmadığı iddia edil
mektedir. tşten çıkarılanların tekrar alınması için talimat verecek misiniz? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 26.2.1992 

Sayt : B-02.0.004-2-01/01297 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) TBMM Bşk. 20.1.1992* gün A.Ol.O.GSN.0.10.00.02-7/30-394/2067 sayılı yazı 
b) Devlet Bakanlığının (Sn. A. Gönen) 24.1.1992 gün 03-6/028 sayılı yazısı. 
tstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci'nin Sayın Başbakanımıza yönelttiği "Vakıflar 

Bankasından çıkartılan personel" ile ilgili yazılı soru önergesi ilgi (a) yazı ile Başbakanlığa gön
derilmiş ve ilgi (b) yazı ile Sayın Başbakan tarafından adına cevaplandırılmak üzere Bakanlığı
ma iletilmiştir. 

Yazılı soru önergesinin cevabı ilişiktedir. 
Gereğini arz ederim. 

Ekrem Ceyhun 
Devlet Bakanı 

Türkiye Vakıflar Bankası, 6219 sayılı Kanun ite kurulmuş, özel Hukuk Hükümlerine tabi 
bir Anonim Şirkettir. s • 

Bakanın tüm personeli, 1475 sayılı tş \asası hükümlerine gör£ İşçi Statüsünde çalışmaktadır. 
Banka, özellikle son yıllarda normal büyüme trendinin ötesinde ve büyük çaplı otomas

yon yatırım ve desteklerine rağmen, aşırı personel istihdam eder hale gelmiştir. 
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Çağdaş ve Ekonomik işletmecilik nedenleriyle 1986 yılında Bankada başlanan otomasyon ' 
yatırımlarına, bugüne kadar 309 Milyar TL. harcanmıştır. Büyük çapta tamamlanan bu proje 
ile personel tasarrufu da hedeflenmiş olmasına rağmen, 1986 yılında toplam 272 şubesinde 4986, 
ortalama 18 personel istihdam edilen Vakıflar Bankası, 1991 yıl sonunda hedeflerin aksine 326 
şubesinde toplam 8887, ortalama 27 personel istihdam etme noktasına gelmiştir. 

ödenmiş sermayesi 500 Milyar TL. olan Bankanın, 1992 yılında ödeyeceği toplam perso
nel masrafı yaklaşık 750-800 Milyar TL. olacaktır. 

Statüsü nedeniyle, üzerinde Devlet ve Hazinenin hiç bir mali desteği bulunmayan, bu du
rumu nedeniyle tamamen özel bir Banka konumunda olan Vakıflar Bankasının her türlü rasyo 
ve hesabını, kendi yönetiminin dengeleme mecburiyeti ve sorumluluğu bulunmaktadır., 

Meseleye bu mecburiyetlerden yaklaşan Banka, Yönetimi, personel sayısında azaltmaya 
gitme kararını almıştır. Bu karar doğrultusunda, performansı ve iş verimi, Bankanın genel 
temposundan düşük kalan, çeşitli problemleri olan, değişik şubelerde denenmelerine rağmen 
sonuç alınamayan personelin hizmet akitleri, 1475 sayılı îş Yasasının 13 ve 14 ncü maddelerin
de hükme bağlanan İhbar ve Kıdem Tazminatları ödenmek suretiyle feshedilmiştir. Uygulama 
tamamen yasal hükümler çerçevesinde ve işletmenin mali ve idari rasyoları gözetilerek icra edil
miştir. 

Soru önergesinde belirtildiği gibi, hizmet akitleri feshedilen personelin, yolsuzluk, usul
süzlük veya siyasi görüşlerinin beğenilmemesi gibi başlıklar altında toplanan herhangi bir suç
ları, İdarenin de böyle bir suçlaması veya iddiası yoktur. Ayrıca İdare, belli bir tarihten sonra 
işe alınanlar veya belli bir yerde çalışanların hizmet akitlerini feshetme gibi bir ayırıma da git
memiştir. 

Sayılan suç unsurlarına göre işlem yapıldığı hallerde, 1475 sayılı İş Yasasının 17 nci mad
desinin uygulanması gerekmektedir ki, bu durumda, personel ihbar ve kıdem tazminatı gibi 
parasal haklardan mahrum kalmaktadır. 

Yukarıda belirtilen kriterler baz alınarak, değişik Unvanlarda, tam-gün esasına göre çalı
şan ve hizmet akdi sona erdirilen toplam 99 personelin bir çoğu, emeklilik hakkını iktisap et
miştir. Uygulamaya muhatap tüm personelin Bankadaki hizmetleri, ağırlıklı ortalama ile 9 yıl, 
basit ortalama ile 13 yıldır. 

'(g^t" 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
42 NCÎ BİRLEŞİM 27 . 2 . 1992 Perşembe Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — îstanbul 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 Sah) 

2. — Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili 
Güneş Müftüoğlu ve Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe'nin, gençlerin sorunları konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüş
me açılmasına ilişkin önergesi (8/6) (GÖRÜŞME GÜNÜ : 3.3.1992 Salı) 

3. — Ankara Milletvekili H. UIuç Gürkan ve 47 arkadaşının, İmar Bankasına ayrı
calıklar ve kolaylıklar sağlayarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla eski Başbakanlar Yıldı
rım Akbulut ve Ahmet Mesut Yılmaz, Devlet eski bakanları Hüsnü Doğan ve Güneş Ta
ner, Maliye ve Gümrük eski Bakanı Adnan Kahveci haklarında Anayasanın 100 üncü 
maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/3) (GÖRÜŞME 
GÜNÜ : 4.3.1992 Çarşamba) 

4. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu ve 51 arkadaşının, 30 Ekim 1989 günü Resmi 
Gazetede yayımlanan 89/14657 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararını uygulamaya devam et
mek suretiyle Devleti zarara uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemleri-. 
nin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman 
Demirel ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı haklarında Anayasanın 100 
üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/4) (GÖRÜŞ
ME GÜNÜ : 4.3.1992 Çarşamba) Q 
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OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/9) 

2. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) 

3. — 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) 

4. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ye 28 arkadaşının, istanbul ilinin 
sorunlarını tespit etmek ve buradaki vatandaşların uygar bir düzen içerisinde yaşa
masını temin etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

5. — 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) 

6. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

7. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendillcr ve 12 arkadaşının, toplum
daki ahlâkî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/7) 

8. — 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) 

9. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetiminin 
2954 sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonucu 
haksız ödemeler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/16) 

— E-——-——— — 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

10. — 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 Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

11. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsck 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 Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

12. — 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 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/19) 

13. —Kocaeli Milletvekili Alacttin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 
442 sayılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

14. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün 
içinde bulunduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

15. — 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
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

16. — izmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, izmir ilinin sorunları
nı tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/22) 

17. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma 
sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 1.02 ve 103 üncü maddele-' 
ri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

18. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşı
laştığı sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

19. — 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) 

20̂  — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güç
lerimize yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) . 

21. —Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölge
sinde meydana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

22. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 
tarihinden 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı 
kuruluşlarının temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi, (10/27) 
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1. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'm, Gökova Termik Santralına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 

2. — 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) 

3. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Türkiye Taşkömürü Kurumuna 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/31) 

4. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Karadeniz Bakır İşlet
melerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından' sözlü soru önergesi (6/34) 

5. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İli Murgul İlçe
sinde bulunan S.S.K. Genel Müdürlüğüne ait hastanenin hizmete açılıp açılma
yacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/35) 

6. — İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın, pamuk ve üzüm satışlarında taban 
fiyata fark verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/40) 

7. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Yozgat - Kayseri karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/41) 

k 
8. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın İline bağlı bazı ilçe

lerdeki Devlet hastanelerinin inşaatlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/42) 

•k 
9. — Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'mn, Nazilli Hükümet Konağı'-

nın ne zaman hizmete açılacağına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/43) 

k 
10. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Devlet Hastanesi

nin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/44) ' 

11. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Adnan Menderes Sta-
dındaki tribün inşaatına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/45) 

12. — 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) 

13. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın - Denizli karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/47)' 

14. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Körfez savaşı nedeniyle Irak'
tan gelen mültecilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/48) 
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15. —Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'nın, Aydın - Stol tipi havaalanı
nın ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/50) \ 

16. — Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış'm, çekiç güce bağlı bir heli
kopterin PKK militanlarına yardım ettiği iddiasına ilişkin Millî Savunma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/51) 

17. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, istanbul Levent'te yapılan ope
rasyonda öldürülen ve terörist olduğu iddia edilen bir vatandaşa ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/52) 

18. — izmir Milletvekili Timur Demir'in, izmir Büyükşehir Belediyesin
ce işten çıkartılan işçilerin yaptıkları yürüyüşe ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/53) 

19. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, İmar Bankasının mudilerine öde
mede sıkıntı çektiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/54) 

20. — İstanbul Milletvekili Osman Ceylan'ın, Çekiç Güç'e bağlı helikopter
lerin bölücü terör örgütüne havadan destek sağlayıp sağlamadığına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/55) 

21. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, son bir yılda kaçırılan çocukla
ra ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/57) 

22. — 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) 

23. —Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'nın, Bağ - Kur üyesi vatandaşla
rın sağlık sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/59) 

24. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bağımsızlıklarını ilan eden Bos
na - Hersek ile Makedonya Cumhuriyetlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/60) 

25. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1492. yılında İspanya'dan sür
dün edilen yahudilerin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönü
mü nedeniyle yapılacak faaliyetlere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/61) 

26. — 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 Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/62) 

27. — 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) . 

6 
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28. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon îli Bolvadin İlçe
sinin il olup olmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/64) 

2 9 . — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, Şırnak İli Dereler Karakoluna 
PKK'nın yapmış olduğu baskında kaybolduğu iddia edilen asteğmene ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/65) 

30. — İstanbul Milletvekili Kadir Ramazan Coşkun'un, köprü geçiş ücret
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/66) 

31. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bakan olduktan sonra avukatlık 
mesleğini bırakıp bırakmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/67) 

. 32. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon - Şuhut Sağlık 
Meslek Lisesine öğrenci alımında yapılan imtihana ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi(6/68) 

33. — Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, 1992 yılı için açıklanan 
dolar kuruna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/69) 

34. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelcn'in, zam nedeniyle durduruldu
ğu iddia edilen gübre satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/70) 

35. — İçel.Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelcn'in, tüpgaza devamlı zam ya
pıldığı iddiasına ilişin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/71) 

36. — İstanbul Milletvekili Osman Ccylan'ın, İstanbul Büyükşehir Beledi
yesinde sahte evrakla para çalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/72) 

37. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahvcci'nin, kamuda yapılan atamalar
da özel bir bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/73) 

38. — 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) 

39. — Bursa Milletvekili Mümin Gençoğlu'nun, günlük bir gazetede yer alan 
"Müthiş İtiraf" başlıklı habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/75) 

40. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bazı aşıların karaborsaya düştü
ğü iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

41. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, din görevlilerinin kadro 
ve atama sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/77) 

42. —Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İlinde orman alanın
da Bakanlık Teşkilatlanmasına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/78) 

43. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Çekiç Güç'le ilgili bazı iddialara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/79) 

44. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Devlet Hasta
nesinde görevli bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) v 
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45. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa-Sarp Gümrük ka
pısına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/81) 

46. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

47. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde küçük sa
nayi sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/83) 

48. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İli Hopa-Borçka 
Cankurtaran Tüneline ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/84) 

' 49. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinin kalkın
mada öncelikli birinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/85) 

50. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde üniversi- • 
tc açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 

51. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına 
ve yasak kitaplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

52. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yer
leştirileceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

53. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Sivas Sağlık Meslek.Lisesi 
öğrencilerinden birinin intihar ettiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/89) 

54.—Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, pamuk üreticilerinin uğ
radıkları zarara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/90) 

55. — İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Başbakanlık ve Bakanlıklarda
ki müşavir kadrolarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/91) 

56. — İstanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun, televizyon programlarına iliş- . 
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/92) , ' 

57. — İstanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun, bazı bakanların borç para bul
mak için dış ülkelere gidecekleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru Öner
gesi (6/93) 

58. — Trabzon Milletvekili Fahrettin Kurt'un, Zorunlu Tasarruf kesintile- „ 
rine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/94) 

59. — Trabzon Milletvekili Fahrettin Kurt'un, Kamu İşveren Sendikaları
nın kaldırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/95) 

60. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, bazı gazetelerde yer alan 
"SHP kurultayından önce partinin üst kurul delegelerinin Devlet imkânlarından 
yararlandırıldıkları"na dâir habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/96) 

61. — 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) 
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62. — İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Ipragaz A.Ş.'nin hisselerinin 
bir Fransız firmasına satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/98) 

63. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adıyaman Seçim Ku
rulu Başkanının Artvin'e tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/99) 

64. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adalet Bakanlığı per
sonelinin özel hizmet tazminatına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/100) 

65. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, su ürünleri avcılığına ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/101) 

66. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KİT ürünlerinin piya
sa fiyatının altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/102) 

67. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu İktisadî Teşebbüsle
rinde yapılan personel atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/103) 

68. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, belediyelere ödenen para
lara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/104) 

69. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Tavşanlı - Gediz -
Simav ilçeleri ile Balıkesir bağlantısını sağlayacak karayoluna ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/105) 

70. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, Nazilli Devlet Hastanesi Acil 
Giriş Kapısının neden kullanılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) 

71. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığınca yaptırılan konutların satış fiyatlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/107) 

72. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan Müste
şar Yardımcısı hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/108) 

73. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, boş bulunan imam -
hatip ve müezzin kadrolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/109) 

74. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TÜRKSAT ihalesini alan firma
nın herhangi bir kuruluşa komisyon ödeyip ödemediğine ilişkin Ulaştırma Baka
nımdan sözlü soru önergesi (6/110) 

75.—Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Bulgaristan'dan göç eden soy
daşlarımız için yaptırılan konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/111) 

76. — Afyon Milletvikili Halil İbrahim Özsoy'un, Eber Gölünün kirlenme
si ile ilgili iddialara ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Çevre Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/112) 



6. 

S Ö Z L Ö S O R U LA R 

77.— Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya ilinin 2 nci 
derecede kalkınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/113) 

78. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya ili köy sant
rallerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/114) 

79. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için ceza
landırılan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 

80. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon - Çay İlçesi belediye işçi
lerinin maaşlarını alamadıkları iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/116) -

81. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, hastanelerde rehin kaldığı iddia 
edilen hasta ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/117) 

82. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir Devlet Bakanının sahibi ol
duğu Nergis Şirketine Denizcilik Bankası tarafından kredi verildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/118) 

83. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir bankada rehin bulunan his
se senetlerinin usule yakın olarak Nergis Şirketine devredildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/119) 

84. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, mevzuata aykırı olarak Si
nop iline 10 adet otomatik telefon santralı gönderildiği iddiasına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/120) 

85. — istanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman'ın, Irak yetkilileri
ne teslim edildiği iddia edilen Kerkük Türklerine ilişkin içişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/121) 

86. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş -
Göksün - Andırın karayoluna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/122) 

87. — istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, istanbul'da faaliyette bulu
nan fırınlara ve fırın işçilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/123) 

88: — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, Ekinözü ve Nurhak il
çelerine polis ve jandarma teşkilatlarının ne zaman kurulacağına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/124) 

89. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Azerbaycan'dan doğal-
gaz satın almak için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/125) 

90. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan 
"Bornovalı erin şüpheli ölümü" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/126) 
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91. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan 
"Cinayet mi, İntihar mı, Kaza mı" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/127) 

92. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul - Küçükçekmecc Be
lediye Başkanına ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/128) 

93."— İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İlinde kaç kişinin ta
pu ve tapu tahsis belgesi aldıklarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/129) 

94. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul Boğazında batan ko
yun yüklü gemiye ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/130) 

95. — İstanbul Milletvekili Pusuf Pamuk'un, İstanbul'daki çöp döküm sa
halarına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/131) 

96. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmecc - Scfaköy'de-
ki bazı mahalleleri etkileyen hava mania eğrilerine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/132) 

97. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Bi
nasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

98. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, E - 5 Karayolunun Halka
lı - Scfaköy yolunu kestiği noktada köprülü kavşak yapılıp yapılmayacağına iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/134) 

99. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İli Bolvadin - Sultandağı 
- Bayat ilçeleri Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önerge
si (6/135) 

100. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara Büyükşehir Beledi
ye Meclisi SHP Grubunun personel alımları hakkındaki tutumuna ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/136) 

101. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ : Kur'lulardan danış
ma ücreti alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/137) 

102. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, TRT'de yayımlanan 32. 
Gün programına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) 

103. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, günlük bir gazetede 
yeralan "Washington'da Demirci - CIA randevusu" habere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/139) 

104. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, T.R.T. Kurumunun ida
re mahkemelerinin kararlarına uymadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/140) 
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105. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Adatepe Barajı'nın 
ne zaman ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/141) 

106. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş -
Andırın Karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) 

107. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Afşin - Elbistan - Ka-
rakuz Barajının inşaatına ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/143) 

108. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş iç
me suyunu karşılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve iskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/144) 

109. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taş
kın Tesisleri ile Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve îskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/145) / 

110. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin; Göksün - Elbistan 
Karayolu asfalt yapımına ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/146) 

111. — İstanbul-Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İli Küçükçekmecc 
- Büyükçekmece - Silivri - Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için 
bir hastanenin ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/147) 

112. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinin Küçük Sanayi Si
tesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) 

• 113. — İstanbul Milletvekili Kemal Naci Ekşi'nin, Bakırköy'ün ilçelere bö
lünmesi sonucunda yeni kurulan ilçelerin hudutlarının tespitinde hangi kıstasla
rın dikkate alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/149) 

114. —Van Milletvekili Şerif Bcdirhanoğlu'nun, Van İlinde geçici usta öğ
reticilere olağanüstü hal tazminatlarının neden ödenmediğine ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/150) 

115. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nm, İstanbul DGM Baş
savcısı, şoförü ve korumasının cenaze töreninde meydana geldiği iddia edilen olay
lara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/151) 

116. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticisine zam ve
rilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/152) 

117. _ Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerinden çay 
yollarının yapımı için alındığı iddia edilen paralara ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/153) • 
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118. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın,' çay üreticilerine zam ve
rilip verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/154) 

119. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Of, Of.- Hay
rat, Aralık - Dağbaşı - Bayburt karayollarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/155) • 

120. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanma
raş Araştırma Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

121. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanma
raş Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge 
Müdürlüğüne Bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/157) 

122. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, vali atamalarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/158) 

123. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy 
Hizmetleri il Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Mü
dürlüğüne bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/159) 
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1. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı: 8) (Dağıtma tarihi: 6.1.1992) 

2. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal îşler Komisyonu Raporu (1/315) (S. Sayısı: 11) (Dağıtma tarihi: 14.1.1992) 

3. — T. Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/311) (S. Sayısı: 
9) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 

4. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayı
lı Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S. Sayısı: 10) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 

5. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin 
ödeneği Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İliş
kin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı: 12) (Dağıt
ma tarihi: 17.1.1992) 

X 6. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının.Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. 
Sayısı; 17) (Dağıtma tarihi: 4.2.1992) 

X 7. — Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerine Olan Borçlarının Tahkimi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/335) (S. Sayısı: 
20) (Dağıtma tarihi: 6.2.1992) 

8. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/327) (S. Sayısı: 31) (Dağıtma tarihi: 18.2.1992) 

9. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/300) (S. Sayısı : 27) (Dağıt
ma tarihi : 21.2.1992) 

X 10. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına İlişkin Montreal (1990) Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/286) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X I I . — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti/ile Katar Devleti Hükümeti Arasında 
Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Ra
porları (1/280) (S. Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 
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X 12. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hü
kümeti Arasında Hava Ulaştırması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm 
ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/276) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 
21.2.1992) 

13. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'm, 743 Sayılı Türk Kanunu Medeni
sinin 153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

14. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Ta
rih ve 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fık
rası Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) 
(S. Sayısı : 37) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

(X) Açık oylamaya tabı ifleri gösterir. 
15 





Dönem : 19 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. ; (S. Sayısı : 11) 

Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Ra

poru (1/315) 

r.c. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar " 31.12.1991 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K. Gn. Md. 07/101-225/06626 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ncn hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Ku-
rulu'nca 30.12.1991 tarihinde kararlaştırılan "Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalı
şanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı" 
ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Süleyman Demirci 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Ülkemizde sosyal güvenlik, primli sisteme dayanmaktadır. 
Bu sisteme uygun olarak esnaf ve sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışanlar ile bunların hak 

sahiplerine sağlanmakta olan sosyal sigorta haklarının ana malî kaynağını, sigortalıların öde
dikleri sigorta primleri oluşturmaktadır. 

1972-1985 yıllarında malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası bakımından uzun vadeli sigorta 
kollarında sosyal güvenlik hakkı sağlayan Bağ-Kur, 1986 yılında yürürlüğe konulan 3235 sayılı 
Kanun ile kademeli olarak sağlık sigortası uygulamasına da başlamıştır. 

Bağ-Kur'un 24.12.1991 tarihi itibariyle 2 085 933 aktif sigortalısı bulunmaktadır. Buna 
karşılık, Bağ-Kur'dan aylık alanların sayısı 621 289'a yükselmiştir. 

Aylık alanların dökümü şu şekildedir. 

Yaşlılık Aylığı Alanlar 350 923 
Malullük Aylığı Alanlar 9 191 
Ölüm Aylığı Alan Hak Sahipleri 261 175 

Toplam 621 289 



1991/Kasım ayı verilerine göre Bağ-Kur'un aylık prim geliri 88,4 milyar TL. olmasına kar
şılık; malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı ödemeleri ile sağlık sigortası giderleri ve yönetim gider
leri toplam 192,1 milyar TL'ya ulaşmaktadır. 

.Bağ-Kur'un içinde bulunduğu darboğazın aşılması ve Kurumun modern bir sosyal güven
lik kuruluşu haline getirilmesi hususu, Hükümet Programında', "Bağ-Kur'un malî yapısı yeni
den düzenlenecek ve Bağ-Kur üyelerinin sıkıntılarını giderecek önlemler alınacaktır." şeklinde 
ifade edilmiştir. 

Hükümet Programında yer alan bu hedef doğrultusunda Bağ-Kur'un malî yapısı bakı
mından alınacak ilk önemli tedbirin, bugüne kadar ödenmemiş sigorta primlerinin tahsilinin 
yasal olarak kolaylaştırılması olduğu şüphesizdir. 

Nitekim Bağ-Kur'un 31.10.1991 tarihi itibariyle aktif sigortalılardan alacağının 2 704 mil
yar TL'sı prim aslı, 2 532 milyar TL'sı gecikme zammı olmak üzere toplam 5 236 milyar TL'dır. 

Kurum bu alacağını tahsil etmek üzere, zaman zaman gerek yasal düzenlemeler, gerekse 
icrai işlemler yoluna gitmiştir. 

Nitekim, 1479 sayılı Kanuna 14.3.1985 tarihli ve 3165 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 19 
uncu madde ile, prim aslının ödenmesi halinde gecikme zamlarının ertelenmesi yoluna gidil
miştir. Bu uygulama, daha^onra, 30.4.1987 tarihli ve 278 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile yenilenmiştir. 

Ayrıca, Bağ-Kur, son üç yılda icraî işlemlere başvurmuş ve alınan sonuçlar şu şekilde neti
celenmiştir. 

İcraya Verilen İcraya Verilen Sonuçlanan 
Dönemi Dosya Sayısı Toplam Alacak Dosya Sayısı Tahsilat 

1989 Yılı 104 262 80,2 milyar TL. 14 884 10,2 milyar TL. 
1990 Yılı 251 202 506,3 milyar TL. 40 179 34,4 milyar TL. 
30.9.1991 247 138 616,2 milyar TL. 63 851 90,7 milyar TL. 

TOPLAM 602 602 1,202,7 milyar TL. 118 919 135,3 milyar TL. 

1985 yılından başlayarak yapılan yasal düzenlemeler ve işleme konulan yasal müeyyideler
den arzu-edilen tahsilat sağlanamadığı gibi, ödenmeyen prim alacağında da büyük bir birikim 
meydana gelmiştir. 

Hazırlanan kanun tasarısı ile, Bağ-Kur sigortalılarına yeni bir prim ödeme kolaylığı sağla
narak, 2 704 milyar TL. prim alacağının tahsili amaçlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. — Bu madde ile, 30.11.1991 tarihi itibariyle prim, gecikme zammı ve faiz borcu 

bulunan sigortalıların, prim borçlarının aslını 22.9.1992, 30.4.1992, 30.6.1992, 31.8.1992 tarih
leri mesai bitimine kadar dört taksitle ödemeleri halinde, 30.11.1991 tarihine kadar tahakkuk 
etmiş primlere ait gecikme zammı ve faiz borçlarının terkin edilmesi öngörülmektedir. 

Bu tahsilat kolaylığı ile ilgili uygulamada, daha önce tahsil edilmiş gecikme zammı ve faiz 
ödemeleri geri verilemeyeceği gibi, prim borçlarına da mahsup edilmeyecektir.. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 11) 
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ödeme dönemi içinde, sigortalılar ve hak sahiplerinin aylık almaya hak kazanmaları du
rumunda, kendilerine malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı bağlanabilmesi için, bu sigortalı ve hak 
sahiplerinin bu madde hükmüne göre, terkin edilen gecikme zammı ve faiz borçları da dikkate 
alınarak, prim borçlarını defaten ödemek zorunluluğu getirilmiştir. Bu hüküm, maddeye, 1479 
sayılı Kanunun 29, 36 ve 41 inci maddelerine uygun olarak konulmuştur. 

Prim borçları için cebrî icra yoluna başvurulan sigortalılarda, 30.11.1991 tarihine kadar 
olan prim borçlarının aslını maddenin birinci fıkrasında belirtilen süreler içinde icra daireleri
ne ve Bağ-Kur'a ödemeleri halinde, getirilen af hükümlerinden faydalanacaklar ve hesaplanan 
gecikme zammı ve faiz tutarları ile icra dava ve masrafları terkin edilecektir. 

Prim, gecikme zammı ve/aiz borçları için cebrî icra yoluna müracaat eden sigortalılar 
30.11.1991 tarihi itibariyle prim borcunun 1/4'ünü 29.2.1992 tarihi mesai bitimine kadar icra 
dairelerine veya Kuruma ödemeleri halinde, bu borçları ile ilgili olarak yapılan haciz işlemleri 
kaldırılacaktır. Ayrıca, haklarında icra ceza mahkemelerinde dava açılmayacak ve açılan dava
lar ve bütün neticeleri ile birlikte ceza düşecektir. 

30.11.1991 tarihi itibariyle ödenmemiş prim borcu bulunan sigortalıların 31.8.1992 tarihi 
mesai bitimine kadarki ödeme süresinde 29.2.1992 ve 30.4.1992 tarihlerini ihtiva eden en az 
iki taksit dönemi içinde kısmen ödeme yapması durumunda, ödenen prim borcuna tekabül 
eden gecikme zammı ve faiz borçları terkin edilecektir. Prim borcunun ödenmeyen kısmına 
ise, gecikme zammı uygulanmasına devam edilecektir. 

Her ne suretle olursa olsun ertelenmiş gecikme zammı ve faizden doğan borçlar da, Ka
nun uygulaması içinde, sigortalının 30.11.1991 tarihi itibariyle hiç prim borcu bulunmaması 
halinde veya 30.11.1991 tarihine kadar prim borçlarını maddenin birinci fıkrasında belirtilen 
süreler içinde ödemeleri halinde terkin edilecektir. 

Madde 2. — Yürürlük maddesidir. 

Madde 3. — Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 11) 



Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu 

Esas No. : 1/315 
Karar No. : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca Komisyonumuza havale edilen ''Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı" Komisyonumuzun 9.1.1992 tarihli 2 nci Birleşiminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanı ve Bakanlık temsilcileri ile Adalet Bakanlığı temsilcilerinin katılması ile incelenip görü
şülmüştür. t 

Bağ -Kur'un 24.12.1991 tarihi itibariyle 2 085 933 aktif sigortalısı bulunmakta, 621 289 
kişi de kurumdan emekli aylığı almaktadır. 1991 kasım ayı verilerine göre Kurumun aylık prim 
geliri 88,4 milyar TL. olmasına karşın, malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı ödemeleri ile sağlık 
sigortası giderleri ve yönetim giderleri toplamı 192,1 milyar liraya ulaşmıştır. Prim sistemine 
dayalı sosyal güvenlik kurumunun, çağdaş bir sosyal güvenlik kuruluşu haline getirilmesinde, 
iyileştirilmesinde en önemli faktör, sigortalıların düzenli ödeyecekleri primlerinden oluşan malî 
kaynaktır. Kurum, malî kaynakları göz önünde tutarak sağlıklı bir plan ve program içerisinde, 
hizmetlerini istenen ve beklenilen biçimde sunabilecektir. 

Bağ - Kur'un 31.10.1991 tarihi itibariyle aktif sigortalılardan toplam alacağı 5,236 milyar 
TL., olup bu miktarın 2,704 milyar TL.'sı prim aslı, 2.532 milyar TL.'sı gecikme zammıdır. 
ödeme güçlüğü içinde bulunan sigortalıların prim borçlarını dört eşit taksitle ödemeleri halin
de, faiz ve gecikme zamları ile mahkeme masraflarının terkin edilmesi, aylık bağlanacakların 
ise prim borçlarını defaten ödemek suretiyle emekli aylığının bağlanması, Kurumun aktif si
gortalı sayısını artıracak, gecikme zammı ile oldukça yüklü prim borcunun sadece prime inhi-. 
sar eden kısmına indirgenmesi, sigortalıya maddi ferahlık getirecek, düzenli prim ödemeye de 
teşvik edecektir. Sayılan nedenlerle kanun tasarısı Komisyonumuzca olumlu bulunmuş, Kuru
mun malî yönden iyileştirilmesi ve yeniden yapılanmasına yönelik faaliyetlerin sürdürülmesine 
imkân tanıması yaklaşımı içerisinde maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Teklifin birinci maddesiyle 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa eklenen geçici 8 inci maddede belirtilen 30.11.1991 tarihi
nin 31.12.1991 olarak düzenlenmesi Komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Yine aynı hükme 
açıklık getirilerek "31.12.1991 tarihi itibariyle bulunan prim ...." şeklinde madde redakte edil
miştir. 

Raporumuz Genel Kurula sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili 
Ahmet Küçükel Ali Uyar 

Elazığ Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı f 11) 
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Sözcü 
ismet Attila 

Afyon 
Üye 

H^lbrahim özsoy 
Afyon 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Üye 
Ali Su 

İçel 
Üye 

M. Kâzım Dinç 
Kocaeli 

Üye 
ibrahim Arısoy 

Niğde 
Üye 

Mustafa Kûtçarslan 
Sakarya 

Üye 
Kemakttin Göktaş 

Trabzon 

Kâtip 
Süleyman Halinoğlu 

Artvin 
Üye 

M. Salim Ensarioğlu 
Diyarbakır 

Üye 
Y. Fevzi Arıcı 

tçel 
Üye 

Emin Kul 
İstanbul 

Üye 
M. Emin Sever 

Muş 
Üye 

Cemal Alişan 
Samsun 

Üye 
A, Fevzi Inceöz 

Tokat 
Üye 

Fahri Gündüz 
Uşak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 11) 



HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2.9.1971 tarihli ve 1479 saydı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalı
şanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇtCt MADDE 8. — 30.11.1991 tarihi itibariyle prim, gecikme zammı ve faiz borcu 
bulunan sigortalılar, prim borçlarını; 29.2.1992, 30.4.1992, 30.6.1992, 31.8.1992 tarihleri mesai 
bitimine kadar, dört taksitle ödemeleri halinde, bu tarihe kadar tahakkuk etmiş primlere ait 
gecikme zammı ve faiz borçları terkin edilir. 

Şu kadar ki, daha önce tahsil edilmiş gecikme zammı ve faiz ödemeleri geri verilmez ve 
mahsup edilmez. 

Sigortalı ve hak sahiplerinin aylık bağlanması talepleri halinde, birinci fıkra hükümleri 
dikkate alınarak, prim borcunun defaten ödenmesi zorunludur. 

Prim, gecikme zammı ve faiz borçları için cebri icra yoluna müracaat edilen sigortalılar 
30.11.1991 tarihi itibariyle ödenmemiş prim borcunun 1/4'ünü 29.2.1992 tarihi mesai bitimine 
kadar icra dairelerine veya Kuruma ödemeleri halinde, hacizler kaldırılır, haklarında icra ceza 
mahkemelerinde dava açılmaz, açılan davalar ve bütün neticeleri ile beraber ceza düşer. Bu 
sigortalılar, prim borcunu birinci fıkrada belirtilen ödeme süreleri sonuna kadar icra daireleri
ne veya Kuruma ödemeleri halinde, gecikme zammı ve faiz borçları ile bunlara ilişkin icra ve 
dava masrafları da terkin edilir. 

Prim borcunun 31.8.1992 tarihi mesai bitimine kadar birinci fıkrada belirtilen en az ilk 
iki taksidinin ödenmiş olması kayıt ve şartıyla kısmen ödenmesi halinde, ödenen prim borcu 
tutarına tekabül eden gecikme zammı ve faiz borçları terkin edilir. Prim borcunun ödenmeyen 
kısmı için gecikme zammı uygulanmasına devam edilir. 

Her ne suretle olursa'olsun ertelenmiş gecikme zammı ve faiz borcu bulunan sigortalıların 
bu borçları da; sigortalının 30.11.1991 tarihi itibariyle hiç prim borcu bulunmaması veya 30.11.1991 
tarihi itibariyle prim borçlarını birinci fıkrada belirtilen süreler içinde ödemeleri halinde, ter
kin edilir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 11) 



SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalı
şanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 8. — 31.12.1991 tarihi itibariyle bulunan prim, gecikme zammı ve fa
iz borcu bulunan sigortalılar, prim borçlarını; 29.2.1992, 30.4.1992, 30.6.1992, 31.8.1992 tarih
leri mesai bitimine kadar, dört taksitle ödemeleri halinde, bu tarihe kadar tahakkuk etmiş prim
lere ait gecikme zammı ve faiz borçları terkin edilir. ' 

Şu kadar ki, daha önce tahsil edilmiş gecikme zammı ve faiz ödemeleri geri verilmez ve 
mahsup edilmez. 

Sigortalı ve hak sahiplerinin aylık bağlanması talepleri halinde, birinci fıkra hükümleri 
dikkate alınarak, prim borcunun defaten ödenmesi zorunludur. 

Prim, gecikme zammı ve faiz borçları için cebrî icra yoluna müracaat edilen sigortalılar 
30.11.1991 tarihi itibariyle ödenmemiş prim borcunun 1/4'ünü 29.2.1992 tarihi mesai bitimine 
kadar icra dairelerine veya Kuruma ödemeleri halinde, hacizler kaldırılır, haklarında icra ceza 
mahkemelerinde dava açılmaz, açılan davalar ve bütün neticeleri ile beraber ceza düşer. Bu 
sigortalılar, prim borcunu birinci fıkrada belirtilen ödeme süreleri sonuna kadar icra daireleri
ne veya Kuruma ödemeleri halinde, gecikme zammı ve faiz borçları ile bunlara ilişkin icra ve 
dava masrafları da terkin edilir. 

Prim borcunun 31.8.1992 tarihi mesai bitimine kadar birinci fıkrada belirtilen en az ilk 
iki taksidinin ödenmiş olması kayıt .ve şartıyla kısmen ödenmesi halinde, ödenen prim borcu 
tutarına tekabül eden gecikme zammı ve faiz borçları terkin edilir. Prim borcunun ödenmeyen 
kısmı için gecikme zammı uygulanmasına devam edilir. 

Her ne suretle olursa olsun ertelenmiş gecikme zammı ve faiz borcu bulunan sigortalıların 
bu borçları da; sigortalının 30.11.1991 tarihi itibariyle hiç prim borcu bulunmaması veya 30.11.1991 
tarihi itibariyle prim borçlarını birinci fıkrada belirtilen süreler içinde ödemeleri halinde, ter
kin edilir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 11) 
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MADDE 3. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Bu Kanun yayımı tarihinde yürUrlüğe girer. 
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

S. Demirel 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
Prof. E. inönü 
Devlet Bakanı 
Prof T Çiller 
Devlet Bakanı 

/ Tez 
Devlet Bakanı 

G. İleri 
Devlet Bakanı 
O. Küercioğlu 

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 
K Ahuna 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
N. Cevheri 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. T. Köse 

Kültür Bakanı 
UF. Sağlar 

Orman Bakanı 
V. Tanır 

Devlet Bakanı 
C. Çağlar 

Devlet Bakanı 
E. Ceyhun 

Devlet Bakanı 
A. Gönen v 

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 

Bayındırlık ve tskûn Bakanı 
Prof. O. Kumbaracıbast 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Topçu 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakam 
M. Moğultay 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
E. Faralyalt 

Turizm Bakanı 
Prof A. Ateş 
Çevre Bakanı 
B. D. Akyürek 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 11) 
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(Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ı • 'Bul ıTIr&'n '»C 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 11) 





Dönem : 19 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 43) 

Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri, Zonguldak Millet
vekili Güneş Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, 
Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ile Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gür-
kan'ın, 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 1 Sayılı Cetvelinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 

Raporu (2/199) 

21.2:1992 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında KHK'nin 1 Sayılı Cetvelinde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifimiz ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Güneş Müftüoğlu 
Doğru Yol Partisi 
Grup Başkanvekili 

Bekir Sami Daçe Aydın Güven Gürhan 
Doğru Yol Partisi Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili 

GEREKÇE 

Anarşi ve Terör olayları eskiden olduğu gibi; bugünde bütün şiddetiyle devam etmektedir. 
Devlet tüm gücüyle anarşi ve terörü yenmek için gayret etmektedir. Ancak, ilgili birimlerin 
kadroları yeterli değildir. Bu nedenle yeni kadro ihdas etmek zorunlu hale gelmiştir. 

Bugün özellikle büyük şehirlerimizde görevli emniyet güçleri sayısal ve teknik donanım 
yönünden fevkalade eksiktir. Hiç olmazsa emniyet güçlerinin sayısal eksikliğinin giderilmesi 
düşünülmektedir. 

Turlum Tayan 
Doğru Yol Partisi 
Grup Başkanvekili 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Büke Komisyonu 25.2.1992 

Esas No. : 2/199 
Karar No. : 17 

TÜRKİYE-BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Bursa 
Milletvekili Turhan Tayan, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan tarafından hazırlanarak, 21,2.1992 
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, "190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 Sayılı Cetvelinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Teklifi" Başkanlıkça aynı tarihte Komisyonumuza havale edilmiş ve Komisyonun 
24.2.1992 tarihinde yaptığı 26 ncı birleşimde Hükümeti temsilen, Maliye ve Gümrük Bakanı
nın başkanlığında Maliye ve Gümrük Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı ile Devlet Personel Başkanlığı temsilcilerinin kaülmalarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Malumları olduğu üzere, anarşi ve terör olayları eskiden olduğu gibi, bugün de bütün şid
detiyle devam etmekte, devlet tüm gücüyle anarşi ve terörü yenmek için gayret sarfetmektedir. 

Ancak, özellikle büyük şehirlerimizde görevli emniyet güçlerinin hem sayısal hem de tek
nik donanım olarak bu mücadele için yeterli olmadığı, bu nedenle, yeni kadro ihdas edilmesi 
gerektiği de bilinmektedir. 

Teklif ile, emniyet güçlerinin sayısal eksikliğinin giderilmesinin amaçlandığı anlaşılmaktadır. 
Yapılan görüşmeler sonucunda teklif ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek mad

delerinin görüşülmesine geçilmiştir. 
Teklifin, Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında kullanılmak üzere 

kadro ihdasını öngören 1 inci maddesi ve bağlı cetvel ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 
3 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. . 

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

Başkan Başkanvekili 
Ilyas Aktaş irfan Gürpınar 

Samsun Kırklareli 
Sözcü Kâtip 

Mahmut Oztûrk Haydar Oymak 
Aksaray Amasya 

Üye Üye 
Veli Andaç Durak Halil Demir 

Adana Aksaray 
Üye Üye 

Mehmet Nedim Budak Cengiz Altınkaya 
Ankara Aydın • • 

(İmzada bulunamadı) (imzada bulunamadı) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 43) 
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Üye 
Hüseyin Balyalı 

Balıkesir 
Üye 

Zeki Ergezen 
Bitlis 
Üye 

Mustafa Çiloğlu 
Burdur 

Üye 
Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Üye 
Al. Halûk Müftüler 

Denizli 
Üye 

Mehmet Dönen 
Hatay 
Üye 

Rüştü Kâzım Yücelen 
tçel 

(tmzada bulunamadı) 
Üye 

Timurçin Savaş 
Adana 

Üye 
Rıfat Serdaroğlu 

izmir 
Üye 

Abdullah Gül 
Kayseri 

Üye 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
Üye 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

(tmzada bulunamadı) 
Üye 

Hasan Peker 
Tekirdağ 

Üye 
Melih Pabuççuoğlu 

Balıkesir 
Üye 

Necmi Hoşver 
Bolu 
Üye 

Yılmaz Ovalı 
Bursa 
Üye 

Adnan Keskin 
Denizli 

Üye 
Mahmut Uyanık 

Diyarbakır 
Üye 

Nihat Matkap 
Hatay 
Üye 

Nami Çağan 
istanbul 

Üye 
Z. Selçuk Marufla 

istanbul 
Üye 

ibrahim Kumaş 
Tokat 
Üye 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Üye 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya 
Üye 

Refaiddin Şahin 
Ordu 

Üye 
Kamer Genç 

Tunceli 
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DOĞRU YOL PARTİSt GRUP BAŞKANVEKİLLERt ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ GÜ
NEŞ MÜFTÜOĞLU, BURSA MİLLETVEKİLİ TURHAN TAYAN, ADANA MİLLETVE
KİLİ BEKİR SAMİ DAÇE İLE SOSYALDEMOKRAT HALKÇI PARTİ GRUP BAŞKAN-

VEKİLİ İÇEL MİLLETVEKİLİ AYDİN GÜVEN GÜRKAN'IN TEKLİFİ 

190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında K.H.K.'nin 1 Sayılı Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Emniyet Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatında kullanılmak 
üzere ekli cetvelde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 Sayılı Genel Kadro ve Usûlü Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 sayılı cetvelinin ilgili bölümüne eklenmiştir. 

Bu kadrolar, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşleri ve 
Başbakanın onayı ile sınıf, unvan ve dereceleri değiştirilmek ve bu husustaki ihtiyaçları dikka
te alınmak suretiyle adı geçen Genel Müdürlüğe tahsis edilebilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihînde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 43) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 Sayılı Cetvelinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1.;— Teklifin 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük>MilIet Meclisi (S. Sayısı : 43) 



— 6 — 

TEKLİFE BAĞLI CETVEL 

İhdas Edilen Kadrolara Ait Cclvcl 

Unvanı Sınıfı Derecesi Adedi 

Memur GtH 6 20 000 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE BAĞLI CETVEL 

Emniyet Genel Müdürlüğü İçin İhdas Edilen Kadrolar 

Unvanı , Sınıfı Derecesi Adedi 

Memur GİH 6 20 000 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 43) 



Dönem : 19 Yasama Yılı: 1 

T. B. M. M.- (S. Sayısı: 42) 

Küçük Çiftçilerin T.C Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerine Olan Bir Kısım Borç Faizlerinin Silinmesi
ne Dair 6.2.1992 Tarih ve 3772 Sayılı Kanun ve Anayasanın 
89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu (1/350, 3/305) 

Cumhurbaşkanlığı 21 . 2 . 1992 ' 
Sayı : B.01.0.KKB.0.0Ö.00.01 
Kan. Kar. : 39-18/A-2-92-98 

Konu : 3772 Sayılı Kanun Hakkında. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA* 

İlgi : 7 Şubat 1992 tarih ve A.OI.O.GNS.0.10.00.02/495-2350 sayılı yazınız. 

İlgideki yazıya ekli olarak gönderilen 6 Şubat 1992 tarih ve 3772 sayılı "Küçük Çiftçilerin 
T.C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Bir Kısım Borç Faizlerinin Silin
mesine Dair Kanun" incelenmiştir. 

1. Borçlarını zamanında ödemeyen, idarî ve kanunî takibe gelmiş çiftçilerimizi ödüllen
diren; borçlarını zamanında ödeyen küçük çiftçilerimizi mağdur eden bu Kanun, Anayasanın 
eşitlik ilkesine aykırı hükümler içermektedir. 

2. Banka borçlarına tekabül eden faiz ve masrafların kabul edilebilir bir gerekçe ileri sü
rülmeden affı, bankacılık sektörünün, bilhassa kamu bankalarının gelecekteki performansını 
menfî yönde etkileyecektir. - . 

Kuraklık ve tabiî afetlerden en az °7o 40 zarar gören çiftçilerimizin kredi borçlarının erte
lenmesine ilişkin 5254 sayılı "Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanun" 
yürürlükte olup, yıllardır uygulanmaktadır. 

Dolayısıyla kuraklık veya tabiî afetler gibi gerekçesiz faiz affını öngören bir kanunun uy
gulamaya konulması, kamu bankalarına kredi borcu olan küçük çiftçi ve esnafımızın af bek
lentisini artıracak ve borçlarını zamanında ödememeye teşvik edecektir. 

Nitekim, T.C. Ziraat Bankasına kredi borcu olan küçük çiftçilerin idarî ve kanunî takibe 
alınma oranları hesaplanmış ve aşağıda tabloda gösterilmiştir: , 



Tablonun incelenmesinden; 
—- Kanunî takibe alınma oranı kuraklık dönemi olan 1989 yılında % 8.2 iken, 1991 yılın

da bu oranın •% 22.2'ye yükseldiği, 
— İdarî takibe alınma oranı ise, 1989 yılında °/o 16.7 iken, 1991 yılında °7o 45'e yükseldiği, 
görülmektedir. . 

Kanunî takibe îdarî takibe 
Yıllar alınma oranı °7o alınma oranı "Vb Toplam 

• 1989 8,2 16,7 24,9 
1990 11,5 26,7 38,2 
1991' 22,2 45,0 67,2 

Bu oranlar, bu Kanun hakkında kamuoyunda ortaya atılan söylentilerin çıkmasına para
lel olarak kredi borçlarının zamanında ödenmediğini ve borcunu ödememe alışkanlığının ge
nişlediğini göstermektedir. 

Netice olarak, kendi alacaklarını zamanında tahsil edemeyen kamu bankalarımız, bilhas
sa T.C. Ziraat Bankası çok kısa dönem içinde, kendisinden beklenilen hizmeti veremez hale 
gelebilecektir. 

3. Bankacılık ve kredi politikalarında sapmaya neden olduğu gerekçesi ile üyesi bulun
duğumuz OECD, GATT, IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar faiz sübvansiyon
larının kaldırılmasını ve yerine ikame edilebilecek alternatif sübvansiyon programlarının geliş
tirilmesi yönünde prensip kararı almışlardır. 

t Bu çerçevede, Dünya Bankası ile T.C. Ziraat Bankası arasında imzalanan en son "Tarım
sal Kalkınma Kredisi anlaşmasında, halen T.C. Ziraat Bankası tarafından uygulanan faiz süb
vansiyonlarının aşamalı olarak kaldırılacağı taahhüt edilmiştir. Fakat, halen bu taahhüdün ye
rine getirilememiş olması nedeni île bahis konusu kredinin kullanımı müzakere konusudur. 

Dolayısı ile bu Kanunun mevcut şekli ile uygulamaya geçmesi halinde, T.C. Ziraat Banka
sının hem yürürlükteki tarımsal kalkınma kredilerinin kullanımı, hem de aynı mahiyette ulus
lararası kuruluşlardan yeni kredi temini oldukça zor olacağı tahmin edilmektedir. , 

4. Sonuç olarak; 
— Tarım kesiminin, bilhassa küçük çiftçilerin yıllık tarımsal girdilerinin finansmanında 

kullanılmak üzere T.C. Ziraat Bankası tarafından verilen işletme kredileri desteklenmelidir. 
— Bu kredilere uygulanan faiz sübvansiyonlarının uluslararası kuruluşlarca kabul görme

diği faiz sübvansiyonu yerine bütçeden kredi ana para desteği verilmesinin daha uygun olacağı 
anlaşılmaktadır. 

— 1991 yılı sonu itibariyle, idarî ve kanunî takibe alınmış küçük çiftçilerimizin T.C. Zira
at Bankasına olan borçlarının ödenmesine kolaylık getirilmesi gerekmektedir. 

5. Bu hedeflerin gerçekleşmesini sağlarken, sunulan kanunun yukarıda belirtilen olum
suz yönlerini bertaraf eden, fakat aynı zamanda küçük çiftçi kredilerine kalıcı ve adilane çö
züm bulunması arzu edilmektedir. Beklenen çözüm ise sunulan kanunun; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 42) 
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a) Mevcut 5 milyon TL. olan yıllık küçük çiftçi kredi limitinin yıllık tespitini bütçe ka
nununa bırakan, 

b) Tespit edilen kredi limitinin, diğer bir deyimle anaparanın % 20 veya % 25'inin yıllık 
bütçeden karşılanmasını sağlayacak ödeneğin transfer bütçesine konmasını öngören, 

c) 1991 yılı sonu itibariyle idarî ve kanunî takibe alınmış küçük çiftçilerimizin, bu yeni 
kredi sisteminden istifade ederek, eski borçlarını tasfiye edebilmelerine geçici bir madde ile 
imkân veren, 

d) Banka faizlerine müdahale etmeyen ve eşitlik ilkesi çerçevesi içinde tüm küçük çiftçi 
lerin kullanımına açık, geriye değil ileriye dönük bir "Küçük Çiftçi Kredileri Kanunu" şeklin
de düzenlenmesi ile sağlanabileceğine inanılmaktadır. 

e) Bu hususu bir örnekle açıklamak gerekirse; 
Her yıl bütçe kanunları ile küçük çiftçiye verilecek kredi limitinin 1992 yılı için beş milyon 

Türk Lirası olarak kabul edildiği varsayıldığmdan; 

1. Kredi talebinde bulunan küçük çiftçilerimize, bu miktarın °/o 20's| (1 000 000 TL.) 
bütçeye konulan ödenekten karşılıksız olarak; geri kalan "/o 80'in (4 000 000 TL.) T.C. Ziraat 
Bankasından tek bir faiz haddi uygulanarak (mesela % 50), verilecektir. 

2. Küçük çiftçilerimiz bu uygulamada almış oldukları beş milyon liraya karşılık, sadece 
altı milyon lira ödeyecektir. 

3. Bu suretle beş milyon lira alan çiftçi, bir sene sonra Ziraat Bankasına altı milyon lira 
ödeyecektir. Böylece kredi faizi % 50 değil, fiilen % 20'ye düşmüş olacaktır. Bu ise, bugünkü 
en düşük faiz oranının altında bir rakamdır. 

4.' Devlet tarafından küçük çiftçilere verilen bir milyon Türk Lirası; 
a) Faiz borcu olanlar için, mevcut kanunlardaki usule göre borçlarının ödenmesinde kul

lanılacak, 
b) Buna karşılık faiz borcu bulunmayan çiftçiler için Devlet katkısı yeniden alacakları 

kredilere aynen yansımış olacaktır. 
5. Bununla birlikte küçük çiftçilerin faiz borçları nazara alınarak gereğinde, geçici bir 

madde ile ve bir defaya mahsus olmak üzere, Devlet tarafından yapılacak yardım miktarı am-
rılabilecektir. 

6. İncelemeye sunulan bu ödeme şekli ile borcunu ödeyenle - ödemeyen küçük çiftçiler 
arasında haksızlık yaratılmayacak, ödemeyenlere aynı ölçüde ödeme kolaylığı getirilerek, çift
çilerimize devamlı ucuz kredi desteği sağlanacak ve T.C. Ziraat Bankasına borç bırakmaları 
önlenmiş veya azaltılmış olacaktır. 

Böylece, T.C. Ziraat Bankası bütçe kanunu ile tespit edilen kredi limiti ve bütçe ödeneği 
içinde kalacak şekilde, daha sağlıklı küçük çiftçi kredi programı uygulanabilecek, kamuoyun
da küçük çiftçilerimize sağlanan yıllık kredi desteğinin boyutunu tam olarak görebilecektir. 

Bütün bu durum nazara alınarak konunun tekrar görüşülüp değerlendirilmesine imkân 
sağlamak üzere 6 Şubat 1992 tarih ve 3772 sayılı "Küçük Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasına 
ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Bir Kısım Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Kanun" Ana
yasanın 89 uncu Maddesi gereğince bir defa daha görüşülmek üzere ilişikte iade edilmiştir. 

Arz ederim. 
Turgut Ozal 

Cumhurbaşkanı 
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* TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülerek kabul edilen ve onaylanmak 
üzere 7.2.1992 tarihinde Cumhurbaşkanlığına sunulan 6.2.1992 tarih ve 3772 sayılı "Küçük Çift
çilerin T.C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Bir Kısım Borç Faizlerinin 
Silinmesine Dair Kanun" Cumhurbaşkanınca Anayasanın 89 uncu maddesi uyarınca bir defa 
daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına geri gönderilmiş ve Baş
kanlıkça, gerekçeli geri gönderme tezkeresi ile birlikte 21.2.1992 tarihinde Komisyonumuza ha
vale edilmiştir. . \ 

Bu defa, Komisyonumuzun 24.2.1992 tarihinde yaptığı 26 ncı birleşiminde anılan Kanun 
ile geri gönderme tezkeresi, Hükümeti temsilen Maliye ve Gümrük Bakanının başkanlığında 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı, JDevlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile T.C. Ziraat Bankası 
Genel Müdürlüğü temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip görüşülmüştür, 

Geri gönderme tezkeresinde söz konusu Kanunun uygulamaya konulması halinde; 

— Borçlarını zamanında ödemeyen, idarî veya kanunî takibe girmiş çiftilerin ödüllendiri
leceği, borçlarını zamanında ödeyen küçük çiftçilerin ise mağdur durumda bırakılacağı, 

— Banka borçlarına tekabül eden faiz ve masrafların kabul edilebilir bir gerekçe ileri sü
rülmeden affının, bankacılık sektörünün, bilhassa kamu bankalarının gelecekteki performan
sını olumsuz yönde etkileyeceği, 

~ Kamu bankalarına kredi borcu olan küçük çiftçi ve esnafımızın af beklentisinin arta
cağı ve borçlarını zamanında ödememeye teşvik edileceği, bu durum sonucunda; kredi alacak
larını zamanında tahsil edemeyen kamu bankalarının özellikle T.C. Ziraat Bankasının kısa bir 
dönem içinde, kendisinden beklenen hizmeti veremeyeceği, 

belirtilmektedir. 

Ayrıca, üyesi bulunduğumuz OECD, GATT, IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası ku
ruluşların, bankacılık ve kredi politikalarında sapmaya neden olduğu gerekçesi ile faiz sübvan
siyonlarının kaldırılması ve ikame edilebilecek alternatif sübvansiyon programlarının geliştiril
mesi hususunda prensip kararı aldıkları, bu karar çerçevesinde, Dünya Bankası ile T.C. Ziraat 
Bankası arasında imzalanan Tarımsal Kalkınma Kredisi Anlaşmasının Ziraat Bankasının faiz-
subvansiyonu uygulamasını halen sürdürmesi nedeniyle.gerçekleşemediği, söz konusu Kanu
nun mevcut şekli ile uygulamaya geçmesi halinde, T.C. Ziraat Bankasının uluslararası kuruluş
lardan sağlayacağı kredi imkânlarının temininin de güçleşeceği, ifade edilmektedir. 

Geri Gönderme,Tezkeresinde sonuç olarak, 1991 yılı sonu itibariyle, idarî veya kanunî ta
kibe alınmış küçük çiftçi borçlarının ödenmesine kolaylık getirilmesi gerektiği, ancak, banka 
faizlerine müdahale edilmeden, bütçe kanunlarının transfer tertibine konacak ödenekler ile 
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konunun çözüme ulaşabileceği ve böylece Kanunun tüm küçük çiftçilerin istifade edebileceği 
"Küçük Çiftçi Kredileri Kanunu" şeklinde düzenlenmesi hususu göz önünde bulundurularak, 
bir defa daha görüşülmek üzere iade edildiği belirtilmiştir. 

Kanunun ve Geri Gönderme Tezkeresinin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 

— Kanun ile borcunu zamanında ödemeyen çiftçilerin ödüllendirildiği, borcunu zama
nında ödeyen çiftçilerin ise cezalandırıldığı, 

— 5 milyon liralık tarımsal kredi limitinin çok düşük olduğu, 
Cumhurbaşkanının geri gönderme gerekçesinde önemli hususlara değinildiği, bu nedenle 

de gerekli değişikliklerin yapılmasında fayda olacağı, 
. Şeklindeki görüşler yanında; 

— Kanunun ekonomik imkânsızlıklar nedeniyle, borcunu ödeyemeyen küçük çiftçiye ko
laylık sağlamayı' amaçladığı, . 

Kredi limitlerinin artırılabilmesi için Devletin ekonomik, imkânlarının yeterli olmadığı, 
Kanunun yaklaşık 800 - 900 milyar TL. civarında bir kredi faizi borcunu kapsadığı, an

cak, ödenme imkânı kalmayan kredi faizlerinin altında ezilen çiftçilere gerekli yardımın yapıl
ması ve borçların ödenebilir duruma getirilmesi gerektiği, 

— Devletin, vatandaşın sorunlarına çözüm getirmek zorunda olduğu, vatandaşlara Dev
letin yardımcı olması gerektiği, bu nedenlerle de Sayın Cumhurbaşkanının geri gönderme ge
rekçelerine katılmanın imkânı bulunmadığı, ' • '' . 

Şeklindeki açıklamalardan sonra Kanunun tümü Komisyonumuzca benimsenerek mad
delerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Kanunun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci maddeleri ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 9 ve 10 
uncu maddeleri aynen kabul edilmiştir. , 

Ayrıca Komisyonumuz, konunun önemini ve çiftçilerimizin acil beklentilerini göz önünde 
bulundurarak Kanunun İçtüzüğün 53 üncü maddesi uyarınca Genel Kurulda öncelikle görü
şülmesi hususunu istemeyi kararlaştırmıştır. 

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

Başkan 
Ilyas Aktaş 

Samsun 
Sözcü 

Mahmut Oztürk 
Aksaray 

Üye 
Veli Andaç Durak 

Adana 
üye 

Mehmet Nedim Budak 
Ankara 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Hüseyin Balyalı 
Balıkesir 

Başkanvekili 
irfan Gürpınar 

Kırklareli 
Kâtip 

Haydar Oymak 
Amasya 

Üye 
Halil Demir 

Aksaray 
Üye 

Cengiz Altınkaya 
Aydın 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Melih Pabuççuoğlu 
Balıkesir 
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Üye 
Zeki Ergezen 

Bitlis 
Üye 

Mustafa Çiloğlu 
Burdur 

Üye 
Nevfcl Şahin 
Çanakkale 

Üye 
M. Halûk Müftüler 

Denizli 
Üye 

Mehmet Dönen 
Hatay 
Üye 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

(imzada bulunamadı) 
Üye 

Tirnurçin Savaş 
Adana 

Üye 
Rıfat Serdaroğlu 

İzmir 
Üye 

Abdullah Gül 
Kayseri 

Üye 
Mustafa Unaldı 

Konya 
Üye 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

(imzada bulunamadı) 
Üye 

Hasan Peker 
. Tekirdağ 

Üye 
Necini Hoşver 

Bolu 
Üye 

Yılmaz Ovalı 
Bursa 
Üye 

Adnan Keskin 
Denizli 

Üye 
Mahmut Uyanık 

Diyarbakır 
Üye 

Nilıat Matkap 
Hatay 
Üye 

Nami Çağan 
İstanbul 

(imzada bulunamadı) 
Üye 

Z. Selçuk Maruflu 
İstanbul 

(Muhalefet şerhi koyuyorum) 
Üye 

ibrahim Kumaş 
Tokat 
Üye 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Üye 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya 
Üye 

Refaiddin Şahin 
Ordu 

Üye 
Kamer Genç 

Tunceli 

MUHALEFET ŞERHİ 
Küçük çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan bir kısım 

borç faizlerinin silinmesine (Affedilmesine dair 6.2.1992 tarih ve 3772 sayılı Kanun borçlarını 
zamanında ödeyen, çiftçi vatandaşlarımızı cezalandıran, onların bu iyi niyetlerini istismar eden 
ve faiz borcunun ödenmemesini teşvik eden bir amaca matuf olduğu düşüncesi ile Anayasaya 
ve Sosyal Adalet ilkesine aykırı görüşündeyim. 

Bu nedenle muhalefet şerhi koyuyorum. 
Selçuk Maruflu 

istanbul 
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ANAYASANIN89 UNCU MADDESİ GEREĞİNCE CUMHURBAŞKANINCA BİR DAHA 
/ GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE GERİ GÖNDERME TEZKERESİ 

- . - . / . • • . ' • ' . • • • ' • • . • • . - ' • ' . • ' . 

Küçük Çiftçilerin T.C Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan 
Bir Kısım Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Kanun 

Kanun No. : 3772 Kabul Tarihi : 6.2.1992 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; küçük çiftçilere, T.Ç. ziraat Bankası tarafından °7o 
43, % 34, Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından % 45, °/o 36 veya faizi bunlardan daha düşük 

/oranlarda tüm tarımsal kredilerin toplamı 5 milyon TL.'ye kadar (5 milyon dahil) açılmış kre
dilerden doğan ve 1.2.1992 tarihine kadar idarî veya kanunî takip hesaplarınla intikal etmiş bu
lunan tarımsal kredi borçlarında ödeme kolaylığı sağlamaktır. 

MADDE 2. — İdarî veya kanunî takipteki hesaplara intikal etmiş olan tarımsal borçların, 
hu hesaplara alındığı tarihteki bakiyesinin yarısının bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip 
eden altı ay içinde, diğer yansının ise 1992 yılı sonuna kadar ödenmesi kaydıyla; 

a) Borcun idarî takipteki hesaba alındığı tarihten sonraki masraf dahil faiz tutarının ya
rısı affedilir, diğer yarısı ise, ürün idrak ve pazarlama zamanları göz önüne alınarak 31.12.1992 
tarihine kadar borçlu tarafından ödenir. 

b) Borcun kanunî takipteki hesaba alındığı tarihten sonraki masraf dahil faiz tutarının 
tamamı affedilir. 

MADDE 3. — Bu Kanunun uygulamasından doğacak faiz kayıpları T.C. Ziraat Bankası
na ve Banka kanalıyla Tarım Kredi Kooperatiflerine Hazinece görev zararı olarak ödenir. 

MADDE 4. — 31.12.1992 tarihine kadar borcun ödenmemiş bulunan kısmınri, 1 inci mad
dede belirtilen oranlarda faiz tahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettirilen faizler de 3 üncü madde 
kapsamında hesaplanacak faiz kayıpları içerisinde mütalaa edilir. 

Faiz borcu;ve taksitler zamanında ödenmediği takdirde idarî veya kanunî takibata ilk tak
sitlerin ödendiği gün itibariyle tekrar başlanır. 

MADDE 5. — Kullandıkları tarımsal kredilerin toplamı 5 milyon TL.'ye kadar olan 
(5 milyon dahil) çiftçilerden muhtelif kararnamelerle taksitlendirildiği halde tekrar muaccel 
,hale gelmiş borçları bulunanlar da talepleri halinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilirler. 

MADDE 6. — Bu Kanun kapsamına giren küçük çiftçiler hakkında başlatılmış bulunan 
idarî veya kanunî takibat işlemleri hangi aşamada olursa olsun kendiliğinden durur. Ancak, 
bu Kanunun12 nci maddesinde belirtilen süre içerisinde borçlarını ödeyemeyen çiftçiler hak
kında idarî veya kanunî takibata kalındığı aşamada devam olunur. 

MADDE 7. — Bu Kanunun uygulaması sonucunda borcu devam eden küçük çiftçilere 
ilişkin işlemler, borcun mevcut maddî ve şahsî teminatlarının sukutunu icabettirmediği gibi borç
lunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkını vermez. 

MADDE 8. — Bu Kanunda yer almayan diğer hususlar hakkında T.C. Ziraat Bankası 
ve Tarım Kredi Kooperatifleri mevzuatı uygulanır. 

MADDE .9. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
> . • • - . . . 

MADDE 10. — Bu.Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Küçük Çiftçilerin T.C Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan 
Bir Kısım Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Kanun 

MADDE 1. — Kanunun 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 2. — Kanunun 2 nçi 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. — Kanunun 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 7. — Kanunun 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 8. — Kanunun 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 9. — Kanunun 9 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 10. — Kanunun 10 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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