
D Ö N E M : 19 CİLT : 4 \ A S A M A YILI : 1 

o 
o 

TUTANAK 

45 inci Birleşim 

5.3. 1992 Perşembe 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

Sayfa 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. 

III. 
IV. 

4) 

- GELEN KÂĞITLAR 
- YOKLAMA 
- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı'nın, Zonguldak Kozlu 
Taşkömürü Müessesesinin Incirharmanı İşletme Müdürlüğüne bağlı ocaklarda 
meydana gelen grizu patlaması nedeniyle gündem dışı açıklaması ve İstanbul 
Milletvekili Emin Kul, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Malatya Mil
letvekili Oğuzhan Aşiltürk ve Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın grupları 
adına konuşmaları 

2. — İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ahmet Türk'ün, Ka-
rabağ'da meydana gelen olayların bir katliam ve insan kıyımına dönüştüğüne 
ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündem dışı konuşması 

648 
649 
650 

650,672 

650 

650:656 

657:658 

file:///ASAMA


T.B.M.M. B : 45 5 . 3 . 1 9 9 2 0 : 1 

Sayfa 

3.—TBMM Başkanvekili Yasin Hatipoğlu'nun, bir Parlamento heyetiyle 
Sudan'a yaptıkları ziyarete ilişkin gündem dışı konuşması 658:660 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER ' 660,664 
1. — Açık bulunan Devlet Bakanlığına, TBMM dışından, Prof. Dr. Tür

kân Akyol'un atandığına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/322) 660 
2. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, (6/165) esas numaralı sözlü soru

sunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/15) 664 
3. — Kanada'nın Vancouver kentinde yapılacak İskân ve Kalkınma Dünya . 

Parlamenterler Konferansına TBMM'yi temsilen beş kişilik bir parlamento he
yetinin katılmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/323) 664 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER 660,672 
1. — TBMM dışından Bakanlığa atanan Devlet Bakanı Türkan Akyol'un 

andiçmesi 660 
2. — Genel kurulu ziyaret eden Gürcistan Acara Muhtar Cumhuriyeti Baş

bakan Birinci Yardımcısı Avtandil Tahadadze Başkanlığındaki parlamento he
yetine, Başkanlıkça "Hoş geldiniz" denilmesi 672 

D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 660 

1. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik so
rununun sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 660:662 

2. — Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya 
muhtaç çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıy
la Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 662:663 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 664,672 

1. — Küçük Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatif
lerine 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 Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/350) (S. Sayısı : 42) 664:667, 

680,698:703 
2. — Doğru Yol Partisi Grup BaşkanvekiIIeri Zonguldak Milletvekili Gü

neş Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Adana Milletvekili Bekir Sa
mi Daçe ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Ay
dın Güven Gürkan'ın, Altmışbeş Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz, Kimsesiz 
ve Sakat Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 1.7.1976 Tarih ve 2022 
Sayılı Kanunun Birinci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/198) (S. Sayısı : 44) 667:672, 

672:680 
3. — İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden 

Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin İkinci Fıkrasının 
— 646 — 



T.B.M.M. B : 45 5 . 3 . 1992 O : 1 

Sayfa 

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Meh
met Sağdıç'ın 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hiz
met Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanunun Değişik Birinci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/328, 2/79) (S. Sayısı : 45) 680:682 

4. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonla
rı raporları (1/327) (S. Sayısı : 31) 682:686 

5. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi
ne Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/351) (S. 
Sayısı : 50) 686:697 

— 647 — 



T.B.M.M. B : 45 5 . 3 . 1 9 9 2 0 : 1 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Zonguldak İli Kozlu bölgesi kömür havzasında meyda

na gelen grizu patlamasına; bu gibi kazaların önlenebilmesi içiri modern uyan sistemlerinin 
havzaya yerleştirilmesine; bu sektörde çalışan işçilerin can ve iş güvenliğine yönelik önlemlere 
ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in, Ermeni çetecilerinin Dağlık Karabağ'da Azer
baycan Türklerine saldırılarının soykırım ölçülerine vardığına; batılı bazı ülkelerin Ermenis
tan'ın yanında yer alıp, araç, gereç yardımı yaptıklanna; Türkiye'nin de saldırıya uğrayan Türklere 
başta sağlık malzemeleri olmak üzere yardımda bulunması gereğine; batının, Ermenistan'a yar
dım malzemesi göndermek için Türkiye'yi bir üs ve köprü gibi kullandığına;, Türkiye'nin, Er
meni saldırısı karşısında akıl almaz bir çekingenlik ve edilgenliğe saplandığına, oysa bu konu
da çözüm üretmesi ve caydırıcılığını göstererek, Nahçıvan'a yapılacak bir saldırıyı kendisine 
yapılmış sayacağını dünya kamuoyuna duyurmasına ilişkin gündem dışı konuşmasına, Bayın
dırlık ve İskân Bakanı ve Dışişleri Bakanı Vekili Onur Kumbaracıbaşı; 

Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, kalkınmada öncelikli yörelerden olan Bin
göl İline, son onbeş yılda, bölgede istihdam yaratabilecek yeraltı zenginlikleri bulunmasına rağ
men istihdama yönelik hiçbir ciddî yatırımın yapılmadığına; 1976 yılında ihaleleri yapılan çi
mento fabrikası ile termik santralın yapımının durdurulduğuna; 1992 yılında Doğu ve Güney
doğu bölgelerimizde hüküm süren şiddetli kış nedeniyle binlerce köyün yolunun kapandığına; 
çığ afetine maruz kalan halka maddî yardım yapılıp faizsiz kredi verilmesine; yöre belediyeleri
ne mutlaka yardım edilmesine; karların erimesi sonucunda büyük sel ve toprak kaymaları ola
cağı dikkate alınarak bu konuda şimdiden tedbir alınmasına ilişkin gündem dışı konuşmasına, 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı, 

Cevap Verdi. 
Zonguldak Kozlu Kömür Ocağında grizu patlaması sonucu hayatlarını kaydeden işçiler 

için saygı duruşunda bulunuldu. 
Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşınin, ülkemiz hayvancılığını dışa ba

ğımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak, 
Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin sorunlarını ve yanlış 

uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını araştırmak, 
Amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri (10/33), (10/34) Genel Kurulun 

bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırasında ya
pılacağı açıklandı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde: 
Türkiye - Özbekistan ve 
Türkiye - Azerbaycan, , 
Dostluk grupları kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkereleri kabul edildi. 
Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 47 arkadaşının, İmar Bankasına ayrıcalıklar ve 

kolaylıklar sağlayarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu
nun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla eski Başbakanlar Yıldırım Akbulut ve A. 
Mesut Yılmaz, Devlet eski Bakanları Hüsnü Doğan ve Güneş Taner, Maliye ve Gümrük eski 
Bakanı Adnan Kahveci haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/3) üzerin-
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deki görüşmeler tamamlanarak Meclis soruşturması açılması ve kurulacak komisyonun iki ay
lık çalışma süresinin, Komisyon üyelerinin tespiti için yapılacak ad çekme tarihinden itibaren 
başlaması kabul edildi. 

Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu ve 51 arkadaşının, 30 Ekim 1989 günlü Resmî Gaze
tede yayımlanan 89/14657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını uygulamaya devam etmek suretiyle 
Devleti zarara uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanu
nunun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel ve Bayındırlık ve 
tskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önerge
sinin, (9/4) yapılan öngörüşmelerden sonra, kabul edilmediği açıklandı. 

5 Mart 1992 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere,.birleşime 19.10'da son verildi. 
Yüdtrım Avcı 
Başkanyekili 

Cengiz Üretmen Kadir Ramazan Coşkun 
Manisa İstanbul 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

— — — — — — 0 

II. — GELEN KAĞITLAR 

5.3.1992 Perşembe 

Meclis Araşttrması Önergeleri 

1. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik sorununun sebep
lerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/35) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.2.1992) 

2. — Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç çocuk
ların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 28.2.1992) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yıldırım Ava 
KÂTİP ÜYELER ; Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul), Cengiz Üretmen (Manisa) 

© — — — — — • 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 45 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. . 
Salonda bulunan sayın milletvekillerinin, mevcudiyetlerini yüksek sesle bildirmelerini ri

ca ediyorum. 
(Çorum Milletvekili Arslan Adnan Türkoğlu'na kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURUŞA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalt 'nın, Zonguldak Kozlu Taşkömürü MüeS- -
sesesinin Incirharmanı isletme Müdürlüğüne bağlı ocaklarda meydana gelen grizu patlaması nedeniyle 
gündem dtşt açıklaması ve istanbul Milletvekili Emin Kul, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, 
Malatya Milletvekili Oğuzhan Asütürkve Ştrnak MilletvekiliMahmut Alınak'tn grupları adına konuşmaları 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Faralyalı, grizu faciası üzerine, gün
dem dışı söz istemektedir; onu yerine getiriyorum, 

Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI ERSİN FARALYALI (İzmir) — Sayın Baş

kan, Sayın Divan, çok değerli milletvekillerimiz; Zonguldak Türkiye Taşkömürleri İşletmesi
nin Kozlu'daki maden ocaklarında, salı günü akşam, 20.00 sularında olduğu hâlâ tahmin edi
len, belki de dünyada eşine ender rastlanır müessif bir grizu patlamasıyla karşılaştık. Bir saat 
önce aldığım yeni bilgilerle birlikte, size, olay hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. 

Olay, Kozlu Taşkömürü Müessesinin Incirharmanı İşletme Müdürlüğüne bağlı olan ocak
larda meydana gelmiştir. Müsaade ederseniz teknik detaylara girmeyeceğim; ancak arzu eder
seniz, detaylar hakkında da bilgi veririm. Bunlar, tamamen teknik terimler, belli panoların ra
kamları vesairedir. 

Saat 16.00 - 24 00 vardiyasında, normal tertip edilen, yaklaşık 650 işçi ve mühendisimiz
den oluşan ekipler, maden ocaklarında faal iken, bir grizu infilakı olmuştur. İnfilak saatinin, 
takip etmekte olduğumuz monitörler aracılığıyla, yaklaşık saat 20.00 suları olduğunu görebi
liyoruz. 

Bildiğiniz gibi, grizu infilakına, kömür ocaklarında oldukça yoğun bir şekilde görülen metan 
gazının aniden boşalarak, ocaklarda rahat çalışabilmesi için, oraya verilmekte olan oksijenle 
karışmasının sebep olduğu malumdur. Ancak, bu karışını ne kadar yoğunlaşırsa yoğunlaçsın, yani 
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metan gazı oksijenle birleşip infilak durumuna geldiğinde, onun infilak etmesi için, mutlak 
surette -madencilerin tabiriyle- bir çakmak, yani bir kıvılcım gerekiyor; bu, herhangi bir elek
trik akımı, herhangi bir sürtünme olabilir. Bunun ne olduğunu, neden olduğunu bilmek, kes
tirmek, en azından şu anda mümkün değil; fakat, ileride, inşallah, teknisyenlerimiz inceden 
inceye araştırdıklarında bunu bulacaklar. 

Bunun, 19 saniye gibi kısa bir süre içerisinde vuku bulan ani bir metangazı akımı olduğu 
tahmin ediliyor. Bu, belki de, kömür alınmakta olan yerde, büyük bir tabaka kömürün arka
sında gizli olarak birikmişti; çünkü, en son modern cihazlarla donatılmış olan Kozlu'daki bu 
işletmede gazlar, yukarıdan, uzaktan kumandayla, monitörden takip edilmekteydi; fakat, ora
daki kayıtlarda görüyoruz; çok ani bir artışla bu oran, yüzde 0,3 - 0,4 değerlerden, 3-5 saniye
de yüzde 1,5'e, müteakip 15 saniyede de yüzde 2,65'e yükseliyor ve ondan sonra zaten, aşağı
daki bütün işletme devre dışı kalıyor, yukarıdan kumandaya imkân veren donatım da devre 
dışı kalıyor, ondan sonra ne olduğunu ise tam olarak bilemiyoruz. 

Tabiî, şu anda faaliyetler devam etmektedir. Bu faaliyetlerimiz, takdir edersiniz ki, önce-
likle, orada çalışan ve mahsur kalmış olan işçilerimizin kurtarabildiğimiz kadarını kurtarabil
mek içindir. 

Şu ana kadar kesinleşen ölü sayısı 117'dir. ölen işçilerimize, huzurunuzda, Tanrı'dan rah
met ve ailelerine sabır diliyoruz. Yaklaşık şu anda 180 civarında, akibeti bilinmeyen işçi vardır. 

Niçin yaklaşık diyoruz?.. "Nasıl oluyor da kesin rakamı veremiyorsunuz?" diyebilirsiniz. 
Kesin rakamı şu anda vermek mümkün değil; nedeni de şu : 

Dün Sayın Başbakanımız ve Sayın Başbakan Yardımcımızla birlikte sayın bakanlarımız 
da olay yerine gitmişlerdir; ben, sabahtan gitmiştim; bir gün önce, hadise duyulur duyulmaz, 
Devlet Bakanımız Sayın Ömer Barutçu gitmişlerdi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız da 
oradaydı ve yedi sekiz bakanımız da oradaydılar. Sayın Başbakanımızla birlikte dün gördüğü
müz olay, gerçekten çok üzüntü verici bir olaydı. Bütün Zonguldak tli bir şok içerisindeydi. 
Dolayısıyla, akıbeti belli olmayan işçilerimizin sayısını bilemiyoruz. 

Umutla beklediğimiz bir durum var. Bu ani olay karşısında, bazı işçilerin, belki ocakların 
muhtelif tahliye yerlerinden çıkıp, şapkalarını ve fenerlerini teslim etmemiş olmaları da müm
kündür... Bu mümkün; çünkü, bu durumda olan 20 kişiyi tespit ettik. Ayrıca, köylerine kaç
mış olmaları da mümkün. Bunları da toparlayacağız. Tekrar ediyorum; şu anda gerçekten bir 
şok yaşandığı için, yeraltında kalmış işçilerimizin kesin adedini bilmiyoruz. Bizim rakamları
mıza göre 180 kişidir. 

Tabiî, tahlisiye çalışmaları süratle devam ediyor. Bu ocaklar, eksi 200 ila, eksi 565 kodun
da çalışmaları ihtiva eden ocaklardır, yani jeolojik yapıları da fevkalade değişken ocaklardır. 

Konuştuğumuz kurtulan işçiler şunları söylediler : Biz, eksi 300 kodunda çalışıyorduk; 
şok geldi, kaçmaya başladık, daha aşağılara indik; ondan sonra da filan güzargâhtan yürümek 
suretiyle, o galeriden çıkış noktasına kadar gelerek çıktık... 

Şunu söylemek istiyorum : Belli kodlarda çalışan işçiler, yukarıya veya aşağıya hareket 
etmek kabiliyetine sahiptirler; çünkü, galeriler ve yollar o şekilde yapılmıştır. Bizim de bütün 
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umudumuz, bu galerilere vaktinde ulaşabilmektir. Ancak, biraz evvel aldığımız bir üzücü ha
bere göre, tahlisiye ekiplerinin yoğun şekilde çalıştıkları eksi 425 kodunda üç dört saat evvel, 
başlamış olan çok geniş bir yangın vardır. Bu yangından dolayı, şu anda, kurtarma ekiplerini 
geri çekmek için uğraşı verilmektedir ve maalesef, bu eksi 425 kodunun bir özelliği de, çok 
yoğun, çok verimli kömür yataklarına sahip olmasıdır. Eğer, bu kömürler yanmaya başladıy
sa, o zaman bu yangının ne kadar süreceğini kestirmek, teknik olarak da mümkün değildir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çok kısa olarak şu hususu belirteyim : Yaklaşık 5 
kilometrekareye dağılmış olan bu kömür ocaklarının, bu kömür galerilerinin bir noktasında 
meydana gelen bu grizu patlaması, dünyada belki de eşine rastlanmamış bir şekilde, bütün ga
lerilere yayılmış durumdadır. Bunu, senelerdir hayatlarını bu mesleği icra ederek kazanmakta 
olan teknik ekiplerimiz, bir şaşkınlık içerisinde ifade ediyorlar. Çünkü, bildiğiniz gibi, grizu 
patlaması, patlamayla birlikte önce bir şok meydana getiriyor, arkasından, partikül haline gel
miş olan kömür o tazyikle, bir barut gibi -ben öyle tanımlıyorum- zincirleme patlamalar mey
dana getiriyor ve bu arada, galerilere verilmekte olan oksijen, yanma dolayısıyla emilmiş olu
yor, dolayısıyla, oksijen kalmadığından, geniş çapta da zehirlenme oluyor. Nitekim, kurtarıl
mış olan 38 yaralının birçoğunun ifadesi odur ye maalesef, kaybettiğimiz ve ocaklardan tahliye 
edebildiğimiz cesetlerde görülen de, şok etkisi olmadığı; ama, buna mukabil, kesin olarak ze-, 
hirlenmeden dolayı hayatlarını kaybettikleri doğrultusundadır. 

Bu konuda, bugünlerde çok spekülasyon yapılabilir; ama, biz, bütün imkânları kullan
mak suretiyle, işin gerçeğini mutlaka meydana çıkaracağız. Millî bir felakettir; bütün milleti
mizin başı sağolsun diyorum, Allah beterinden saklasın diyorum; ama, şu hususu da belirt
mek istiyorum ki, özellikle Kozlu madenlerinde uygulanmakta olan metotlar, bugüne kadar 
alınmış olan çalışma güvenliği tedbirleri, can güvenliği tedbirleri dünyadaki emsalleriyle eşde
ğerdir. 

Bugün bir gazetede, metan gazının ölçülmesiyle ilgili bir ihmalden bahsediliyor. 
O, aslında bir ihmal değildir. Metan gazının ölçülmesinin ne kadar isabetle yapılıp yapıl

madığı, halen bir tartışma konusudur. Biraz evvel belirttiğim gibi, metan gazını ölçmek bizim 
de elimizde; işte, monitörler var, diğer çeşitli gazları anında ölçmek kabiliyetinde olan seyyar 
aletlerimiz orada mevcut; ama, jeolojik yapıdan dolayı, katlar arasında sıkışıp kalmış yoğun 
bir metan gazı varsa, bunu Amerikalılar da ölçemiyorlar. 

Almanya'dan bir teklif geldi; Ruhr Havzasındaki madenlerin kurtarma ekipleri, gönüllü 
olarak, yardımcı olmak için geliyorlar. Bunu, memnuniyetle karşıladık; ancak, hemen şunu 
ifade edeyim : Bizim Zonguldak'taki ekiplerimiz, özellikle tahlisiye ekiplerimiz, canla başla 
çalışmaktadırlar. Bu arkadaşlarımız, bugüne kadarki olaylarda göstermişlerdir ki, konuların
da tecrübelidirler ve herkesten fazla da yüreklidirler; çünkü, bu iş yürek ister... 

Bugün, biraz evvel bahsettiğim sebepten dolayı, hâlâ o yangını söndürmek için barajlar 
yapılmaktaydı; fakat, şu anda çalışmayı tatil etmek mecburiyetinde kaldılar. 

Sayın Başkan, imkân verdiğiniz için teşekkür ederim. 
Şu ana kadar alabildiğimiz bilgiler bunlardır efendim. 
Saygılar sunuyorum. . 
BAŞKAN — Sayın Bakanın sunduğu bu izahattan sonra, gruplara söz hakkı doğmaktadır. 
tik sözü, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Kul'a veriyorum. 
Buyurun Sayın Kul. 
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ANAP GRUBU ADINA EMİN KUL (İstanbul) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Zonguldak'taki maden ocaklarımızda cereyan eden 

çok büyük facianın üzüntüsü içinde, sizleri saygıyla selamlıyorum. 
Dün olay yerine, Partimiz adına, milletvekillerimizden Sayın Fahrettin Kurt, Sayın Avni 

Akyol, Sayın Abbas tnceayan ve bendeniz giderek, durumu mahallinde inceledik. Yaralı arka
daşlarımızı hastanede ziyaret ettik, İşçi Sendikasını ziyaret edip, Genel Başkanıyla görüştük, 
Sayın Valimizi ziyaret edipe bilgi aldık ve Müessese Müdürlüğünü ziyaret ederek hem bilgi al
dık, hem de taziyetlerimizi bildirdik. 

Değerli milletvekilleri; olay, çok geniş bir sahaya yaygın bir olay olarak gözüküyor. Sayın 
Bakanın da belirttikleri gibi, patlama 5 kilometrekarelik bir sahada etkin olmuştur. Esasen, 
yaptığımız incelemede,.hadisenin meydana geldiği galerilerin boyunun 70 kilometre olduğu da 
görülmüş vaziyette. 

Gerçekten, akıbeti henüz kesin olarak bilinmeyen 180 işçimiz -ki bu sayının daha fazla 
olduğunu tahmin ediyoruz- yeraltında mahsur kalmış bulunuyor. Zannederim, bu işçilerimi
zin hayatlarından da büyük ölçüde ümit kesilmiş vaziyette. 

Olayı bu aşamada, herhangi bir şekilde bir ihmal veyahut da teçhizat noksanlığına bağla
madan, sadece üzüntüyle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum ve Sayın Bakanın verdiği iza
hata da teşekkür ediyorum. Yalnız, herhalde,olayın üzüntüsü içinde bulunduğuna yorumlaya
rak belirtmek istiyorum ki, Sayın Bakanımızın verdiği izahatlar çok yeterli değil. Belki ilerde, 
daha detaylı bilgiler almak mecburiyetini hissedeceğiz. Çünkü, ülkemizde bu denli büyük bir 
maden faciası ilk defa cereyan ediyor ve dünyada meydana gelmiş en büyük facialardan birisi 
olarak da karşımızda. 

Yaptığımız incelemelerde, gerçekten, bu ocaklara en modern gaz ihbar aygıtlarının monte 
edilmiş olduğunu ve gaz kaçaklarının takip edildiğini biz de tespit ettik; fakat, ihbar aygıtları
nın dışında, gerek yan duvarlarda gerekse tavanda, zaman zaman, gaz enjeksiyonu suretiyle 
tespitler ve araştırmalar yapılması gerektiğini de öğrendik. Bunların ne kadar yapıldığını veya 
yapılmadığını henüz tespit etmiş değiliz; ama, geneliyle baktığımızda, Zonguldak havzasının 
altında, Türkiye'de örülü demiryolu ağının daha fazlası bir demiryolu ağı var. Bu havzada; 
geniş bir alana yayılmış kilometrelerce uzunluğundaki geleriler de, yerin 520 metre altına ka
dar varan ve deniz seviyesinin altına kadar inen kömür çıkarma çalışmaları devam ediyor. Ger
çi, Kozlu bölgesindeki ocaklarda -ki bunlar Kandilli, thsaniye ve tncirharmanı ocaklarını 
kapsıyor- kazalara karşı yeterli teçhizat mevcut; fakat, maden havzasına geneliyle baktığımız
da, bu teçhizatın yeterli olmadığını da apaçık görüyoruz. . 

1980 sonrasında da, büyük bir maden kazası dolayısıyla -ki, bu kazada da lOO'ün üzerine-
de işçimizi kaybetmiştik- yine, bölgeye Türk-tş Başkanvekili olarak gittiğimde, zamanın Baş
bakanı, ilgililerle bir toplantı yapıyordu. Bu toplantıda, bir işçi arkadaş Başbakan Ulusu'dan 
müsaade isteyerek hissiyatını ifade etmek istedi; Başbakana teşekkür etti, gelen bakanların il
gilerine teşekkür etti; yalnız, hepimizi gerçekten yeni baştan düşünmeye sevk edecek bir beyan
da da bulundu ve dedi ki : "Sayın Başbakan, değerli bakanlar; biz, her yıl, birer ikişer, üçer 
beşer, toplasanız, belki bugünkü faciada kaybettiğimiz kadar işçi arkadaşımızı kaybediyoruz; 
ama, sizlerin buraya gelmesi için yüz işçinin bir arada mı ölmesi gerekirdi?" 

Dolayısıyla, sadece bu faciaların cereyan ettiği tarihlerden sonra bölgeye giderek inceleme 
yapmak değil, öteden beri, gerek işçi sendikasının gerekse işçi hareketinin en mümtaz konfederas-
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yonu olan Türk Iş'in belirttiği gibi, bu bölgedeki maden işletmesinde, can ve mal güvenliğini 
sağlamak için gerekli olan her türlü teçhizatı, hiçbir masraf ve gider gözetmeksizin ocaklara 
yerleştirmek suretiyle can ve mal emniyetini ve işçilerimizin güvenliğini sağlamak durumundayız. 

Baraj örülmesinin yarım kalması, yangını diğer galerilere doğru -zaten büyük bir tahri
batla yangının bu galerilerde de var olduğunu görüyoruz- sürdürecektir. Esasen, baraj örülme
si de, yeraltında kalan işçilerin ölüme terkedildiğinin bir ifadesidir. 

Büyük üzüntümüzü ifade ediyor, ölen işçi kardeşlerimize Tanrı'dan, rahmet ailelerine sa
bırlar diliyor, sizleri saygılarla, sevgilerle selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kul. -
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Müftüoğlu, buyurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 
3 Mart günü Zonguldak'ta gerçekten büyük bir facia yaşanmıştır. Üzüntümüz gerçekten 

sonsuz. Maden iş kazaları, Zonguldak'ın ve madencilerin âdeta kaderi olmuştur ve maalesef 
yıllardır bu kaderi de yenemiyoruz. 

Şu anda yerin altında kaç arkadaşımız vardır ve ne durumdadırlar, maalesef bilemiyoruz. 
Sayı her an artmaktadır. Bu kaza da göstermektedir ki, maden iş kazaları olsun, diğer işkol
larındaki kazalar olsun, bu konuda Hükümetin, yetkililerin çok acil tedbirler alması gerek
mektedir. Bu iş kazalarını önlemek için alınacak tedbirlerin, -gerek madende, gerekse diğer 
işkollarında- artık ihmal edilecek bir durumu yoktur. Bu konuda gerekli çalışmaların yapıla
rak, acil önlemler alınmasını Hükümetimizden bekliyoruz. 

Gerek Hükümetimiz ve gerekse diğer siyasî partilerimiz, olaya büyük hassasiyet göster
mişlerdir. Sayın Başbakan ve Sayın Başbakan Yardımcısı, olaya anında eğilmişlerdir; hastane
de yaralıları ziyaret etmişlerdir. Zonguldaklılar, gösterilen bu ilgiden dolayı biraz olsun teselli 
bulmaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım, acı o kadar büyük ki... Bu madende çalışanların özelliği şu : Belirli 
meslek kollarında, belirli köylerin insanları çalışır. Bir kaza olduğu anda da bir köyden, beş 
kişi, on kişi, onbeş kişi bir anda gidiverir. Bu kazada da aynen böyle oldu. Benim bir ilçemin 
köyünden tam 15 şehit verdik. Hepsi aynı köyden... Kader birliği etmişler ve bir gün geldi, bu 
arkadaşlarımız da grizuya kurban gittiler... 

Dileğimiz odur ki, bîr daha bu tip faciaları yaşamayalım, bu tip kazalar sön olsun. 
Şehit olan arkadaşlarımıza Tanrı'dan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı 

diliyorum. 
Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) -
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müftüoğlu. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Oğuzhan Asiltürk. . 
Buyurun efendim. 

RP GRUBU ADINA OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, değerli üye
ler; sözlerime başlarken, bir kere daha, bu büyük kazada hayatlarını kaybeden işçi kardeşleri
mize Cenabı Haktan rahmet, geride kalan kederli ailelerine de başsağlığı diliyorum. Aynı şe
kilde, değerli milletvekili arkadaşlarıma ve bütün milletimize de başsağlığı diliyorum. 
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Bu kabil meselelerde,, genellikle birtakım suçlular aranmaya çalışılır ve birtakım suçlular 
da bulunursa, gerek o ithamı yapanlar, gerekse bu tenkitleri yöneltenler, kendilerini tatmin et
miş olurlar. Meseleye böyle yaklaşmamak gerektiğine inanıyorum. 

Şimdi ifade edeceklerimi -Sayın Bakanın da gayet samimi ifadelerine dayanarak ifade edeyim 
ki- hiç kimseyi tenkit etmek için söylemeyeceğim. Zaten, dünden bugüne, üç ayda, bu ocaklar
da, bu patlamaları önleyecek tedbir almayı sizden beklediğimizi de ifade edemem; ancak, şu
nu ifade edeyim ki, devamlı bir ihmalin içerisindeyiz. Maalesef bu ihmal, bizi, büyük facialar 
olduğu zaman birtakım tedbirler almaya yöneltmekle birlikte, onun hemen arkasından -büyük 
bir rahatlık içerisine mi giriyoruz, nedir, bilemiyorum- meseleler bir nevi unutuluyor; bundan 
dolayı da, bu kazalar devamlı olageliyor. Eğer burada mesulsek, hepimiz mesulüz... Onun için, 
yapacağım tenkitleri kimse üzerine alıp da, kendine söylüyorum zannetmesin. 

Dünyanın birçok yerlerinde öyle tedbirler alınıyor ki, bu tedbirler neticesinde, ocaklarda, 
değil, her iki yılda bir, on, onbeş, yirmi yılda bir bile bu grizu patlaması olmuyor. Niçin bizde 
bu tedbirler alınmıyor? Hepiniz de, ben de biliyorum ki, bu tedbirler, büyük ölçüde maddî 
imkânlara bağlı; ama, lütfen, hiç olmazsa bu hadise son hadise olsun; bu olaydan sonra, bü
yük maddî imkânları, bizim gözümüze büyük gelen bu maddî imkânları biz bu işlere hasrede
lim, verelim ve bu tedbirleri alalım... 

Bizim inancımıza göre, bütün bir bütçeyi koysanızda -manevi bakımdan- bir insanın ha
yatına denk gelmez, öyle olursa, böyle düşünülürse, bu Hükümete, Meclis olarak biz, -hepinizin 
hissiyatına tercüman olduğuna inanarak konuşuyorum- elimizden gelen her türlü yardımı yap
maya hazırız. Lütfen, bundan sonra bu kabil olayları ortadan kaldıracak ciddî tedbirleri elbir
liğiyle alalım. 

' Bu tedbirleri alan ülkelerde, bu patlamaların büyük ölçüde azaldığını görüyoruz. Eğer olay
lara şöyle bir nazar atfedersek, şöyle bir bakarsak, iki üç yılda bir büyük faciaların memleketi
mizde yaşandığı bilinmektedir; şu andaki facia da, hakikaten çok büyüklerinden biridir. 

Ümit ve temenni ediyoruz; ama, bütün ümitlerimize rağmen, toprak altındaki kardeşleri
mizin kurtulma şansları, maalesef, çok fazla değildir. Burada, birbirine zıt iki hadise cereyan 
ediyor; bir tanesi, meydana gelen yangını söndürmek için tek çare olan oksijeni kesme mesele
si; ikincisi de, oksijeni kestiğiniz zaman, orada yer altında kalan insanların yaşama imkânları
nın ortadan kalkacağı hadisesi... Yangını söndürmek için oksijeni keseceksiniz, ama, oksijeni 
kestiğiniz anda, oradaki insanlar, maalesef, yaşamaları için gerekli oksijeni bulamayacaklar 
ve hayatlarını kaybedecekler. Peki, oksijen verseniz ne olacak? Yanarak ölecekler... Yani, o ka
dar korkunç bir hadiseyle karşı karşıyayız ki, bu insanları kurtarmak için bir imkâna sahip 
değiliz... öyleyse, önceden tedbir almamız lazım. 

Bu tedbirleri, parasal yönüne bakmadan aldığımız takdirde -inşallah bundan sonra bu olay
ların tekrarlanniaması ve hiç olmazsa en asgariye inmesi bakımından- belirli görevleri yerine 
getirmiş oluruz. 

Olayı incelemek üzere Refah Partisi Grubu adına giden dört milletvekilimiz halen bölge
dedir. Zonguldak-tncirharmanı Ocağında ve konuyla ilgili diğer yerlerde incelemeler yaptıkla
rı için, bu arkadaşlarımızdan gelecek bilgileri size arz etmek imkânına sahip olamadım; mese
leyi genel hatları açısından değerlendirerek bu tekliflerde bulundum. 
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Şu andaki kazada ve bundan önceki kazalarda hayatını kaybeden bölge insanımıza, kar
deşlerimize, bir kere daha Cenabı Hak'tan rahmet diliyorum. Bu kazaların olmaması ve asga
riye inmesi bakımından, her türlü tedbiri almamız, hiçbir masraftan kaçınmayarak elbirliğiyle 
meselelere çözüm getirmemizi temenni ediyor, aziz milletimize ve hayatını kaybedenlerin ke
derli yakınlarına başsağlığı diliyorum. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Asiltürk. 
SHP Grubu adına Sayın Alınak, buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA MAHMUT ALINAK (Sımak) — Sayın Başkan, değerli milletve

kili arkadaşlarım; sözlerime başlarken, şahsım ve grubum adına hepinizi saygılarımla selam
lıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Zonguldak'ta meydana gelen grizu patlaması sonucu yaşamlarını 
kaybeden görev şehidi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza 
da acil şifalar diliyorum. Acımız ve teessürümüz gerçekten büyüktür ve bu acıyı 60 milyon in
sanımızla hep birlikte yaşıyoruz. 

Değerli kardeşlerim, birçok milletvekili arkadaşım gibi, Zonguldak işçisiyle, halkıyla ve 
esnafıyla bir yıl önce birlikte olma şansına kavuşmuştumu Bildiğiniz gibi, bir süre önce Zon
guldak'ta uzunca bir grev yaşanmıştı ve o grevde yapılan bir yürüyüş vesilesiyle biz de Zongul
dak'ta bulunmuştuk. Orada tanıdım Zonguldak'lı işçiyi ve Zonguldak halkını, orada tanıdık... 
Yürekleri tertemiz, beyinleri ışıl ışıl koca bir Zonguldak, bir tek yumruk gibiydi, bir aile gibiy
di. O yüreği ve beyinleri tertemiz güzelim insanlarla tanışmak, onlarla birlikte olmak, onların 
konukları olmak, onların çaylarını içmek, yemeklerini yemek ve onlarla aynı havayı solumak, 
gerçekten büyük bir şanstı bizim için. Bu anlamda, grizu patlamasi nedeniyle meydana gelen 
bu facia ve görev şehitlerimizin durumu, hepinizi olduğu gibi, beni de özellikle derinden etki
lemektedir. Hayatını kaybedenlerin hepsine^ Allah'tan rahmet diliyoruz. 

Söylenildiği gibi bir ihmal var mıdır, yok mudur; zaten incelenecektir ve incelenmektedir. 
Eğer bir ihmal söz konusu ise, zaten gerekli olan işlemler yapılacaktır. Bundan böyle, bir da
ha, benzeri birtakım grizu patlaması olaylarının olmaması ve gerekli teknik önlemlerin alın
ması, en büyük dileğimizdir. 

Meclisimizin konuya duyarlılık göstererek sahiplenmesi ve kaza bölgesindeki insanlarımı
za el uzatmaya çalışması da, bizleri ayrıca memnun etmiş bulunmaktadır. 

Bizim, Hükümetten -gerekli olan yardım ve destek konusunda- her türlü çabayı gösterme
siyle ilgili taleplerimiz vardır. Hükümetin bu konuda gerekli olan duyarlılığı göstermesini isti
yoruz. Çünkü, kazada ölenlerin yakınlarına ve yaralılara gerekli olan maddî yardımın ve daya
nışmanın yapılması gerekmektedir. 

Ayrıca, grubu olan bütün siyasî partilerimizden, bütün uluslararası yardım kuruluşların
dan ve kendi yardım kuruluşlarımızdan, Zonguldak halkına gerekli olan dayanışmayı göster
melerini, maddî ve manevî katkılarda bulunmalarını diliyoruz ve talep ediyoruz. 

Değerli kardeşlerim, SHP Grubu olarak, sizlerin ve halkımızın bu derin üzüntüsünü pay
laşıyor, şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alınak. 
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2. — insan Haklarını inceleme Komisyonu Başkanı Ahmet Türk'ün, Karabağ'da meydana gelen 
olaylarm bir katliam ve insan kıyımına dönüştüğüne ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündem dışı 
konuşması 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce iki söz talebi daha yar; onları yerine getireceğim. 
Mardin Milletvekili Sayın Ahmet Türk, tnsan Haklarını İnceleme Komisyonu adına, Ka-

rabağ'daki insanlık dışı hadiseleri dile getirmek üzere söz istemişlerdir. 
Buyurun efendim. 
İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU BAŞKANI AHMET TÜRK (Mardin) 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Karabağ'da 1988 yılında başlayan ve her gün şiddetini 
artıran; adeta insanlık dramına dönüşen olaylarla ilgili olarak, Komisyonumuz adına söz al
mış bulunuyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Bu arada, Zonguldak'da yaşamını yitiren işçi kardeşlerimize Tann'dan rahmet ve tüm ya

kınlarına ve halkımıza, sabır ve başsağlığı diliyorum. 
İnsanların en temel haklarından olan yaşama hakkım ortadan kaldıran; savunmasız, sivil 

Azerî ve diğer halklara karşı girişilen katliamı şiddetle kınıyoruz. 
tnsan Hakları Komisyonu olarak, ırk, dil, dinî inanç ayrımı yapmadan, herkesin yaşama 

hakkının güvence altına alınmasını isteyen ve bu konuda özen gösteren bir anlayışa sahip ol
duğumuzu ifade etmek istiyorum. 

Komisyonumuz, Karabağ'da yaşanan dramın ve kıyımın durdurulması ve bu konuda ça
lışmalar yapılması için anlayış birliği içinde bulunmaktadır. 

Bu doğrultuda, Komisyonumuz, 4.3.1992 tarihli 12 nci Birleşiminde, Karabağ'daki geliş
meleri değerlendirmiş, durumun vahameti üzerine olağanüstü toplantı kararı alarak, 5.3.1992 
tarihli 13 üncü Birleşiminde, konuyu ayrıntılı bir biçimde ele almış ve aşağıdaki hususların Tür
kiye ve dünya kamuoyuna duyurulmasını kararlaştırmıştır : 

1. Karabağ'da meydana gelen olaylar, Batılı basın yayın organlarının da kabul ettiği gi
bi, emsali az görülen bir katliama ve insan kıyımına dönüşmüştür. 

İnsanın en temel ve vazgeçilmez hakkı olan yaşama hakkının, zalimane bir şekilde orta
dan kaldırılması, insan hakları açısından utanç vericidir. 

Tüm dünyanın gözleri önünde cereyan eden bu insanlık dışı soykırımın derhal sona erdi
rilmesi, göçe mecbur edilmiş insanların tekrar yurtlarına dönmelerinin sağlanması ve bu duru
mun normale kavuşturulması bir zorunluluktur. 

2. Komisyonumuz, konuyu daha yakından izlemek ve dünya kamuoyunun dikkatine sun
mak üzere, tüm siyasî partileri temsilen, beş üyemizi, olay bölgesinde incelemeler yapmakla 
görevlendirmiştir. 

Dünya kamuoyunun ve insan hakları kuruluşlarının, bu insan hakları ihlalleri ve katliam
lar karşısında duyarsız kalmaması ve ivedilikle harekete geçerek bu, insan kıyımını durdurması 
gerekmektedir. 

Komisyonumuz, bu konuda da, uluslararası insan hakları kuruluşlarıyla bağlantıya geçe
rek, onları da bu olayda gereken hassasiyeti göstermeye davet etmiştir. 

Ayrıca, bölgede cereyan eden insan hakları ihlallerinin ve katliamın durdurulması için, 
tüm hükümetlerin, mümkün olan her türlü çare ve önleme başvurması istenmiştir..Bu meyanda, 
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ister Ermenistan'a ister Azerbaycan'a olsun, bölgeye gönderilen insanî yardımlarla birlikte, si
lah sevkıyatının da yapıldığı söylentileri mevcuttur. 

Türkiye Hükümetini ve bölgedeki bütün devletleri, bu konuda duyarlılığa davet ediyoruz. 
Çünkü, bizim istediğimiz, bu kanın ve katliamın durmasıdır. 

Bu konuda gereken hassasiyetin bölge ülkeleri tarafından gösterileceğine inanıyoruz. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak Karabağ'da 

yaşanan kıyımı şiddetle kınıyor, "insanım" diyen herkesi ve tüm insan hakları kuruluşlarını 
göreve çağırıyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türk. 
3. — TBMM Başkanveküi Yasin Hatipoğlu'nun, bir parlamento heyetiyle Sudan'a yaptıkları zi

yarete ilişkin gündem dıst konuşması 
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanveküi ve Çorum Milletvekili Sayın Ya

sin Hatipoğlu, Sayın Meclis Başkanı adına yapılan bir seyahat hakkında kısa bir bilgi vermek 
üzere konuşacaklardır. 

Buyurun Sayın Hatipoğlu. 
TBMM BAŞKANVEKİLİ YASİN HATİPOĞLU (Çorum) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; yüksek müsaadelerinizle, Sudan'a yaptığımız ziyaret hakkında Yüce Kurulunuza 
malumat arz etmek üzere huzurunuzdayım. Bu vesileyle, Yüce Kurulunuzu saygıyla selam
lıyorum. 

Malumat arz etmeden önce, Zonguldak Kozlu Bölgesinde hayatlarını yitiren kardeşleri
mize Cenabı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, kederli ailesine başsağlığı diliyor ve sizi bir kere 
daha saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Sudan ziyaretimiz, Sudan Kurucu Meclisinin açılış merasimine ka
tılmak üzere, vaki davete icabet niteliğinde oldu. Yüksek müsaadelerinizle gittik ve bizi Sudan 
Sayın Meclis Başkanı Muhammed El Halife karşıladı; fevkalade sıcaklık gösterdi, alaka gösterdi. 

Meclis açılışına katılışımız vesileyle, dışarıdan gelmiş heyetlerle temas etme imkânımız ol
du. Buradan giderken, dört ayrı gruba mensup arkadaşlarımla birlikte gitmiş olmanın özelliği 
de, tabiî ki, vardı; o sebeple, çok daha rahat temaslarımız olabildi. 

Orada çok sıcak ilgi gördüğümüzü bir kere daha vurgulamak istiyorum. 
Sayın Meclis Başkanı Halife, "Biz, uzun süre Osmanlı İmparatorluğunun yönetiminde 

bulunduk, ingilizlerin yönetiminde de uzun süre bulunduk... İkisini de unutamıyoruz; birisini 
adaletinden, öbürünü de zulmünden dolayı unutamıyoruz (Alkışlar) ve biz, bu Osmanlıların 
çocuklarından, yani Türklerden, yani sizden destek bekliyoruz, dağılan Afrika'nın, bölük pörçük 
İslam aleminin yeniden birleştirilmesini, yeniden hissedilir güç haline gelmesini bekliyoruz. Ne
redesiniz?.." diye bir soru sordu. i 

Bu soru, heyet olarak hepimizin kulaklarındadır. Bu sorunun içerisinde sayısız cevaplar 
vardı. Bunu tespit ettik. Ayrıca, bunu Yüce Kurulunuza ifade etmeyi de görev saydım, çünkü, 
bize emanetti bu. 

Sayın Devlet Başkanı Korgeneral El Beşiri daha da enteresan... Düşünebiliyor musunuz 
-bu gibi ziyaretlerde, takdir edersiniz, bilgilerinizin dışında değildir bunlar, genellikle formali
te konuşmaları yapılır, mümkün mertebe diplomatik seviyenin altına düşülmemeye çalışılır ar
kadaşlarım şahittir bize sanki bir teknik heyetmişiz gibi davranıldı. Sayın Hükümetimizin 
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değerli temsilcileri huzurda olduğu için bu detaya iniyorum; beni sanıyorum Sayın Başkanım 
bağışlarlar. Sayın Devlet Başkanı, özellikle "traktör" diye telaffuz ederek, "Traktörlerinizden 
çok memnunuz, traktörlerinize çok ihtiyacımız var, özellikle su motorlarına ihtiyacımız var" 
dediler. Çünkü, Nil aheste aheste akıyor; ama zavallı Sudanlı kenarda öyle bakıyor... 

HASAN ÇAKIR (Antalya) — Bizim baktığımız gibi! 
TBMM BAŞKANVEKÎLl \AStN HATİPOĞLU (Devamla) — Evet, senelerce bizim bak

tığımız gibi... 
Pancar Motor denince, tabiî benim aklıma da hemen Gümüş Motor geldi ve ayrıca bir 

bahtiyarlık hissettim. Devlet Başkanı bile bu noktaya inince, bizim çok daha dikkatli olmamız 
lazım geldiğine kani oldum. 

Gitmeliyiz... Hele, bir sağlık heyetimiz vardı, sağlık malzemeleri götürdü; onu ifade edin
ce, inanınız hepsinin yüzü, gözlerinin içi gülüyordu. Bu insanlar bize kardeş... öyle yaklaşı
yorlar. Bütün görüşmelerimizde bunu gördük, hatta bize, Meclislerinde hitap etme imkânını 
verdiler ve Meclis Vekili statüsünde giden heyetler arasında ilk konuşmayı da bize verdiler. Bir
çok yerlerde de, gerçekten bizim konuşmalarımızdan fevkalade etkilendiklerini ifade ettiler. 

Değerli milletvekilleri, bakkalda rastladığımız bir insan, hâlâ İstanbul'u anlata anlata bi-
tiremiyordu. Bunları hatırlayalım; bunları hatırlayarak, bu ülkelerle münasebetlerimizi buna 
göre düzenleyelim diye arzı malumat etmeye çalışıyorum. Düşünüyorum, o günden beri de hep 
düşündüm; biz, Amerika'da lobi oluşturabilmek için acaba her sene kaç milyon dolar harcıyo
ruz?.. Oraya harcadıklarımızın bir kısmıyla Afrika'ya gidemez miyiz?.. Şimdi Afrika'da, gayri 
müslim Güney Afrika'nın baskısı ve yönetimi altında, Afrika Birliği oluşturuluyor. Bunlara 
sahip çıkalım. 

Güney Kore ve Japonlar, burada ekonomiye ve ticarete sahip çıkmışlar. 
Nil vadisi alabildiğine pamuk, alabildiğine susam, alabildiğine Arapzamkı... Güneyde ala

bildiğine petrol var. Amerika geçmişte bize nasıl yapmış; sondayı vurmuş, "Petrol yok" de
miş, kapatmış, gitmiş... Onlara da onu yapmış. Bizim şimdi bir teknik kadromuz, Mısır'da, 
Kahire civarında petrol arıyor. Bir heyet de oraya gönderelim. Sudan'ın 2,5 milyon kilometre
kare arazisi, 25 milyon nüfusu var. Gerçekten bize muhtaç. Bunları bilgi olsun diye Sayın Hü
kümetimize ve muhterem heyetinize arz etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, bizim görevimiz ve sorumluluğumuz, takdir buyurursunuz, sadece 
yasama göreviyle sınırlı değildir; denetimden de sorumluyuz. Bu heyet ziyaretleri sırasında el
çiliklerimizi de gördük, o gözle de baktık. Çünkü, diğer devletlerle bizim münasebetlerimizi 
geliştirecek ya da eksiye götürecek olan bu heyetlerimizdir. Huzurunuzda Kahire Büyükelçimi
zi ve elçilik mensuplarını kutluyorum. Huzurunuzda Hartum Büyükelçimizi ve elçilik men
suplarını kutluyorum. Bir hususu arz etmek istiyorum : Hartum'un içerisinde, elçiliğimiz, otelle, 
konutu arasında telefon irtiba kuramıyor. Bir elçilik bu kadar imkânsız bırakılamaz. Hükü
metimiz, lütfen, Hartum Elçiliğimize sahip çıkmalı, ihtiyaçlarını belirlemelidir. 

Bu vesileyle -arkadaşlarım çok bastırdığı için- bir üzüntümü ifade etmeye mecburum. Bu
nu, Sayın Dışişleri Bakanımıza ve Sayın Meclis Başkanımıza ayrıca rapor olarak takdim edece
ğim. Sayın Hükümetimiz, şöyle bir derkenar düşsün diye arz etmeye mecburum ki, fırsat bu
lursanız, Sayın Bakan, mutlaka, Cidde Konsolosumuzu çağırın, bir eğitimden geçirin. 

Sayın Başkanım, bir hususu daha belirtmek istiyorum : Bizim Sudan'a giderken, bilgilen
dirilmemiz açısından kütüphanemizden fevkalade istifade ettiğimi, bunu ifade etmek için 
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kendimi mecbur hissettiğimi, kadirşinaslık gereği saydığımı huzurunuzda ifade ediyor, kütüp
hane mensuplarımıza da teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkan, size ve Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Hatipoğlu, teşekkür ediyorum. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
h — Açık bulunan Devlet Bakanltğtna, TBMM dışından, Prof. Dr. Türkân Akyol'un atandığı

na ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/322) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" bölümünde, Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi var
dır; okutup, bilgilerinize sunacağım : 

4 Mart 1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : Başbakanlığın 29 Şubat 1992 gün ve B.02.0.PPG.0.12-1/1-068Ö6 sayılı yazısı. 
Açık bulunan Devlet Bakanlığına, Profesör Doktor Türkân Akyol, Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasasının 109 uncu maddesi gereğince atanmıştır. 
Bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
, Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. , 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. -— TBMM dışından bakanlığa atanan Devlet Bakanı Türkân Akyol'un andiçmesi 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Anayasanın 112 nci maddesinin son fıkrası, Bakanlar 
Kurulu üyelerinden, milletvekili olmayanlarınj 81 inci maddede yazılı olduğu şekilde, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi önünde andiçmelerini öngörmektedir. Bu nedenİe, andiçmek üzere, Dev
let Bakanı Sayın Türkân Akyol'u kürsüye çağırıyorum. > 

Buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI TÜRKÂN AKYOL — Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve 
milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; huku
kun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kala
cağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan hak
larından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakatten ayrılma
yacağıma; büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefjm üzerine andiçerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kendilerini kutlar, hayırlı ve başarılı olmalarını dilerim. 

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

1. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik sorununun sebeplerini 
ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/35) 

BAŞKAN — Meclis araştırması önergeleri vardır; okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemizde had safhaya varmış bulunan ve sosyal barışı tehdit eden işsizlik sorununun se
beplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri araştırıp tespit etmek üzere Ana
yasanın 98 inci TBMM İçtüzüğünün 102 inci maddesi gereğince bir Meclis araştırması açılma
sını saygı ile arz ederiz. 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Abdulillah Fırat 
Erzurum 

Şinasi Yavuz 
Erzurum 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Abdullatif Şener 
Sivas 

Fethullah Erbaş 
Van 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

Ahmet Fevzi tnceöz 
Tokat 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

'Zeki Ergezen 
Bitlis 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Abdullah Gül 
Kayseri 

GEREKÇE 

Bütün ülkelerde, çalışmak isteyen vatandaşlarına iş imkânlarının temini, devletin başlıca 
görevlerinden sayılmaktadır. Nitekim Anayasanın 49 uncu maddesi, "Çalışma, herkesin hakkı 
ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için 
çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam 
yaratmak için gerekli tedbirleri alır" hükmü ile devletin bu önemli görevini vurgulamaktadır. 

Günümüzde de, gerek gelişmiş olsun, gerekse gelişme halinde bulunsun, hemen bütün ül
kelerin başta gelen en önemli ekonomik ve sosyal endişesini, istihdam ve işsizlik sorunları oluş
turmaktadır. 

Bugün ülkemizde büyük bir işsizlik hüküm sürmektedir. 5-10 kişilik bir iş için yüzlerce, 
binlerce kişinin müracaat ettiği stadyumlarda imtihanların yapıldığı bir vakadır. Hatta sorun 
o kadar büyümüştür İd, üniversiteyi bitiren gençlerimiz dahi iş bulamamaktadırlar. İşsizlik, 
adeta, sosyal barışı, huzur ve sükunu bozmakta, kanayan bir yara olarak devam etmektedir. 

Nüfusumuzun hızla artması ve ülke koşullarına uygun olmayan sosyal ve ekonomik poli
tikaların uygulanması neticesinde, ülkemizdeki işsizlik oranı, yıldan yıla artarak devam et
mektedir. 

OECD'nin 1990 yılı Temmuz ayına ait yayınlarındaki bilgilere göre Kuzey Amerika ülke
lerindeki işsizlik oranının yüzde 5,6, İsviçre'de yüzde 0,6, İngiltere'de yüzde 6,1, Almanya'da 
yüzde 6,1, Yunanistan'da 7,9 ve ülkemizde de yüzde 10,9 civarında olduğu tespit edilmiştir. 
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Ülkemiz genç bir nüfus yapısına sahiptir. Çalışma çağındaki nüfus (15-64 yaş grubu) ise 
yıllar itibariyle artan bir seyir izlemektedir. Öyle ki, nüfusumuzun yüzde 35,5 ini 0-14 yaş gru
bu, yüzde 60,3 ünü 15-64 yaş grubu, yüzde 4,3 ünü de 65 ve yukarı yaş grubu oluşturmaktadır. 

Her ne kadar, İş ve tşçi Bulma Kurumunun kayıtlarına göre 1990 yılı itibariyle ülkemizde 
1 680 000 kişinin işsiz olduğu kayıtlı ise de, bü sayının gerçekleri yansıtmadığı ortadadır. Çün
kü, tş ve tşçi Bulma Kurumunun iş teminindeki etkinliği ve fonksiyonu çok sınırlı bulundu
ğundan bütün işsizlerin bu kuruma kayıtlı bulunmadığı, bir vakadır. Kaldı ki, ülkemizde, en 
az, açık işsizler kadar da gizli işsizler bulunduğu da bir gerçektir. Yapılan hesaplamalarda, Ül
kemizde takriben 5 milyon açık, 5 milyon kadar da gizli işsizler bulunduğu belirtilmektedir. 

. Yıllık ortalama nüfus artışımızın yüzde 2,3 olduğu da nazara alındığında, ülkemiz yönün
den işsizliğin ne büyük vahamet arz ettiği de izahtan varestedir. 

Ülkemizdeki işsizliğin belirgin bir özelliği de gençler arasında işsizliğin yayılması ve yük
selmesidir. Bu durum, gençler üzerinde, toplumdan kopana ve olumsuz davranışlara itici psi
kolojik bir rol oynamaktadır. 

Maalesef bütün bu acı gerçeklere rağmen, işsiz vatandaşlarımızın hiçbir sosyal güvencesi 
ve işsizlik sigortası da mevcut değildir. 

Bir ülkenin kalkınmasında ve büyüklüğünde, doğal kaynaklar sermaye birimi ve ulaşılan 
teknolojik düzey yanında, sahip olduğu insan gücü potansiyeli de önemli bir yere sahiptir. 

İşsizlik sorunu günlük ve geçici tedbirlerle çözümlenemez. Ekonomik bir sorun olan iş
sizlik, sosyal devlet anlayışına uygun ciddî ve sürekli sosyal politikaları gerektirmektedir. Bu 
da, yatırımların hızlandırılıp geliştirilmesi, ekonominin düzeltilmesi ve ülkeyi kalkmdırarak tam 
istihdamın sağlanmasıyla mümkündür. 

' Siyasî iktidarlar tarafından, işsizliğin sosyoekonomik nitelikli tehlikeli bir hastalık ve kay
nak bakımından büyük bir israf olduğunun bilincine vararak, bu durumların gerektirdiği poli
tikaları oluşturmak için tercihlerini yapmaları gereldr. Her'ülke gibi, Türkiye de, işsizlikle mü
cadelede kendi politikalarını kendi toprağına ve ortamına göre oluşturmalı, birbirini tamamla
yıcı makro ve mikro planlarını yapmalıdır. 

Yukarıda arz edilen nedenlerle işsizliğin bütün boyutlarıyla araştırılması, tedbirlerinin alın
ması için bu araştırma önergesini vermiş bulunuyoruz. 

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

görüşme, sırasında yapılacaktır. 

2. — Ankara Milletvekili I. Melifı Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç çocukların so
runlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/36) . .' 

BAŞKAN — Diğer araştırma önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Korunmaya muhtaç çocukların problemlerinin tespiti ve çözümü için Anayasanın 98 inci 
ve İçtüzüğün 102 nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ve 
talep ederiz. • > 
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İ. Melih Gökçek Fethullah Erbaş 
Ankara Van 

Şevket Kazan Abdulillah. Fırat 
Kocaeli Erzurum 

Ahmet Fevzi Inceöz Şinasi Yavuz 
Tokat Erzurum 

Salih Kapusuz Lütfü Esengün '• , 
Kayseri. ' »Erzurum 

Cevat Ayhan Ahmet Remzi Hatip 
Sakarya Konya 

Mustafa Ühaldı Zeki Ergezen 
Konya Bitlis 

Abdullatif Şener Kemalettin Göktaş 
Sivas Trabzon 

Abdullah Gül Şaban Bayrak 
Kayseri Kayseri 

Günümüz Türkiyesinde korunmaya muhtaç çocuk ve yaşlılarımızın değişik sorunları bu
lunmaktadır. Yakın zamana kadar, kalıcı poltikaların uygulanmaması, mesleği bildiğini zan
nettiği halde gerekli pratik eğitimi görmediğinden ve hizmetiçi eğitimden geçmeyen personelin 
verimsiz çalışmaları, yurt ve yuvalarda kalan çocuklarımızın problemlerinin akılcı yollarla hal
ledilmesini engellemiştir. 

Bu arada başta İstanbul olmak üzere süratle büyüyen şehirlerimizde sevgisiz ve ilgisiz bü
yüyen, sokakta yaşamayı kendisi için kurtulup yolu zanneden çocuklarımızın içler acısı duru
mu için acil çözüm yollarının bulunması gerekmektedir. 

Daha önce bu konuların çözümlenmesi için hazırlanan 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, hazırlanırken biraz da belli bir branşın meslek taassubu 
içinde hazırlandığı için, yetersiz hale gelmiş bulunmaktadır. 

Kanun taslağını hazırlayan o günkü kişilerin meslek taassubu içinde ve sınırlı bir sosyal 
hizmet anlayışı içinde hazırladıkları bu kanun, bugün yeni birçok sosyal hizmet kurumunun 
açılışını zorlaştırmaktadır. 

Bugün, korunmaya muhtaç çocuklarımızın durumunun bir komisyon tarafından yakınen 
incelenmesi ve günün şartlarına göre 2828 sayılı Kanunda gerekli değişikliklerin yapılması ge
rekmektedir. 

TBMM'nin bu konuda hassasiyet göstereceğine ve korunmaya muhtaç çocuklarımızla ala
kalı bir Meclis'araştırması açmak suretiyle, bu çocuklarımızın problemlerini yerlerinde göre
rek, bu problemlere acilen çözüm bulacağına inanıyoruz ve bütün siyasî partilerin dün sakat
ların konusuna el atıp Meclis araştırması açtığı gibi, bugün de bü konuya el atması gerektiğine 
işaret etmek istiyoruz. 

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

görüşme, sırasında yapılacaktır. 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

2. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, (6/165) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına iliş
kin önergesi (4/15) 

BAŞKAN — Bir sözlü sorunun geri verilmesine dair tezkere vardır; okutuyorum : 
• 5.3.1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin 129 uncu sırasında (6/165) esas numaralı sözlü sorumu geri çekiyorum. 
Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Nevşat Özer 
Muğla 

BAŞKAN — Soru Önergesi geri verilmiştir. 
3. — Kanada'ntn Vancouver kentinde yapılacak iskân ve Kalkınma Dünya Parlamenterler Konfe

ransına TBMM'yi temsilen beş kişilik bir parlamento heyetinin katılmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi 
(3/323) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup, oy
larınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna , . . 

Bayındırlık ve îskân Bakanlığından alınan bir yazıda Kanada'nın Vancouver kentinde 15-20 
Mart 1992 tarihleri arasında düzenlenecek "iskân ve Kalkınma Dünya Parlamenterler Konfe
r a n s ı n a bütün dünya parlamentolarının davet edildiği bildirilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca anılan konferansa Türkiye Büyük Millet Meclisinin 5 kişi
lik bir Parlamento heyeti ile. katılması hususu Genel Kurulun tasvibine sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler" kısmına ge

çiyoruz. • 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1, — 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 ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/350) (S. Sayısı : 42) (1) 

BAŞKAN — 1 inci sıradaki, Küçük Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Koo
peratiflerine Olan Bir Kısım Borç Faizlerinin Silinmesine Dair 6.2.1992 Tarih ve 3772 Sayılı 

(1) 42 S. Sayılı Basmayazı 27.2.1992 tarih ve 42 nci Birleşim Tutanağına ektidir. 
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Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca bir Daha Görüşülmek 
üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmelerine kaldı
ğımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Geçen birleşimde kanunun tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmış, maddelerine ge

çilmesinin oylamasında kalmıştık. 
' . Kanunun maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

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.C. Ziraat Bankası tarafından % 
43, % 34, Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından % 45, % 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 hesaplarına intikal etmiş bu
lunan tarımsal kredi borçlarında ödeme kolaylığı sağlamaktır. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — İdarî veya kanunî takipteki hesaplara intikal etmiş olan tarımsal borçların, 

bu hesaplara alındığı tarihteki bakiyesinin yarısının bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip 
eden altı ay içinde, diğer yarısının 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. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : . 
MADDE 3. — Bu Kanunun uygulamasından doğacak faiz kayıpları T.C. Ziraat Bankası

na ve Banka kanalıyla Tarım Kredi Kooperatiflerine Hazinece görev zararı olarak ödenir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 31.12.1992 tarihine kadar borcun ödenmemiş bulunan kısmına, 1 inci mad

dede belirtilen oranlarda faiz tahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettirilen faizler de 3 üncü madde 
kapsamında heaplanacak faiz kayıpları içerisinde mütalaa edilir. 

Faiz borcu ve taksitler zamanında ödenmediği takdirde idarî veya kanunî takibata ilk tak
sitlerin ödendiği gün itibariyle tekrar başlanır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok, 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 

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. 

BAŞKAN — Madde Üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Önergemiz var. 
BAŞKAN — önerge, 1 inci maddeyle ilgilidir ve çok geç gelmiştir; muameleye koyamıyoruz. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : " - . • • , 

MADDE 6. — Bu Kanun kapsamına giren küçük çiftçiler hakkında başlatılmış bulunan 
idarî veya kanunî takibat işlemleri hangi aşamada olursa olsun kendiliğinden durur. Ancak, 
bu Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen süre içerisinde borçlarını ödeyemeyen çiftçiler hak
kında idarî veya kanunî takibata kalındığı aşamada devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Madde kabul edilmiştir. 

v 7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. —Bu Kanunun uygulaması sonucunda borcu devam eden küçük çiftçilere 

ilişkin işlemler, borcun mevcut maddî ve şahsî teminatlarının sukutunu icabettirmedigi gibi borç
lunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkını vermez. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — Bu Kanunda yer almayan diğer hususlar hakkında T.C. Ziraat Bankası 

ve Thrım Kredi Kooperatifleri mevzuatı uygulanır. 
BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. —- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN—10 uncu madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, kanunun tümünü oylarınıza sunmadan evvel lehte veya aleyhte oyu

nun rengini belirtmek isteyen sayın milletvekili var mı? Yok, 
Kanunun tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın, oy kupalarının sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılmasını oyla

rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Yanında oy pusulası bulunmayan sayın milletvekilleri, beyaz bir kâğıda adini, soyadını, 
seçim çevresini ve oyunun rengini yazıp, imzalamak suretiyle oylarını kullanabilirler. 

Oy kupaları sıralar arasında dolaştırılsın. -, ." . 
(Oyların toplanmasına başlanıldı) 

2. — Doğru Yol Partisi Grup Baskanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Bursa 
Milletvekili Turhan Tayan, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ile Soşyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili içel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, Altmışbeş Yaşını Doldurmuş Mufıtaç, Güçsüz, 
Kimsesiz ve Sakat Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 1.7.1976 Tarih ve 2022 Saytlı 
Kanunun Birinci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/198) (S. Sayısı : 44) (1) 

BAŞKAN — 2 nci sıradaki, Doğru Yol Partisi Grup Baskanvekilleri ZonguldakMilIetve-
kili Güneş Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe 
ile Soşyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili tçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 
Altmışbeş Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz, Kimsesiz ve Sakat Türk Vatandaşlarına Aylık 
Bağlanması hakkında 1.7.1976 Tarih ve 2022 sayılı Kanunun Birinci Maddesinin Birinci Fıkra
sının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmele
rine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet, yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım : Okunması

nı kabul edenler... Etmeyenler... Okunması kabul edilmemiştir. 
Teklifin tümü üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Selçuk Maruftu konuşacak

lardır. 
Buyurun Sayın Maruflu. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul),— Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Altmışbeş Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz, Kimsesiz ve Sakat Türk Vatandaş
larına Aylık Bağlanması Hakkında 2022 sayılı Kanundan faydalanan kimselerin aylıklarının 
yükseltilmesini öngören bu teklif Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldü. Oradaki görüşme
ler esnasında da, Anavatan Partisi olarak görüşlerimizi ifade ettiğimiz gibi, biz, teklifin matuf 
olduğu amaca karşı değiliz; ancak, bazı görüşlerimizi de burada ifade etmek istiyoruz. 

Ülkelerde sosyal güvenlik sistemleri vardır. Bu sosyal güvenlik sistemi, vatandaşların veya 
o sistemden yararlananların, prim ödemek suretiyle güvencelerini sağladıkları sosyal sigorta 
programlarından oluşur. Bir de toplumda, muhtaç, korunacak, güçsüz gruplar vardır, bunlar, 
kimsesiz çocuklardır, yaşlılardır ve özürlülerdir. Bu teklif, yaşlılar grubuyla ilgilidir. 

Bütün dünyada, tüm ülkelerde, özellikle gelişmiş ülkelerde, sosyal refah ve sosyal güvenlik 
sistemini, gelişmelerinin birinci meselesi olarak addeden ülkelerde, yaşlılara özel önem gösteri
lir. Bu meyanda, yaşlıların bakimi, rehabilitasyonu, geriatrik bakımdan daha iyi duruma geti
rilmeleri, hep, devletin görevleri arasında sıralanmıştır. 

Hepimiz bir gün yaşlanacağız. O nedenle, yaşlılarına sahip çıkmayan devlete, sosyal dev
let demek de mümkün değildir. Bizim de yaşlılarımıza büyük önem vermemiz, hakikaten fev-
kalede güzel bir fikirdir. Ancak, bu kanun teklifinde katılmadığımız husus, yaşlılarımıza 

(1) 44, S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

. — 667 — 



T.B.R1M. B ; 45 5 . 3 . 1992 O : 1 

verilecek olan aylığın 156 bin lira gibi fevkalede düşük olmasıdır ve bu, yaşlı ve muhtaç vatan
daşlarımızla adeta alay etmek manasına gelmektedir. 

Bu nedenle, bizim teklifimiz, verilmesi istenen bu aylığın, bugünkü şartlar çerçevesinde 
-Hükümetin bazı parasal zorlukları ve bütçe imkânları da göz önüne alınarak- en azından, 
asgarî ücret düzeyine çıkarılması ve kanun teklifinin bu şekilde değiştirilmesi yönündedir. 

Bu itibarla, bu değişiklik yapıldığı takdirde, bu kanun teklifinin geneline katılacağımızı 
bildirir, bu yapılmadığı takdirde -biraz evvel ifade ettiğim gibi, yaşlı vatandaşlarımızla alay et
mek manasında ve fevkalede yetersiz olan bu kanun teklifini destekleyemeyeceğimizi ifade eder, 
saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Para mı var; siz niye yapmadınız? 
BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Turhan Tayan; buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri! Altmışbeş Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz, Kimsesiz ve Sakat Türk Vatandaşlarına Ay
lık Bağlanması Hakkında Kanunda yapılması teklif edilen değişiklik hususunda Grubum adı
na söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından al
kışlar) 

Değerli arkadaşlarım, prim ödetmeden, vatandaşını düşünen, koruyan, kollayan, yaşlıyı, 
kimsesizi, güçsüzü düşünen, böylesine sosyal muhtevalı bir kanunun 1976 yılında çıkarılmış 
olması, fevkalade kayda değerdir. Evet, 1976 senesinde, kimsenin düşünmediği bir dönemde 
o dönemin Hükümetinin Başkanı Başbakan Sayın Süleyman DcmirePin teklifleriyle bu yasa 
kabul edilmiş, yürürlüğe girmiş ve böylece, unutulmuş, terk edilmiş, ihmal edilmiş kimsesiz 
ve güçsüzler, bu kanunla hatırlanmıştır. Bu kanunu çıkaranlardan Allah razı olsun diyorum. 
Ancak, geçen yıllar içerisinde, maalesef, bu kanun işetilmemiştir. özellikle Anavatan hükü
metleri döneminde -sekiz senelik dönemde- bu kanun işletilmemiş, yürütülmemiş, atıl bırakıl
mıştır. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Şimdi siz düzeltin. 

TURHAN TAYAN (Devamla) — Şimdi, Anavatan Partili milletvekili arkadaşımızın, veri
lecek aylıklarla ilgili teklifindeki iyi niyeti aramak istiyorum. 1976'da başlayan bu güzel çalış
mayı maalesef görmezlikten gelenler olmuştur. Hatta ve hatta 18 inci dönem milletvekilleri-
mizden, şu anda Maliye Bakanımız olan arkadaşımızın o gün yaptığı teklifi yani, bu kanunla 
ilgili olarak kimsesizlerin ve muhtaçların maaşlarının artırılmasıyla ilgili teklif, o günkü hükü
metçe olumlu karşılanmamıştır. Şimdi bütün bunları unutarak, böylesine bir teklifle gelmek, 
gerçekten, biraz, ciddiyetten uzak görülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, 1977 senesinde, 65 yaşını doldurmuş, güçsüz, kimsesiz vatandaşı
mıza 730 lira aylık verilmekte idi ve bu parayla 248 ekmek alınabilmekte idi. 1989 yılında, bu 
maaş, 20 bin liraya çıkarılmıştır; ama, 1989 yılında, 20 bin lirayla, takribi 40 ekmek ancak 
alınabilmekte idi. Bu maaş, 1990 yılında 50 bin liraya çıkarılmış; ancak, bu parayla 70 ekmek 
alınabilir hale gelmiştir. 

Şimdi Hükümetimiz, göstergeyi 300'e çıkarmayı teklif etmektedir. 
Bu gerçekleştiği takdirde, Yüce Meclis, oylarıyla kabul ettiği takdirde, vatandaşımızın eli

ne geçecek olan maaş 160 bin lira olacaktır. 160 bin lirayla, vatandaşımız, bugünkü fiyatlarla 
takriben 133 ekmek alabilecektir. Bu halde bile, 1977 senesinin ancak yarı seviyesine ulaşmış 
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olabileceğiz. Bunun yegane sebebi, geçen sekiz sene içerisinde bu kanunun işletilmemiş olması 
ve dolayısıyla, bu kimsesizlerin, enflasyon altında ezilmiş, ezdirilmiş ve unutulmuş olmasıdır; 
mesele bundan doğmaktadır. 

Bu kimselere, asgari ücret kadar değil, bunun da üzerinde maaş verebilmeyi hepimiz iste
riz. Ancak, bıraktıklarınızla, ancak bu kadarı yapılabilmektedir; yani, unutulmuş olanları, ancak 
bu kadar hatırlayabilmekteyiz. 

Bu düşüncelerle, Yüce Meclisi saygıyla selamlarken; Hükümetin bu kanunun yürütülme
si, işletilmesi,kimsesizlerin hatırlanması hususundaki gayretlerini takdirle karşıladığımızı be
lirtiyor; gelecek dönemde, önümüzdeki sene göstergenin daha da artırılarak, bu maaşların yük
seltilmesini temenni ediyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Tümü Üzerinde başka söz isteyen?.. 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Sayın Başkan, Grup adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Yılmaz. 

SHP GRUBU ADINA MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; Altmışbeş Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz, Kimsesiz ve Sakat Türk Vatan
daşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 2022 Sayılı Kanunun Birinci Maddesinin Birinci Fıkra
sının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifiyle ilgili olarak, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin gö
rüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce, Yüce Meclisin 
bütün üyelerini saygıyla selamlıyorum. 

Zonguldak'ta yaşamını yitiren emekçi kardeşlerimize Tanrı'dan rahmet, yakınlarına ve ulu
sumuza başsağlığı diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, Anayasamızın başlangıcında belirtilen temel ilkelerinden biri, sos
yal hukuk devleti anlayışının benimsenmiş olmasıdır. 

Yine Anayasanın 2 nci maddesi, Türkiye Cumhuriyetinin, demokratik, laik ve sosyal bir 
hukuk devleti olduğunu vurgulamakta; devletin amacını belirleyen 5 inci maddesi ise, sosyal 
refahtan söz etmektedir. 

Anayasamızın "Sosyal Güvenlik Hakları" başlığını taşıyan 60 ma maddesi, herkesin, sosyal 
güvenlik hakkına sahip olduğunu; devletin, bu güvenliği sağlamakla yükümlü olduğunu ve ge
rekli önlemleri alması gerektiğini vurgulamaktadır. 

Gene, Anayasamızın 61 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında, "Devlet, sakatla
rın korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır. Yaşlılar, devletçe 
korunur. Yaşlılara devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir" 
hükmüne yer verilmiş bulunmaktadır. 

Aynı şekilde, Anayasanın 65 inci maddesi de "Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Ana
yasa ile belirlenen görevlerini, ekonomik istikrarın korunmasını gözeterek, malî kaynaklarının 
yeterliliği ölçüsünde yerine getirir" ilkesini koymuştur. 

1961 Anayasasının 2 nci ve 48 inci maddeleri de, sosyal devlet ve sosyal güvenlik ilkelerin
den söz etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda belirlenen, gerek 1982 ve gerekse 1961 Anayasası maddele
rinde, 20 nci yüzyıl başlarında genellikle Avrupa ülkelerinde görülmeye başlayan -kısaca- sos
yal eşitsizlikleri gidererek, devletin, yurttaşlarına, asgarî, onurlu bir yaşama düzeyi sağlanmasını 
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hedef tutan "sosyal devlet" ilkesinin yansımaları belirtilmiştir. Ancak, bugün, ekonomik kal
kınmalarını büyük ölçüde tamamlayan, sanayileşmiş dediğimiz ülkelerde, sosyal devlet kavra
mı da terk edilerek, fırsat eşitliği, eşit gelir dağılımı ve iyi bir yaşamın asgarî koşullarını sağla
yamayanlar için devletin sorumluluk almasını öngören, "refah devleti" kavramı noktasına ula
şılmıştır. Sosyal devletin gerçekleştirilmesi için, yurttaşlara birçok haklar tanınması; grev ve 
lokavt hakkından, sendikalar kurma ve bu sendikalara katılma hakkına kadar uzanan geniş 
bir yelpazede hukukî düzenlemeler yapılması gerekmiştir. 

Bunların yanında, genellikle, salt devletin doğrudan yükümlülük altına girdiği sosyal gü
venlik kurumları da, diğer bir gerçekleştirme aracı olarak karşımıza çıkmıştır. 

Sosyal güvenlik, bireyleri, eşitsizlik-, yaşlılık, emeklilik, işsizlik, hastalık ya da ölümünden 
/ kaynaklanan maddî kayıplarına karşı korumayı amaçlamaktadır. Bu anlamda, ülkemizde, ki

şilerin sosyal güvenliğini sağlamak üzere, Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandığı ve Bağ-
Kur, çalışmalarını sürdürmektedir. Ancak, bu.güvenlik kuruluşlarına bağlı yurttaş sayısı 6 mil
yonu bile bulmamaktadır. Bunun dışında kalan insanlar içinde, çalışmayan, muhtaç olan, sa
kat olan yurttaşlarımızın sayısı bir hayli kabarıktır. Riske karşı hiçbir önlemi olmayan bu kişi
lerin korunabilmesi ve devlet olanaklarından az da olsa yararlanabilmesi için 1976 yılında 2022 
sayılı Yasa çıkarılarak yürürlüğe konulmuştur. 

Söz konusu yasa, 65 yaşını doldurmuş, iş görme ve çalışma gücünden mahrum, 65 yaşım 
doldurmuş olmakla beraber, başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyen ve du
rumlarına uygun bir şekilde işe yerleştirilemeyen, malul ve sakat TC vatandaşlarına, muhtaç 
olmaları halinde, aylık bağlanmasını Öngörmektedir. 

Muhtaçlığın, sakat ve malullüğün tanımı ve aylık bağlanması için gerekli belgeler, söz ko
nusu yasanın 4 üncü maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelikte ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 
2022 sayılı Yasanın 1 inci maddesine göre, bağlanacak aylık, Devlet Memurları Kanununun 
esaslarına göre 100 gösterge rakamının, her yıl bütçe kanunu ile tespit edilecek katsayıyla 
çarpımından bulunacak miktar olarak belirlenmiştir. 1.3.1992 tarihi itibariyle 628 bin kişi bu 
kanundan faydalanmakta olup, aylık miktarı ise 52 300 TL.'dir. ödenen bu miktarın esaslı bir 
aşınmaya uğramış olması karşısında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyo
nunda kabul gören bir değişiklik teklifiyle, yasanın 1 inci maddesinde yer alan 100 gösterge 
rakamı 300'e çıkarılarak, mevcut aylıklarda 3 misli bir artış öngörülmüş, bu aylığın net 156 
900 liraya çıkarılması hedeflenmiş bulunmaktadır. "-

Aynı değişiklik teklifinde, 65 yaşını doldurmuş olanların, iş görme ve çalışma gücünden 
yoksun olduğunu, resmî sağlık kuruluşlarında görevli bir hekimin vereceği raporla belgelen
dirmesi keyfiyetinin kaldırılması da olumlu bir yaklaşımdır. Böylece, bu yasa teklifiyle, hem 
kırtasiyecilik ve bürokrasi azaltılmakta, hem işlerin hızlandırılması sağlanmakta, hem de, za
ten yüklü olan sağlık hizmetlerinin rahatlatılması amaçlanmaktadır. 

Sosyal yardım anlayışında, 1980'li yıllardaki nicel ve nitel erimenin daha bütünsel bir gö
rünümünü sergilemek için, kimsesiz yaşlılar yasası yanında, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu, kamusal vakıflar ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan ya
pılan sosyal yardımların tümünü bir arada irdelemek gerekir. Buna göre, bu dört ayrıkademe-
den yapılan sosyal yardımlar toplamının millî gelir içindeki payı, 1977 - 1980 döneminde, yıl 
sırasıyla, yüzde 3,5, yüzde 5,7, yüzde 4,8 ve yüzde 3,7 olurken, azalma eğilimi, 1981 son-
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rasında dramatik bir çöküşe dönüşmüş ve 1985 - 1986'da, ortalama yüzde 1,3'e kadar gerile
miştir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan 1986'dan itibaren devreye girme
si, bu oranı, 1987'de, ancak yüzde 2'lere çıkarabilmiştir. 

Gerçekte, 1980 sonlarında ortaya çıkan tablo, göründüğünden daha da olumsuzdur. Çün
kü, yukarıdaki hesaplamada dikkate alınan kurumların bütün harcamalarının, sosyal yardım 
amacına yönelik olduğu ve gerçek anlamda ihtiyacı olanlara verildiği varsayımı yapılmıştır. Bu, 
özellikle, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu açısından doğru olmamaktadır. Bu 
fonun kaynaklarının keyfi olarak ve özellikle seçim dönemlerinde, politik taban sağlamak ama
cıyla kullanımı, kamuoyunun dikkatini çekecek ölçülere varmıştır. Bu arada, fon kaynakları, 
özel girişimcilere de kredi ve bağış şeklinde kullandırılmıştır. ANAP Hükümet sözcüleri, geç
mişte, zaman zaman bu fon yoluyla fakirlere önemli meblağlarda yardımların yapıldığını ifade 
etmişlerdir. 

Bu açıklamaların, gerçeği yansıtmadığı aşikardır. 2022 sayılı Yasanın kapsamında bulu
nan kimselere böylece, ANAP döneminde, hem bütçelerden, hem de bu fondan yeterince kay
nak aktarılmamış ve aktarılan kaynaklar, sembolik düzeyde kalmıştır. 

Değerli millletvekilleri, SHP, tümünüzün de bildiği gibi, sosyal adaletçi bir partidir; yu
karıda sözünü ettiğimiz bu kesimlerin sorunlarını yakından bilmekte ve izlemektedir. Nitekim, 
SHP'nin programında, bu kesimin sorunlarına yönelik bir çözüm önerisi de yer almaktadır. 
Programda aynen, "65 yaş kanunu olarak bilinen, yaşlı, malul ve sakat aylığı hakkındaki yasa 
uygulamalarında görülen aksaklık ve yetersizlik giderilecektir. Yaşlılık aylığı, sembolik olmak
tan çıkarılacaktır" denmektedir. Keza, aynı şekilede DYP-SHP koalisyon protokolüyle Hükü
met programında, sosyal adalet ilkelerinin uygulanmaya konulacağı vurgulanmaktadır. Söz ko
nusu Hükümet programının konuya ilişkin bölümünde, "2022 sayılı Kanunla, 65 yaşını dol
durmuş muhtaç, yaşlı ve sakatlara yapılan aylık ödemelerin, günün şartlarına uygun duruma 
getirilmesine çalışılacaktır" denmektedir. 

tşte, 2022 sayılı Yasanın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesine yönelik yasa 
teklifi, yıllık programda öngörülen bu önlemi gerçekleştirmeye yönelik bir girişimdir. 

Bu girişim, son derece yerindedir ve sosyal adaletin sağlanmasında önemli bir adımdır. 
''Ancak, teklifin kanunlaşması halinde ele geçecek olan aylığın yeterli olduğu elbette ki, söyle
nemez; ama, bu, bütün gelir grupları için de geçerlidir. 1980'li yıllarda, çalışan kesimler ve 
emekliler, büyük gelir kaybına uğramışlardır. Çalışanların ulusal gelirden aldığı pay, 1977'de 
yüzde 36,8 iken, 1989'da yüzde 15'ler düzeyine düşmüştür. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, toparlayın lütfen. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Tamam efendim, az kaldı, tamamlıyorum. 

Kaldı ki, bu teklif kabul edildiği takdirde, bütçeye 768 milyor lira ek yük getirecektir. Biz 
koalisyon Hükümetinin milletvekilleri olarak, bunu rahatlıkla göğüslüyoruz ve bu artırımı ka
bul ediyoruz. Ancak, burada önemle vurgulanması gereken bir nokta, küçük çiftçilerin borç 
faizlerinin affıyla ilgili yasa teklifine, "Kimin malını kime bağışlıyorsunuz, niçin devleti zarara 
sokuyorsunuz?" diyen ANAP Grubu sözcüleri, bu yaşlılara ve sakatlara verilecek aylığın 52 
bin liradan 156 bin liraya değil de, asgarî ücret düzeyine çıkarılmasını istemektedirler. 

M. RAUF ERTEKIN (Kütahya) — Bununla onun alakası yok, o ayrı, o ayrı. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Küçük çiftçilerin borç faizlerinin affı, bütçeye 900 milyar 
liraya yakın bir yük getiriyordu. Eğer, yaşlılara, sakatlara yapılacak aylık ödemeler asgarî ücret 
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düzeyine çıkarılırsa, bütçeye trilyonlarca lira yük getireceği, ANAP'lı sayın milletvekilleri ve 
Grup sözcüleri tarafından bilinmelidir. 

SELÇUK MARUFLU (tstanbul) — Değmez mi yaşlılara; karşı mısınız yani?! 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Değmez mi yaşlılara?.. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Bu kesimlerin maaş ve ücretlerinin yeterli olduğunu 
söylemek de, aynı şekilde mümkün değildir. Kanun teklifiyle yüzde 200'lük bir artış Öngörül
mesine rağmen, ele geçecek maaşın yetersiz olması, ANAP hükümetlerinin, 1980'li yıllarda, 
bu kesimi, çalışan kesinlerde olduğu gibi, unutmuş olmasından kaynaklanmaktadır. 

1980'li yıllardan beri gerekli ayarlamalar yapılmış olsaydı, bugün yüzde 200'lük artış, gü
nün koşullarına uygun olacaktı. Geçmiş yılların kayıplarının giderilmesi için Öngörülen artışın 
daha da yüksek olması gerekir. Ancak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, ge
nel bütçe içine alınabilirse, yaşlı, yoksul, sakat ve malullerden oluşan bu kesime yönelik iyileş
tirmeler daha anlamlı bir düzeye getirilebilir ve bu kesimin aylıklarında, bütçe olanakları içeri
sinde, yeni ayarlamalara gidilebilir. Bu fonun genel bütçe içine alınması, sosyal güvenlikten 
yoksun bu vatandaşlar lehine kullanılabilecek hale getirilmesi amacına daha uygun olacaktır. 

Hükümet programında, fonların, bir bölümünün bütçeye alınacağı ifade edilmiştir. Sos
yal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna, bütçeye alınacak fonlar arasında yer verilme
sinde, bu açıdan büyük yarar vardır. Böylece, fon kaynaklarının şaibeli bir şekilde yanlış kulla
nım alanlarına tahsisi önlenebilir. Hükümet programında öngörüldüğü biçimde, belirtilen amaca 
yönelik gerekli girişimlerin yapılmasını Hükümetten beklemekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, yukarıdan beri açıklandığı gibi, 2022 sayılı Yasada düzenleme ya
pılması; yoksul, muhtaç, sakat ve malul yurttaşlarımızın aylıklarının artırılması, bir zorunlu
luk olarak görülmektedir. îşte bu nedenlerle, DYP ve SHP gruplarınca verilen değişiklik tekli
fini olumlu buluyoruz. SHP Grubu adına bu yasa değişikliği teklifine kabul oyu vereceğimizi 
bildiriyor, tümünüze saygılarımızı sunuyoruz. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER (Devam) 
2. — Genel Kurulu ziyaret eden Gürcistan Acara Muhtar Cumhuriyeti Başbakan Birinci Yardım

cısı Avtandil Tahadadze Başkanlığındaki parlamento heyetine, Başkanlıkça 'Tioş geldiniz" denilmesi 
BAŞKAN — Muhterem Milletvekilleri, Gürcistan Cumhuriyetinin Acara Muhtar Cum

huriyeti Başbakan Birinci Yardımcısı Avtandil Tahadadze ve Devlet Bakanı Nodari Tahmazşi-
vili ve arkadaşları Meclisimizi ziyaret etmektedirler. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. (Alkışlar) 

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

2, — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri /Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Bursa 
Milletvekili Turlum Tayan, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili içel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, Altmışbeş Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz, 
Kimsesiz ve Sakat Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 1.7.1976 Tarilı ve 2022 Sayılı 
Kanunun Birinci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/198) (S. Sayısı : 44) (Devam) 

— 672 — 



T.B.M.M. B : 45 5 . 3 . 1992 O : 1 

BAŞKAN — Teklifin tümü üzerinde, Refah Partisi Grubu adına Sayın Gökçek; buyurun 
efendim. 

RP GRUBU ADINA t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Sayın Başkanım, değerli arka
daşlar; Sayın Gürkan tarafından verilmiş olan bu teklifi takdir ve şükranla karşılıyoruz; önce
likle onu ifade etmek istiyorum. Yalnız, mevcut olan rakam, 300 gösterge üzerinden olması 
dolayısıyla, son derece düşük kalmaktadır ve yapılan hesaplara göre, 156 bin lira civarında bir 
para tutmaktadır. Bir muhtaç yaşlının 156 bin lirayla geçinmesi, bugün kesinlikle mümkün de
ğildir... , 

M. RAUF ERTEKlN (Kütahya) — Üç ay sonra hiçbir şey değil. 

t. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Üç ay sonra hiçbir şey değildir, hele üç sene sonra 
hiç değildir. O açıdan, bir yemek parası olan 156 bin lira yaşlıların, yarasına merhem olacağı 
anlamına gelmemektedir. Tabiri caizse, bir noktada, iyi bir iş yapalım derken, yaşlıların umu
dunu kırıyoruz, bir noktada, onlarla alay ediyor gibi oluyoruz. 

Bu bakımdan, özellikle bizim teklifimiz -önergemizi de verdik- gösterge rakamının 1 000'e 
çıkması; yani, takribi olarak 500 bin lira civarında bir paranın verilmesi yönündedir. Bu para, 
özellikle fonlardan karşılanabilir, Sosyal Yardımlaşma Fonundan buraya para aktarılması su
retiyle karşılanabilir. 

Arzımız bu kadardır; teşekkür ediyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçek. 
Tümü üzerinde konuşmak isteyen var mı?.. 
ÖMER FARUK EKİNCİ (Ankara) — Sayın Başkan, şahsım adına söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ekinci. 
ÖMER FARUK EKİNCİ (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Zonguldak 

Milletvekili Sayın Müftüoğlu ve arkadaşlarının vermiş oldukları teklifle; ülkemizde, devletin
den, milletinden yaşlandığı için ümit bekleyen 65 yaşını doldurmuş güçsüz insanlara el uzatıl
mış, onların sahipsiz olmadıklarını ve bir bakıma devletimizin ve milletimizin yaşlıların yanın
da olduğunu göstermek için güzel bir jest yapılmıştır. Fakat, biraz evvel Grubumuz adına ko
nuşan Ankara Milletvekilimiz de beyan ettiği gibi, yaşlılarımızın aylıklarının 150 bin liraya, 
160 bin liraya yükseltilmesiyle, sanki onlarla alay edilmekte ve yaşlı insanlara, siz, gençliğiniz
de, bu ülkenin her türlü işine gücüne, güç» katarak çalışmışsınız; fakat, bugün de size ancak 
bu kadar el uzatabiliyoruz, şeklinde, bir nevi rencide edici bir durum yaratılmaktadır. 

Aslında, bu yasa teklifini hazırlayıp veren arkadaşlarımızın ve Yüce Meclisimizin değerli 
üyelerinin bir hususu tefekkür etmeleri, düşünmeleri gerekir. Biz, yaşlı insanlarımızın, genç 
insanlarımızın, milletine, devletin güvenip, milletten, devletten bekledikleri her şeyi elde ede
cekleri düşüncesine sahip olmalarını, o şekilde yetişmelerini neden arzu etmiyoruz? 600 küsur 
sene bir devlet yönetilmiş, bu yönetimde, göçmen kuşlar bile düşünülmüş!.. Göçmen kuşlar 
bir yerden bir yere giderlerken, dinlenecek yerleri olsun diye, yapılarda onlara barınak yaptı
ran bir zihniyet, bugün 150 bin lira gibi gülünç bir parayla, yaşlılarının yarasına merhem ol
mak istemektedir! 

Bugün ülkelerarasinda uçaklar, dolmuş misali çalışırken; ülkelerarasında trafik yoğunlaş
mış ve insanlar, bir ülkeden öbür ülkeye villa kiralamak maksadıyla, kiralık villa ilanlarını gö
zetlerken; ülkemizde, güçsüz .olan bir insanı, sokağın bir tarafından öbür tarafına geçirmeye-
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cek kadar duygusuz bir neslin nasıl yetiştiğini; nereden nereye geldiğimizi, minarenin başından 
kuyunun dibine nasıl düştüğümüzü, bu Mecliste iyi düşünmemiz lazım. 

"Komşusu aç iken, tok yatan, bizden değildir" diyen bir milletin evlatlarıyız. Evladı olan, 
oğlu olan, kızı olan insanın bile güçsüz durumda kalması, bakımhanelere terk edilmesi; oğu-
Iun, gelinin, babasından, annesinden huzursuz olarak, onları bakımhanelere yerleştirmek su
retiyle, kendilerinin rahat edecekleri bir ortamı hazırlamaları, bir ayıptır. Bütün bunların bir 
muhasebesini yapmak mecburiyetindeyiz. Huzurlarınıza bu fikirlerimi arz etmek üzere geldim. 

Muhterem Başkana, söz verdiği için, siz milletvekillerine de bendenizi dinlediğiniz için te
şekkür ederim, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ekinci. 
Buyurun Sayın Bulut. 

CENGtZ BULUT (İzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bugün ha
yırlı bir kanun teklifini görüşüyoruz. Hatırlıyorum, bu kanun çıktığı çaman Türkiye'de beğe
nilmişti; herkes, Allah razı olsun demişti. Ben, geçmişimi inkâr etmeyen tiplerdenim. Biz, ya
pılan şeye, Allah razı olsun deriz, yapılmayan şeyi de eleştiririz. 

Biraz, önce Doğru Yol Partisi Grubu adınajconuşan arkadaşımız, Anavatan Partisini ör
nek gösterdi. Biz yeni milletvekiliyiz; ama, ANAP'ın geçmişine de sahibiz. Bir kanun yapıyo
ruz. Ola ki, biz, geçmişte hata yaptık; biz, peygamberler partisi değiliz ki! Ola ki, hata yaptık, 
eksik yaptık... T&ni, şimdi bizim yaptığımız eksiğin üzerine, eksikle mi gitmek lazım? Kapata
lım o meseleyi. ANAP şöyle yaptı, ANAP böyle yaptı... Geldiğimizden beri hep bu kavga 
sürüyor. > 

Biz, günahımızla, sevabımızla, her zaman için hesap vermeye, konuşmaya hazırız; ama, 
mesele o değil. Gelin, güzelini, tamını yapalım. 

Biraz evvel dediğiniz gibi, 1976 yılında bu kanun çıkmıştı ve o zaman herkes, Allah razı 
olsun demişti; bugün de herkes, Allah razı olsun desin. Bütçeye ne kadar ek yük getirir bilemi
yorum, onun mutlaka hesabını yapmışsınızdır; ama, mantığa yakışsın; rakam, bir yaşlının ge
ne dilenmeyeceği bir noktaya gelsin. Yoksa, ANAP 20 bin lira verdi... Ne yapacağız şimdi, ANAP 
20 bin lira verdiyse?.. Yani, ANAP 20 bin lira verdi diye, ille 156 bin lira mı vermek gerekiyor? 
Adam 156 bin lirayla da geçinemiyor. Gelin, 300 bin gerekiyorsa 300 bin, 400 bin gerekiyorsa 
400 bin verelim; yani, günün gerçeğine göre hareket edelim. Değerler ANAP'Ia değil günün 
gerçekleriyle bağdaşsın. 

SHP'Ii arkadaşım, hep fiyat artışlarını söylüyor. Zaten Sayın Genel Başkanınıza da sora
cağım, "İşçi artışları ne kadar?" diye. 

Kısa bir örnek vereyim : "Hayat pahalılığı şöyle arttı, yaşlılara yüzde 1 arüş yapıldı" denildi. 
1989'da İzmir, Ankara ve İstanbul belediye başkanları görevi bıraktıkları zaman aldıkları 

maaş 900 bin lira, büyükşehir belediye başkanlarının ise 1 milyon 110 bin lira civarındaydı. 
Aradan üç sene kadar bir süre geçti; sizin belediye başkanlarınız bugün 26 milyon lira para 
alıyor! Şimdi, aradaki farka bakın! Siz, kendinize olunca rakamları havalara çıkarıyorsunuz; 
bize gelince de, bizi eleştiriyorsunuz! Bunu Sayın Genel Başkanınıza da soracağım, Allah kıs
met ederse. 

1989 yılında, SHP'Ii ve Anavatan Partili belediye başkanları, görevi bıraktığı zaman kaç 
para alıyordu, şimdi sizin belediye başkanlarınız kaç para alıyor?.. Sizin belediye başkanınız 
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26 milyon lira para alacak, ondan sonra siz burada 156 bin lirayı bütçeye ağırlık olarak göre
ceksiniz!.. Yanlış şeyler bunlar. 

Ben, "Kavgayı, başka meselelerde yapalım; gelin, başka meselelerde tartışalım" diyorum. 
Ancak, bugün yardıma cidden muhtaç insanlarımıza sahip çıkalım. Sayın Maliye Bakanım, 
sizden özellikle rica ediyoruz : Bu mesele, bir Anavatan Partisi, bir Doğru Yol Partisi, bir SHP 
kavgası değil. Günün şartları neyse, lütfen, bunu tekrar gözden geçirin. Bu artış, asgarî ücret 
kadar mı, ya da asgarî ücrete yakın mı olacak; ama, ne olur, şu komik rakamı çıkarmayın. 
Biz, iktidardan bunu bekleriz; biz, büyüklerimizden bunu bekleriz ve bu meseleyi de, muhale
fet olsun diye, sizi rencide etmek için değil, gerçekleri konuşmak için söylüyoruz. 

Yaşlılarımız için, büyüklerimiz için sizden tekrar rica ediyoruz : Lütfen bu işi bir daha 
düşünün, lütfen bu işi mantığa yakın yapın. 

Başarılar diliyor, teşekkür ediyorum; sağolun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN —. Teşekkür ederim Sayın Bulut. 
Oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
Oy kupaları kaldırılsın lütfen. 
(Oyların ayrımına başlandı) 
BAŞKAN — Konuşmak istiyor musunuz Sayın Bakan?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Genel Kurulumuz, 65 yaşını doldurmuş, muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk Va
tandaşlarına aylık bağlanmasına ilişkin kanunun gösterge rakamında bir değişiklik öngören 
teklifi görüşmektedir. 

Biraz önce konuşan arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi, bu kanun 1976 yılında çıkmış 
ve fevkalade sosyal boyutu olan bir kanundu. O zaman, 65 yaşını doldurmuş kişi, eğer kimse
siz ise, kendisine bakacak kimsesi yoksa, devlet, buna belli bir miktar maaş versin. Eğer bir 
göz odalı eyi de varsa, orada kimseye muhtaç olmadan -Allah devlete ve millete zeval vermesin 
deyip- geçinebilsin; aynı şekilde, kişi 65 yaşını doldurmamış; ama, sakat, iş görme gücünden 
yoksun ise, belli şartlar varsa, ona da devlet aynı düzeyde bir maaş versin dendi. 

1976 yılında çıkan bu kanunla ilgili olarak, 1977 yılında 422 bin kişiye maaş bağlandı. 
Yıllar itibariyle bu rakamlar değişti. Halen, 1992 yılının başında, bu kanundan yararlanan kişi 
sayısı 611 802 kişidir. 1976'da bağlanan maaş, o gün için gerçekten bir anlam taşıyordu. Eğer 
o günkü maaş miktarını bugüne endekslersek, bugün ödenmekte olan o rakamın çok düşük 
kaldığını göreceğiz. Halen bu kimselere 52 bin 300 lira aylık ödenmektedir; ancak, şöyle geç
mişe bir baktığımız zaman, 1980 yılından bugüne kadar gösterge rakamında, sadece 1990 yı
lında, yani iki sene önce, ufak bir değişiklik olmuş, 60'tan 100'e çıkarılmış; yani gösterge raka
mında, yüzde 66'lık bir artış yapılmış, katsayı da eklenerek, maaşında yüzde 100'Iük bir artış 
meydana gelmiş. Ama, biz bugün, sadece gösterge rakamında yüzde 300'lük bir artış yapıyo
ruz. 1980'den, 1992 yılına kadar, bir tek 1990 yılında yüzde 66'lık bir artış olmuş; bugün bir 
defada yüzde 300'lük artış meydana getiriyoruz ve bu artışın sonunda, aylığı 52 300 liradan, 
166 bin liraya ulaşmaktadır. 
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Bu değişikliğin malî yükü, 768 milyar liradır. Prim sistemine göre çalışan bir sigorta de
ğildir bu; devlet bütçesinde yer alır, devlet, prim almadan bunu öder. Dolayısıyla, bu yaptığı
mız değişiklikle, bugüne kadar yapılmamış olan bir artış sağlıyoruz. 12 yıl içerisinde sadece 
bir defa yüzde 66'hk artış meydana gelmiş; biz, sadece göstergede yüzde 300 bir artış meydana 
getiriyoruz ve biraz evvel de ifade ettiğim gibi, 768 milyar lira da, ilave olarak devlet bütçesine 
konuyor. 

Bu artışı, yaşlılarımız, muhtaçlarımız için yeterli görüyor muyuz? Gayet tabiî, gönül ister 
ki, bunu kat kat artıralım; ama işte, 1,5 aydır bütçeyi görüşüyoruz; bir de bir kaynak meselesi 
var; dolayısıyla, mevcut kaynak muvacehesinde, bunu yapabildik; fakat yaptığımız da, biraz 
evvel ifade ettiğim gibi, bugüne kadar yapılan en büyük artış olmuştur; ama yeterli midir? Dê  
ğildir. İnşallah, temmuz ayında katsayı artışıyla bir miktar daha artış olacaktır; gelecek sene 
ocak ayında yine artacaktır. Gelecek yıl belki bir miktar daha değişiklik yapabiliriz. Zaten bu
nu bir miktar daha artırsanız, 166 000 lira, 200 000 lira olsa, yine bugünkü konjonktüre göre 
bir şey ifade etmeyebilir; ama bu aylığı, daima kendi ölçüleri içerisinde mütalaa etmek lazım. 
Şüphesiz ki, artmasını biz de isteriz; ama, neticede, kaynak bulma durumuyla karşı karşıya 
kaldığınızda, her istediğinizi yapmak mümkün olmuyor. 

Ben, Yüce Meclisin, teklifin öngördüğü rakamlar istikametinde takdir buyuracaklarını 
umuyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. " 
Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum. 

65 "Vaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hak
kında 1.7.1976 Tarih ve 2022 Sayılı Kanunun Birinci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştiril

mesine Dair Kanun Teklifi 

Madde 1. — 1.7.1976 tarih ve 2022 sayılı Kanunun t inci maddesinin birinci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"65 yaşını doldurmuş, kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sos
yal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya 
aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mah
keme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip 
bulunmayan ve muhtaçlığını İl ve İlçe İdare Heyetlerinden alacakları belgelerle kanıtlayan Türk 
Vatandaşlarına hayatta bulundukları sürece, 300 gösterge rakamının her yıl bütçe kanunu ile 
tespit edilecek katsayı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır." 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Oğuz. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkanım, muhterem arkadaşlarım; Doğru Yol Par
tisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan 
Tayan, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanveki
li İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, Altmışbeş Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz, 

— 676 — 



T.B.M.M. < B : 45 S . 3 . 1992 O : 1 

Kimsesiz ve Sakat Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 1.7.1976 Tarih ve 2022 
Sayılı Kanunun Birinci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi üze
rinde söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle muhterem heyetinizi hürmetle selamlıyorum efendim. 

Şu ana kadar, grupları ve şahısları adına konuşan arkadaşlarımız, teklifin ehemmiyetini 
ve müzakere konusu yaptığımız teklifle getirilecek hizmeti dile getirdiler. Eksik olmasınlar, Maliye 
ve Gümrük Bakanımızı da, bunun aslında bir şey ifade etmediğini; ama, zamanla iyileştirile
ceğini ifade ettiler. Bu müjde de, tabiî ki, hayırlı bir müjdedir. Daha iyi bir noktaya götürül
mesi hususundaki bu temenni karşısında, tabiî ki, biz de sevindik. 

Ancak, şunu hemen ifade etmek isterim ki : Memleketimizin içinde bulunduğu pahalılık 
ve yoksulluk karşısında, 65 yaşını doldurmuş, yoksul ve hiçbir yerden geliri olmayan bir kim
seye tayin edilen, bağlanan bu gelir, aslında çok komiktir. 65 yaşına gelmiş bir kişiyi düşünü
nüz... Bunun her türlü ihtiyacı vardır; yiyecek, içecek, giyecek gibi. Hele, bir de barınacak bir 
evi, sığınacak bir damı yoksa, bu 160 küsur bin lira ile, bu adam ne yapar?!. 

Bunu, fevkalade acı bir tablo olarak önünüze seriyorum ve diyorum ki: Yoksulluğu, an
cak, çeken insanlar bilir. Yoksulluk çekmeyen bir insana, yoksulluğu tarif de demezsiniz. Ame
rika'da bir okulda yoksulun portresini çizen, daha doğrusu, tarif eden bir talebenin, -hiç yok
sul görmediği için- "evleri, apartman daireleri yoksul muş, arabaları yoksulmuş, evlerindeki 
eşya yoksulmuş" şeklindeki bir tarifini hatırladım. Yoksulluk mefhumunu bilmeyen bir insa
na, yoksulluğu anlatamazsınız, ömründe bal yememiş bir insana, balı şekerle tarif etmek müm
kün değiledir, pekmezle tarif etmek de mümkün değildir. Bunun gibi, yoksulluk çekmeyen bir 
insana, yoksulluğu tarif edemezsiniz. Bunu, Cenabı Hak sadece, yaklaşmış bulunan Ramazan 
ayında, Müslümanların tutacağı oruçla tarif etmiş ve "Sabahleyin niyetlenin, akşama kadar 
yemeyin ve açlığın, yoksulluğun ne demek olduğunu tadın ve bununla da yoksulların halini 
anlayın. Ancak bu şekilde anlarsınız. Yemeyin, içmeyin, akşama kadar bekleyin -Allah rızası 
için bekleyin- hiç olmazsa, yoksulluğu çeken insanların çektiği sıkıntıyı bir nebze tadın" de
miştir Cenabı Hak. 

Fakirlik, küfre en yalcın nokta olarak tarif edilmiş bizim inancımızda. Bir insan düşünü
nüz ki, ne yaparsa yapsın fakirlikten kurtulamıyor, o derece yoksulluk içerisine düşüyor ki, 
neredeyse isyan noktasına geliyor. Onun için, tslam, fakirliği tarif ederken, "küfre en yakın 
noktadır" diye tarif etmiştir. Bir millet, bir fert bir insanın, fakirliği sebebiyle küfre düşmesi
nin müsebbibi olursa, bunun ağır ve çok acı mesuliyetini çeker. 

"Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar" derler, birisi, ayda 15-20 milyon veya daha 
yüksek maaşlarla yiyecek, gelirleriyle müreffeh olarak, lüks apartmanlarda gayet rahat yaşa
yacak; öbürü ise, 150 küsur bin lira ile bütün ihtiyaçlarını karşılayacak!.. 

Böyle şey olmaz. Bu, fevkalade yanlış bir şeydir ve böyle olursa, hakikaten, biri yer biri 
bakar; ama, kıyamet de ondan kopar. 

Teeddüben arz ediyorum : Anadolu'da daha ağır bir laf vardır; "aç köpek fırın duvarı 
yıkar" derler. Peki, ya aç insan ne yapar?! O da devletini yıkar. Onun için, bir noktada, açlığın 
ne getireceğini ve neler götüreceğini de, insanların daha doğrusu Meclisimizde vazifeli olan 
kimselerin ve bizlerin fevkalade iyi değerlendirmesi lazım. 

"Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir." Bu da, inancımızın bir gereği. Bu, vicdan
ların nasırlanmasının alametidir, acıma hissi kaybolmuş demektir. Etrafındaki fakir fuka-
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rayı düşünmüyor; kendisinin karnı tok, yemiş, içmiş, çok rahat yatıyor; ama komşusu aç,.. Böyle 
olursa, o, bizden değildir; yani Müslüman değildir. "Komşusu aç iken, kendisi tok yatağa gir
mişse, o bizden değildir" diyor İslamiyet ve bunu reddediyor. 

Düşününüz ki, yaşlısıyla, genciyle işsiz 9 milyon insan, şehirlerin büyük meydanlarında 
veya kahvehanelerde öğle veya akşama kadar, "Acaba beni bir işe götürecek, karnımı doyura
cak bir insan yok mu, bugün bir iş çıkmayacak mı?" diye boynunu büküp oturup bekliyor, 
akşam evine bir kilo ekmek parası götürememenin ıstarıbım çekiyor, gözyaşı döküyor... 

İşsizlik ve yoksulluğun en önemli bir mesele olduğunu düşünerek, her şeyi ona göre hazır
lamak lazımdır, Yoksa, gelip şikayet etmeseler dahi, onlann sessiz sedasız döktüğü gözyaşı ve 
ahü enini, bizi felaha götürmez, iflas etmez. Bundan, hem ağır manevî mesuliyet doğar, hem 
de memleketin dengesi bozulur. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun içindir ki, bazı ülkelerde, işsizlere, işsizlik primi ödenme-
se dahi, işsizlik aylığı verilmesi ve yoksullara, özellikle oturacak bir ev verilmesi ve hiç olmazsa 
maişetini temin edecek, canım teninde tutabilecek bir aylığın bağlanması, anayasa meselesi haline 
getirilmiş ve bu konuda özel kanunlara değil, anayasalara hüküm konulmuştur. Biz ise 9 mil
yonu bulan işsizlerimiz kahvehanelerde otururken, çok rahat olarak işlerimizi devam ettiriyoruz! 

Ecdadımız bu konuya zamanında eğilmiştir. Bir Darülaceze, düşünün, bugün yüzlerce in
sanı bağrında himaye ediyor, barındırıyor, "İçimizdeki güneş" diye üzerine yazıyor; ama biz, 
onun acısını hâlâ içimizde duyuyoruz. Diliyorum ki, memleketimizin her köşesinde yüzlerce 
güçsüzler yurdu (darülaceze) o müesseseyi takip etsin ve yoksullarımızı himaye edecek mües
seselerimizin adedi gün geçtikçe çoğalsın. Ancak, çıktığı günlerde hatırlıyorum, bu kanun, bir 
hayli suiistimal edildi. Yoksul, fukara ve yaşlı insan, muamelesini takip etmekte acil kaldı, gi
deceği yeri bilemedi, yardımcı bulamadı, hasta olduğu için evinden çıkamadı, yani çeşitli ne
denlerle, asıl ihtiyaç sahipleri bu haktan yararlanamadı; fakat aslan gibi oğulları olan, traktö
rü olan, malı mülkü olan insanlar, gene işini uydurdu ve yaşlılık aylığı aldı! Yani, kanunun 
yanlış bir şekilde tatbikatına şahit olduk. 

Sayın Bakanım, "Bugün 611 bine ulaşan bu kimselerin sayılarının gün geçtikçe de arttığını" 
ifade etti. Sayıları 400 binden 600 bine geldiğine göre, haysiyeti, vakarı ve her şeyden evvel, 
bulunduğu muhitte itibarı olan bir insanın, "Ben yoksulum, bana yardım edin" demesi, di
lenmekle eşdeğerdir, hiçbir farkı yoktur. Bunu söyleyebildiğine göre, memleketimizde her gün 
yoksulluk artıyor ve yoksulların da adedi çoğalıyor demektir. Bunu bilhassa, nazara almak 
mecburiyetimiz vardır. v 

Ne kadar artırırsak, gene de, şu ortadaki küçük ve gülünç rakam, bir insanın ihtiyacını 
görecek mahiyette ve vüsatte değildir. 166 bin lirayla 760 milyarlık bir yükün getirildiğini ka
bul etsek de, yine bunun kaynağını bulmak gerekir. Evinde tek başına veya sığındığı bir köşede 
yaşayacak bir insanı, 160 bin lirayla başbaşa bırakmak, onu bir bakıma ölüme terk etmek de
mektir. 

Biz, Refah Partisi Grubu olarak bu konuda bir takrir hazırladık, muhterem heyeti Aliniz 
bunu desteklerse, dediğim gibi, hiç olmazsa, geçinebileceği, canını teninde tutabileceği, bir ye
mek parası yapabileceği veya çok cüzi olan bu gelirle, tek odalı bir yer bulup barınabileceği 
miktarda bir parayı bu yaşlılarımıza vermenin zaruretine inanıyor ve bu vesileyle Heyeti Âlini
zi hürmetle selamlıyorum efendim. 
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Teşekkür ederim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
1 inci madde üzerinde başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
İki önerge var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanunun 1 inci maddesindeki gösterge rakamının 300 gösterge rakamından 1 000 göster
ge rakamına yükseltilmesini teklif ederiz. 

Ömer Faruk Ekinci 
Ankara 

Fethullah Erbaş 
Van 

Melih Gökçek 
Ankara 

Bahattin Elçi 
Bayburt 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin "en az asgarî ücret kadar aylık 
ödenir" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Cemal özbilen 
Kırklareli 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

Selçuk Maruflu 
İstanbul 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Faruk Saydam 
Manisa 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin "en az asgari ücret kadar aylık 
ödenir" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Selçuk Maruflu (İstanbul) 
ve arkadaşları 

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

Çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Kaynak nedeniyle katı
lamıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önerge sahibi söz istemiyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanunun 1 inci maddesindeki gösterge rakamının 300 gösterge rakamından 1000 gösterge 

rakamına yükseltilmesini teklif ederiz. 
Ömer Faruk Ekinci (Ankara) 

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

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

Başkan. • 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmemiştir. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci madde 

kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımlandığı tarihi takip eden aybaşında yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 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?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tümünü oylarınıza sunmadan önce, lehte ya da aleyhte konuşmak isteyen sayın üye?. .Yok. 
Tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş ve kanun

laşmıştır. Hayırlı olsun. 
1. — Küçük Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Bir Kısım 

Borç Faizlerinin Silinmesine Dair 6.2.1992 Tarih ve 3772 Saydı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Mad
desi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/350) (S. Sayısı : 42) (Devam) 

BAŞKAN — Küçük Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine 
Olan Bir Kısım Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Kanunun oylama neticesini arz ediyorum : 

1 Kullanılan oy sayısı : 184 
Kabul : 143 
Ret : 38 
Geçersiz : 3 
Böylece, ikinci kez görüşmesi yapılan kanun, kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 
3. —istiklal Madalyası Verümiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanma

sı Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin ikinci Ftkrastnın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç'ın 1005 Saydı istiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara 
Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanunun Değişik Birinci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/328, 2/79) (S. Sayısı : 
45)(1) 

(1) 45 Saydı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 3 üncü sıradaki, İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunan
lara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci Maddesi
nin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ile, Ankara Milletvekili 
Mehmet Sağdıç'ın 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibin
den Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanunun Değişik Birinci Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup okupmamasını oylarınıza sunuyorum : Okunmasını kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Tümü üzerine Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Sağdıç; buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — Sayın Başkan, değerli millet-, 

vekilleri; konuşmamın başında, Zonguldak'ta meydana gelen faciada hayatlarını kaybeden de
ğerli işçi kardeşlerimize Cenabı Allahtan rahmet, yüce Türk Milletine de başsağlığı diliyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1005 sayılı, İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara 
Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun Teklifi üzerinde Anava
tan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygı ve sevgiyle selam
lıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Anayasamızın, ".Sosyal Güvenlik Bakımından Özel Olarak Korun- ' 
ması Gerekenler" başlıklı 61 inci maddesinin birinci fıkrası, "Devlet, harp ve vazife şehitleri
nin dul ve yetimleriyle, malul ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat sevi
yesi sağlar" demektedir. 

Anayasamızın gerekçesinde de ifade edilen bu konu, toplumumuza fedakârlık yapmış olan 
şehitlerin geride kalanlarına ve gazilerin ailelerinin korunmasına, toplum için fedakârlıkta bu
lunan insanlara, toplumun vereceği garantiler cümlesindendir. 

Kurtuluş Savaşında kahramanlık gösterenlere İstiklal Madalyası verilmiş ve 20 Şubat 1968'de, 
yani 48 yıl sonra, sayıları çok azaldığı bir sırada, bu yaşlı kahramanlara, vatanî hizmet terti
binden maaş bağlanmıştır. 

Kore'de savaşanlar, Birleşmiş Milletlerin çağrısı üzerine gönderilen Türk tugayı mensup
larıdır. Bunlar, dünyanın öbür ucunda, vatandan uzakta, Türk toprakları için değil, Birleşmiş 
Milletler ideali için, dünya barışı için savaştılar. 

Kıbrıs Savaşı da, topraklarımızın dışında, sınırlarımıza yakın, soydaşlarımızın tecavüze 
uğradığı bir adada barış anlaşmalarını, itibarımızı ve çıkarlarımızı savunduğumuz, bir yanıyla 
uluslararası, bir yanıyla da ulusal bir savaştı. Ulusumuza gurur ve güven vermiştir. Bu harekat, 
Türkiye'nin ne kadar güçlü ve silahlı kuvvetlerinin ne kadar yetenekli olduğunu, bütün dünya
ya bir kere daha göstermiştir. , 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; teklifimiz, vatan için savaşan ve halihazırda mağdur 
durumda olan kişilerin mağduriyetini önlemek ve sosyal devlet anlayışının gereğini yerine ge
tirmek için hazırlanmıştır. Bu insanlar, gerektiğinde savaşmaya ve ölmeye gittiler; savaşın yeni
den çıkmasını ve yeniden alevlenmesini önlediler; caydırıcı oldular. 

28.8.1991 tarih ve 3761 sayılı Yasanın 1 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırı
larak, meydana gelen eşitsizlik ortadan kaldırılmış, bu haksızlığa son vermek amacıyla hazır
lanan teklif metniyle, bu kişilere de her ay maaş bağlanması öngörülmüş ve 1005 sayılı Kanu
nun 1 inci maddesi kapsamı genişletilmiştir.. 
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Görüşülmekte olan kanun teklifim gibi, Hükümetin de aynı mahiyette bir kanun tasarısı
nı Meclise sevk etmesi, gerçekten mağdur eden ve onur kırıcı, yürürlükteki kanunun 1 inci 
maddesinin ikinci fıkrasının yürürlükten kaldırılması beni mutlu etmiştir. 

Teklifimizin yasalaşması için katkıda bulunan bütün milletvekillerine sonsuz şükranları
mı arz eder, olumlu oylanmzı bekler, hepinizi şahsım ve grubum adına telaar selamlarım. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağdıç. 
Tümü üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Tümü üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

istiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması 
Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin tkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Ka-

nun Tasarısı 
MADDE 1. — 24.2.1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Va

tanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesine 28.8.1991 
tarihli ve 3761 sayılı Kanunla eklenen ikinci fıkra yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyprum : Kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul 

edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımını takip eden aybaşında yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tümünü oylarınıza sunmadan önce, lehte ve aleyhte konuşmak isteyen sayın üye var mı 

efendim? 
Tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayırlı olsun. 
4. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 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) (1) 

BAŞKAN—4 üncü sıradaki, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bazı Maddeler eklenme
si Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporlarının görüş
melerine başlıyoruz. 

(1) 31 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza sunuyorum : Raporun okunmasını kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Tümü üzerinde Anavatan Grubu adına Sayın Avni Akyol'a söz veriyorum. Sayın Akyol?.. 
Sayın Akyol?. Yoklar?.. 
Başka gruplardan söz isteyen?.. Yok. 
Şahısları adına söz isteyen?.. Yok. 
Tasarının tümün üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere 

geçilmesi kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hak

kında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hak

kında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna aşağı
daki ek maddeler eklenmiştir. 

"Kadir Has Üniversitesi 
EK MADDE 3. — İstanbul'da Türk Eğitimine özgü Kadir Has Vakfı tarafından 2547 sa

yılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi ve 
kamu tüzelkişiliğine sahip olmak üzere Kadir Has Üniversitesi adıyla yeni bir Üniversite ku
rulmuştur. 

Bu Üniversite; 
a) Fen Edebiyat Fakültesi ile Mühendislik Fakültesinden, 
b) Temel Bilimler Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsünden, 
Oluşur." 
BAŞKAN —, Ek Madde 3 üzerinde söz isteyen sayın milletvekili?. Yok. 
Ek madde 3'ü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ek madde 4'ü okutuyorum : 
"Koç Üniversitesi 
EK MADDE 4. — İstanbul'da Vehbi Koç Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Ka

nununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi ve kamu tüzelkişiliğine 
sahip olmak üzere Koç Üniversitesi adıyla yeni bir Üniversite kurulmuştur. 

Bu Üniversitesi; . ~ 
a) Fen İnsanî Bilimler ve Edebiyat Fakültesi ile İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesinden, 
b) İşletme Enstitüsünden, 
Oluşur" 
BAŞKAN — Ek madde 4 üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ek madde 5'i okutuyorum : 
"Bilkent Üniversitesi 
EK MADDE 5. — Ankara'da Hacettepe Çocuk Sağlığı Enstitüsü Vakfı, Hacettepe Tıp 

Merkezi Vakfı ve Hacettepe Üniversitesi Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim ICanununun 
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vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, Icamu tüzelkişiliğini 
haiz Bilkent Üniversitesi adıyla bir Üniversite kurulmuştur. 

Bu üniversite; 
a) Fen Fakültesi, Güzel Sanatlar-Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İktisadî İdarî ve Sosyal 

Bilimler Fakültesi, İnsanî Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fa
kültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinden, 

b) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu ile Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekoku
lundan, 

c) Dünya Sistemleri, Ekonomileri ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Güzel Sanatlar 
Enstitüsü, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnsanî Bilimler ve Edebiyat Enstitüsü, İşlet
me Enstitüsü, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsünden, 

Oluşur." 
BAŞKAN — Ek madde 5 üzerinde söz isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 
Ek madde 5'i oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

' Efendim, şu anda kanun tasarısına 6 ncı bir ek maddenin ilave edilmesine dair bir önerge 
geldi, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 31 sıra sayılı kanun tasırısının çerçeve 1 inci maddesine bağlı 5 nci mad
deden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Ayni Akyol Abbas Inceayan 
Bolu Bolu 

Mustafa Kalemli Refik Aslan 
Kütahya Kastamonu 

Rauf Ertekin 
' Kütahya 

öneri : v 

EK MADDE 6. — Yeni bir üniversite veya üniversiteden birine bağlı bir veya birkaç fakül
te, bölüm ve birimlerini yapıp, millî eğitimimize bağışlayan gerçek veya tüzelkişilerin adları, 
Yükseköğretim Kurulunun görüşü ve Bakanlar Kurulu kararıyla yaptıkları üniversite veya fa
külte ve bölümlerine verilir. 

Gerekçe : 
Bilindiği gibi, ülkemizde yükseköğretimde okullaşma oranı çok düşüktür. Her yıl yüzbin-

lerce öğrenci yükseköğretim kurumlarına girememektedir. Bu yılki müracaata göre, önümüz
deki yıl 800 bin müracaat sahibi açıkta kalacaktır. 1986'dan bu yana yükseköğretime yerleştiri
len öğrenci oranları sırasıyla, yüzde 32,9; yüzde 27,8; yüzde 27,2; yüzde 23,5; yüzde 22'dir. 

Yükseköğretimde okullaşma oranı ise, çevre ülkelerine ve gelişmiş devletlere göre, örgün 
eğitim yönünden en düşüktür. ABD'de yüzde 59,6; Kanada'da yüzde 62; İsrail'de yüzde 34,1; 
Yunanistan'da yüzde 27,0; İtalya'da yüzde 26,3; Polonya'da yüzde 19,6; İspanya'da yüzde 31,5; 
Irak'da yüzde 13,8; Rusya'da yüzde 23,6; bizde yüzde 9,7'dir. Açıköğretimle bu oran yüzde 
15,3'tür.' 
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Bu gerçeklerden dolayı, devletin hizmetleri yanında vakıf ve özel sektör yoluyla, bu en 
önemli hizmetin geliştirilmesi ve teşviki gerekmektedir. 

özel sektör yapımına şimdilik Anayasamız engeldir. Bugün için vakıflar yoluyla yeni ilk 
iki Üniversite açılmaktadır. Üçüncüsü, son hazırlık safhasındadır. 

Bu bakımdan, ilk ve ortaöğretim kurumlarında olduğu gibi, yükseköğretim kurumların
da da bağış yapanlara adlarının verilmesi, teşvik yönünden şarttır. 

İzzet Baysal, Bolu'da 62'ye yakın eğitim ve sağlık yatırımı yapmış, açılacak Bolu-Abant 
Üniversitesinin yatınmlannın üçte birini tamamlamış, kalanını süratle bitirmekte olan örnek 
ve seçkin bir işadamı ve hayırseverdir. 

Sadece, açılacak üniversitenin 7 binası için 27 milyar harcamıştır. Bu yıl sonunda harca
ma 44 milyarı bulacaktır. Bunlar, 1 500 kapasiteli birinci etap binalardır. İkinci ve üçüncü etap 
binaları 1996'da tamamlandığında öğrenci kapasitesi 4 500'e çıkacak; 

tzzet Baysal Vakfınca yapılacak harcamalar 130 milyarı aşacaktır. 
Bu teklifimizle, Bolu'da açılacak Üniversiteye Bolu Abant tzzet Baysal Üniversitesi adı 

verilmesine imkân sağlanmış olacaktır. 
tzzet Baysal gibi Türk millî eğitimine katkıda bulunanlara da teşvik yönünden aynı imkân 

verilmiş olacaktır. 
BAŞKAN — Efendim, bu önergenin yeri, yapılan araştırmaya göre, 2547 sayılı Kanun

dur. Bu önergeyi burada işleme koymamıza imkün yoktur. Onun için bunu muameleden kaldı
rıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 1 inci maddeyi, daha önce kabul edilen ek maddelerle beraber oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Sayın Kahveci, söz mü istiyorsunuz? 
ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kahveci. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, oylandı. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Sayın Başkan, oylanmadı mı, tutanaklara geçmedi mi? 
BAŞKAN — Hayır hayır, neticeyi bildirmedim, oylanmadı. "Madde üzerinde söz isteyen 

var mı?" dedim. 
Buyurun Sayın Kahveci. 
ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kısa görünen, fa

kat ülkemiz İçin, milletimiz için çok önemli olan bu kanun konusunda, zabıtlara geçmek ve 
Yüce Heyetinize de arz etmek üzere, bazı hususlara değinmek istiyorum. 

Bu iki üniversitenin kurulmasında bu iki hayırsever vatandaşımızın birikimlerini, servet
lerini bu amaç için yönlendirmelerinden hasbelkader katkısı olanlardan biriyim. 

Burada, daha önce de bildiğiniz gibi, yükseköğretimde okullaşma oranının ne kadar dü
şük olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu kaynakların daha hızlı artırılması için, biraz önce Gru-
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bumuzun verdiği önerge, usule uygun olmadığı için kabul edilemedi, ama, inşallah bundan 
sonra, bu Meclis, bu önergeyi ayrı bir kanun olarak yasalaştırır ve hayırsever vatandaşların, 
kefeninin hiçbirisi cepli olmayan vatandaşlarımızın, servetlerini yükseköğrenime daha hızlı bir 
şekilde dönüştürmeleri sağlanabilir. 

Saygılarımla arz ederim, 
BAŞKAN — 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen... Kabul edil

miştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun tümünü oylarınıza sunmadan evvel lehte, aleyhte konuşmak isteyen sayın mil

letvekili var mı?.. Yok. > 
Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayırlı olsun. 
5. — 506 Sayût Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarı

sı ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu Raporu (1/351) (S. Sayısı : 50) (1) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri; 5 inci sıradaki 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 

Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu Ra
porunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. , 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporunun okunup, okunmamasını oylarınıza sunuyorum : Raporun okunma

sını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerinde gruplar adına konuşmak üzere, Anavatan Partisi Grubu adına 

Sayın Emin Kul, buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA EMİN KUL (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bir maddesinde değişiklik yapan kanun tasarısı üze
rinde, Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Görüşlerimizi arza başlarken 
sizleri saygılarımla selamlıyorum. 

İnsanlarımızın yaşam boyunca karşılaşabileceği doğal, olağan veya olağanüstü olayların 
yarattığı sakatlık, yetimlik, dulluk, hastalık, yaşlılık ve nihayet ölüm gibi risklere karşı ne dere
ce güvence içinde olduklarını, kendi kendimize bu aşamada bir kez daha sormak durumundayız. 

İnsanlarımız, gelir düzeyleri ne olursa olsun, biraz önce belirttiğim çeşitli etkenlerin do
ğuracağı riskler için de yarınlarına, ülkemizde ne kadar güvenle bakabiliyorlar acaba? Katıla
nın parasal katkısını gerektiren, buna rağmen bu katkının miktarı ile, alacağı hizmet ve güven
cenin şartları, biçimi, neredeyse her gün değişen bir sigorta sistemiyle, sosyal güvenliğin sağ
landığına acaba inanç var mıdır?! 

Bu sorulara olumlu veya yorumsuz cevap verilebileceği kanısında değilim. Bu sorulara gü
venle ve rahatlıkla cevap verilemiyor veya tereddütlerle dolu düşünceler ileri sürülüyorsa, sos
yal güvenlikten kuşkularımız olduğu açıklıkla ortaya çıkar. 

(1) 50 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Devlet Planlama Teşkilatı verilerine göre, 19 209 000 çalışan insanımızın, ancak 8 280 000'i 
Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve SSK iştirakçisi olarak aktif sigortalı bulunuyor. Durum bu oldu
ğuna göre, bunların bağımlı aile fertleri dahi dikkate alınsa, genel nüfusumuza oranla, ülke
mizin büyük bir alanında sosyal güvenliğin söz konusu olmadığı ve ulusumuzun büyük bir 
kısmının sosyal güvenlikten yoksun bulunduğu, kaba hatlarıyla ortaya çıkar. 

Ayrıca, bu sayısal veriler toplamı, çalışanların yarısının, yani 7 milyon 860 bininin kayıt
sız çalışanlardan teşekkül ettiğini de apaçık gösteriyor. Böylece, bir sosyal güvenlik kurumuna 
kayıtlı olarak sadece yaşlılık aylığı alanlar açısından baktığımızda, vatandaşlarımızın yüzde 
81'inin sosyal güvenlikten yoksun olduğunu hemen görmüş oluyoruz. Kaldı ki, sosyal sigorta 
hizmetinden faydalanması gereken bir kısım iştirakçiler, yeterli katılımda bulunamadıkların
dan, malullük, yaşlılık gelirlerinden mahrum kaldıkları gibi, bunların bağımlısı dul ve yetim
ler de, çoğu kez toplu ödemeyle savuşturulan bir sosyal sigorta uygulamasıyla karşı karşıyadırlar. 

Sosyal güvenlik konusuna bir başka boyuttan bakarsak, çok daha çarpıcı tablolar ortaya 
çıkmaktadır. Bedensel gücünün veya zekasının bir kısmını veya tümünü yitirmiş, görmeyen, 
duymayan, konuşamayan özürlü ve sakat olarak yaklaşık beş milyonun üzerinde yurttaşımız; 
yaşları 65 ve daha yukarıda olan, bakıma muhtaç yaklaşık üç milyon yaşlımız; korunmaya muh
taç, yaklaşık dörtyüz binin üzerinde çocuğumuzun olduğu, bir kısım verilerden apaçık ortada. 
Bunlar, kendi iradeleri dışında karşılaştıkları risklerle başbaşa kalan insanlarımızdır. Bugüne 
kadar, hangi siyasal iktidar tarafından olursa olsun, sosyal güvenlik alanında yapılan düzenle
me ve kurumlaşmaları saygıyla ve şükranla karşılıyoruz; ama, sosyal güvenliğin, sadece bir si
gorta sistemi olmadığını da apaçık tespite ihtiyaç duyuyoruz. 

Tarihsel gelişmenin ve toplum yaşamının çağımıza ulaşan bir gereği olarak, uluslar, "devlet" 
diye bir aygıt, bir örgüt kurmuşsa; bu örgütü, bu aygıtı, kendilerinin varlığı, düzeni ve dirliği 
için. kurmuşsa; devletin, sosyal güvenliği sağlaması, yaşamsal ve vazgeçilmez bir ödevi ve o dev
letin uyruğunda olan her bireyin, her yurttaşın da, sosyal güvenlik, kaçınılmaz, vazgeçilmez 
temel bir hakkıdır. 

Anayasamızın 60 inci maddesi de, herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğunu kay
dettiği gibi, devletin, bu alanda gerekli tedbirleri alacağını ve teşkilatları kuracağını da apaçık 
hükme bağlamıştır. 

Kaldı ki, sosyal güvenlik, insanlık tarihinin geçirdiği çeşitli deneylerin bir ürünü olarak, 
temel bir insan hakkı ve devlet görevi tanımlamasıyla, tnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, 
Avrupa Güvenlik Sözleşmesi ve Avrupa Topluluğunun, Avrupa Sosyal Şartı ve Uluslararası Ça
lışma Teşkilatının, 102 sayılı Sözleşmesinde yer almış, bu belgelere geçmiştir. 

Ülkemizde belirgin olarak görülen gerçek şudur : Ulusumuzun bireylerinin, sakatlık, ye
timlik, dulluk, yaşlılık, hastalık, korunmaya muhtaçlık gibi yaşamları boyu karşılaşabilecekle
ri risklerde, devletin, yeterince görev almadığı, harcama yapmadığı; geneliyle, sosyal güvenliği 
sağlayacak ödevlerini yeterince yerine getirmediği noktası ve gerçeğidir. 

Devlet, sosyal güvenlik kavramının özel bir alt kurumu olan parasal katılımlı ve ülkemiz
de olduğu gibi, nimet-külfet dengesi, çeşitli eşitsizlik, neredeyse her iki yılda bir siyasal ikti
darlarca müdahaleye uğrayan bir sigorta sisteminin sadece yasa koruyuculuğunu yapmaktadır. 
Geneliyle, bunun dışında bir katkıda bulunmamakta, sosyal güvenlik sistemi geliştirme yolun
da önemli bir mesafe alınmamaktadır. Genelde, aslında bu alanda tedbirler alınmalı, bu alan
da yeni düzenlemeler yapılarak, ihtiyaç mutlaka giderilmelidir. 
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Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı gibi kuruluş
lar, aslında parasal katılımlı olarak sosyal güvenliğin bîr alt kurumudur. Dolayısıyla bu ku
rumlar, iştirakçilerin ödediği primler karşılığı hizmet verir; bu kurumlardan hizmet alınır. Şimdi, 
bu alt kurumla, 506 sayılı Yasayla ilgili, r)rim alacaklarını çabuklaştırmaya yönelik -ki tasarı
nın gerekçesi bunu ifade ediyor- tek maddelik bir tasarıyı görüşüyoruz; yani finansmanında, 
malî kaynağında bir tek kuruşluk devlet katkısı olmayan, iştirakçisi işçilerin ödediği ve yine 
onlar için ödenen primlerin inşa ettiği bir mülkiyet yapısı bulunan kuruma hukukî bir müda
hale yapacağız. 

Esasen bugüne kadar 50(5 sayılı Kanuna otuzu aşkın müdahale yapılmış ve kanun, zaten 
tanınmaz bir hale gelmiş; iş, yeni baştan ele alınacak bir noktaya kadar ulaşmıştır. , 

Şimdi müzakeresini yapmakta olduğumuz tasarıyla, doğrudan doğruya işçilerin aylık ücr 
retleririden kesilen ve yine işçiler için işverenlerce ödenmesi gereken primlerin yatırılmadığı nok-
tasınca, işverenlerin doğan borçlarının gecikme zammı ve faizlerinin affını karara bağlayacağız. 

• ' • • • ı ' . . • ' . 

Geçmişe doğru baktığımız zaman, muhtelif tarihlerde Kuruma prim borcu olan işverenle
rin prim borçlarının tahsili bakımından birtakım yasal düzenlemeler ve müdahaleler yapıldığı 
görülmektedir. Son olarak, 1985'te 3203 sayılı Yasayla, 1987'de 277 sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararnameyle, 1988'de 323 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle, geciktirme, terkin, af gi
bi, sürekli beklenti ve alışkanlık yaratan işlemler, yürürlüğe konageldi. Bu tasarıyla da, sürege
len alışkanlıkların bir yenisini daha işverenler bünyesinde yaratacağız ve işçilerden kesilen prim
lerle, yine işçiler için işverenlerin ödemekle mükellef olduğu primler, aslı alınsa da, gecikme 
zamları ve faizleri affedilmiş ve terkin edilmiş olacak. 

öncelikle bu, ne vergi affına, ne Bağ-Kur'luların prim affına benzeyen bir konudur. Çün
kü, burada işçinin faydalanacağı herhangi bir husus söz konusu değildir. Kurumun asıl sahibi. 
olan, kurumun mülkiyetine damgasını vuran işçinin faydalanacağı hiçbir şey yoktur. Ya ne vardır? 
Biriken 1,5 trilyon liralık asıl prim alacağı ve onun çok üzerinde olan gecikme faizi ve borçları
nın adeta faizsiz işletme kredisi gibi, işverenlere terki vardır. 

İşverenler, işçilerden kestikleri primleri ve ödemekle yükümlü oldukları primleri, faizsiz 
işletme kredisi gibi yıllarca kullanmışlar; sık sık getirilen af ve gecikme tasarılarının beklentisi 
içinde, bu tavırlarını sürdüregelmişlcrdir. Şimdi, bu tavıra yeni bir imkân verecek, bu alışkanlı
ğı körükleyebilecek bir tasarıyla karşı karşıyayız; fakat, hemen kaydetmek isterim ki, Sayın Bakan 
ve Sayın Hükümet, bu tasarıyı elbette ki, iyi niyetle hazırlamışlardır, yani, tahsilatın bir an 
evvel yapılması, prim borçlarının alınması niyetine dayalı olarak hazırlamışlardır. Geçmişte de 
bunun örneklerini görüyoruz; ama, getirilen her kolaylık yeni savsaklamalara ve prim öden
memesine neden olduğu için, artık bu yolun denenmemesi gerektiği kanaatini taşıyoruz. Yani, 
herkes, işçiden kestiği primi, işletme sermayesi veya faizsiz kredi olarak kullanmamalı; bu pri
mi, derhal, takip eden aybaşından sonra, doğrudan doğruya Sosyal Sigortalar Kurumuna ya
tırmalıdır. Eğer, alınacak olan gecikme zammı ve faizinin pek fazla bir mana ifade etmediği; 
aktuar denge bakımından, prim aslının alınmasının, aktuar dengeyi sağlayacağı noktasında 
bir düşünce tarzı varsa, hemen ifade etmek isterim ki, Kurumun aktuar dengesi, prim asılla-
rıyla hesap edilmiştir ve Kurumun gelirlerinin yüzde 85'i, prim gelirleri üzerine inşa edilmiştir; 
fakat, düşünelim ki, prim aslı, Kuruma bir yıl ödenmezse, acaba, böylesine enflasyonist bir 
ortamda, aktuar denge, allak bullak olur mu, olmaz mı? tşte bu husus gözetilerek, primlerin 
gecikmesi halinde, gecikme zammı ve faiz uygulaması söz konusu edilmiştir. 
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Buradaki gecikme zammı ve faiz uygulaması, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu
lü Hakkında Kanunda, 1988'de 3505 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle öngörülen faiz yürüt
mesi gibi de değildir. Dolayısıyla, burada mevzuattan doğan, mükelleflerin -aslında kendileri 
de mükellef değil; aracı olarak bu primi ödeyecek olan işverenlerdir- sırtına getireceği fazla 
bir yük de yoktur. Dolayısıyla, bir terkin veya af konusu, prim alacaklarının aslı tahsil edilse 
dahi, Kurumun aktuar dengesini oldukça önemli biçimde etkileyecektir. 

Kaldı ki, Kurumun, bu konuda, bu alacakları tahsil etmesi için yaptığı girişimler de var
dır. Bu girişimlerin belli ölçüde yavaş veya yetersiz olması, girişimlerin ıslahı için getirilecek 
tedbirlerle giderilebilir. 

Kaçak istihdamın önlenmesi; eksik bildirimin -ki bu eksik bildirim hem kaçaklardan, hem 
de prime esas kazançların eksik.bildirilmesindcn doğmaktadır- önlenmesi; Hazineden alacak
ların tahsil edilmesi; birikmiş Kurum fonlarının Maliye tarafından kullanılmasının önlenmesi; 
Kurumdan ödenek bağlananlara, vergi iadesi alacağının mutlaka ilgili kurumlardan tahsil edil
mesi; sosyal yardım zamları ödemelerinin -ki kamu kuruluşlarının ödeyeceği sosyal yardımı 
Kurum ödüyor- bu kuruluşlardan tahsili; Kuruma, sandıklar mevzuatına göre devredilen ve 
kurumca ödenen konut edindirme yardımının geriye alınması ve tahsili; kamu kesimi borçları
na karşı çok düşük faizle Hazine tahvillerinin hem asıllarının, hem asıl bedellerinin, hem de 
kupon bedellerinin tahsil edilmesi yolları, Kurumun aktuar dengesini daha fazla besleyebile
cek ve süratle başvurulması gereken tedbirlerin bazılarıdır. 

Kurumun bir kısım alacaklarında af veya terkine doğru hareket edersek, aktuar dengesi 
etkileneceği gibi, işçilere de haksızlık etmiş olacağız. Çünkü, iştirakçisi oldukları Kuruma en 
yüksek primi ödeyen işçiler -ki Bağ-Kur'dan da, Emekli Sandığından da daha yüksek seviyede 
prim ödenir, hatta dünya ortalamasına göre en yüksek primi ödeyen Türk işçileridir- ödedikle
ri prim karşılığında Kurumdan bekleyecekleri hizmetleri alamamak tehlikesiyle her zaman karşı 
karşıyadırlar. 

Gerek yaşlılık aylığı, gerek sağlık hizmetleri, gerekse diğer kurum hizmetleri bakımından, 
böylesine alışkanlık yaratan terkin ve af teklifleriyle geldiğimiz zaman, işçilere karşı onların 
katlandıkları fedakârlığa karşı da bir haksızlık etmiş olacağımız kanaatindeyiz. Kaldı ki, ülke
mizde işçi ücretlerinden yapılan kesintilere bakıldığı zaman, kaba bir hesaplamayla -belki ay 
ay düşünüldüğünde sorunun büyük boyutu gözükmüyor; ama, yıl olarak düşünüldüğünde 
görülecektir- Türk işçisi, yılın beş ayı hiçbir ücret almadan çalışmaktadır; çünkü, vergi ve prim 
kesintileri işçinin sırtına yüzde 50'ye yakın bir seviyede yük bindirmektedir. Kesilen bu parala
rın kuruma zamanında yatırılmaması, bunu ücretinden peşin olarak ödeyen, peşin olarak üc
retinden kestiren işçiye büyük bir haksızlık olacaktır. 

Bu tasarı her ne kadar iyi niyetle getirilmiş olsa, da; işaret ettiğimiz hususların, daha ön 
plana alınarak, bu tasarıda getirildiği şekliyle bir af veya terkin değil de, ödeme güçlüğünde 
olan gerçek işverenler varsa, bu işverenlerin, ödemelerini belirli bir zaman periyodunda sağla
yacak^ şekilde ve bu borçların asıllarını altı ay içinde, faiz ve gecikme zammı borçlarını da iki 
sene içinde ödemeleri şeklinde bir değişiklik yapılarak tasarının kabulü, çok daha yerinde ola
caktır kanaatindeyiz. 

Bu düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kul. 
Tasarının tümü üzerinde başka söz almak isteyen?.. Yok. 
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Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. ' 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Geçici Madde eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 78. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve kuruluşları ile belediyeler dışın

da kalan işverenler ile topluluk sigortası ve isteğe bağlı sigortaya devam edenlerden, 31.12.1991 
tarihi itibariyle prim, gecikme zammı ve faiz borcu bulunanlar; 

a) Prim borçlarını 15.4.1992 tarihine kadar ödemeleri halinde, ödeme tarihine kadar ta
hakkuk eden gecikme zammı ve faizlerinin % 100'ü, 

b) Prim borçlannın tamamı ile ödeme tarihine kadar tahakkuk eden gecikme zammı ve 
faizlerin % 25'ini, 15.6.1992 tarihine kadar ödemeleri halinde, kalan gecikme zammı ve faizleri, 

c) Prim borçlarının tamamı ile ödeme tarihine kadar tahakkuk eden gecikme zammı ve 
faizlerin % 50'sini 15.8.1992 tarihine kadar ödemeleri halinde, kalan gecikme zammı ve faizleri, 

\ . • . • 

d) Prim borçlarının tamamı ile ödeme tarihine kadar tahakkuk eden gecikrrie zammı ve 
faizlerinin % 75'ini 15.10.1992 tarihine kadar ödemeleri halinde, kalan gecikme zammı ve faizleri, 

Terhin edilir. 
31.12.1991 tarihine kadar ödenmemiş prim borçlarının yukarıda belirtilen süreler içinde 

kısmen ödenmesi halinde, ödenen primler için ödeme tarihine kadar tahakkuk eden gecikme 
zammı ve faizler hakkında birinci fıkra hükümleri uygulanır. 

Şu kadar ki, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş gecikme zammı 
ve faizler geri verilmez ve mahsup edilmez. 

Prim gecikme zammı ve faiz borçları için haklarında cebri icra yoluna müracaat edilen 
işverenler,-13.12.1991 tarihi itibariyle ödenmemiş prim borçlarının 1/4'ünü, 15.4.1992 tarihine 
kadar icra dairelerine veya kuruma ödemeleri halinde; 15.10.1992 tarihine kadar icra takiple
riyle, ceza ve hukuk davalarına devam edilmez, bu davalara ilişkin kanunî süreler işlemez. Bu 
işverenlerin prim borçları, gecikme zammı ve faizlerini birinci fıkrada belirtilen esaslar ve sü
reler içerisinde icra ve yargılama giderleri ile birlikte icra dairelerine veya Kuruma ödemeleri 
halinde, gecikme zammı ve faiz borçları birinci fıkra hükmüne göre terkin edilir. 

Takside bağlanmış ve henüz ödenmemiş bulunan prim borçlan ile gecikme zammı ve faiz
lerini birinci fıkrada belirtilen esaslar ve süreler içeresinde ödemek isteyen işverenler hakkında 
da bu madde hükümleri uygulanır. 

Bu maddede belirtilen esaslar ve süreler içerisinde ödenmeyen primler ile ilgili olarak 80 
inci maddenin uygulanmasına devam edilir. 

9.5.1990 tarih ve 3642 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan 277 ve 323 sayılı Kanun Hük
münde kararnameler gereği ertelenen gecikme zammı ve faiz borcu bulunan işverenler, bu borç
larının % 75'ini 30.6.1992 tarihine kadar ödemeleri halinde, bakiye gecikme zammı ve faiz borç
ları terkin edilir. Bu borçlarından dolayı aleyhlerine icra takibi yapılan işverenlerden icra gi
derleri tahsil edilir." 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
ANAP Grubu Adına Sayın Halit Dumankaya, buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Sayın Başkan, çok değer

li milletvekili arkadaşlarım; üç ay buradayız; yaptığımız, sadece laf ve af! Bu tasarıyla, bu af
lara bir yenisini daha ilave ediyoruz. 
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Aflarla ilgili basında çıkan yazıları derledim, üç dosya oldu; fakat fazla zamanınızı alma
mak için bunlardan birkaçını okumak istiyorum : 

"Vergi ödemeyene devletten ödül", "Kaçakçılar affediliyor", "Vergi affına tepki büyü
yor", "Cenazede Adalet Bakanına tepki" 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Sayın Başkan, ne ilgisi var bunların? 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) — "Milyarlık Mercedesçiler affediliyor", "Hacı Ali 

Demire! vergi affından yararlanıyor", "Hâkim ve savcılar baskı altında", "Terör azdı", "Me
murun sinirleri gergin" "Polis öfkeli", "Mutfakta yangın var"... 

Evet, "Bunların vergiyle ne alakası var?" diyeceksiniz... Var kardeşim, var; bunların ver
giyle alakası var... 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Sayın Başkan, madde üzerinde konuşsun. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) — Çünkü, bu affın özel bir yanı da var. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, burada vergiyi tartışmıyoruz. Arkadaşımız 

yanlış söz almış herhalde! 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) — Değerli arkadaşım, ha sigorta ha vergi hiçbir şey 

fark etmez. Affettiğiniz vergiler nedeniyle basında neler çıktı, onları size okudum. 
Bu sigorta affı da, değişik bir, kaçakçı ve batakçı affıdır. Nasıl, biliyor musunuz -sayın 

arkadaşım muhasebecidir, olayı çok iyi bilir- sigortaya yatırılmak üzere işçiden kesilen paralar, 
muvakkat bir hesapta toplanır, emanet hesaba alınır. Bu emanet hesaba alınan paralar, ayba
şında işveren tarafından Sigortaya yatırılır. Demek ki, işçiden kesiliyor bu para. İşçiden kesilen 
bu para, işveren tarafından, zenginler tarafından kullanılıyor; yat alınıyor, uçak alınıyor, Mer
cedes alınıyor... 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Sen de alsaydın, sen niye almadın?! 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) — Ben alamadım; çünkü, vergimi de ödedim, sigor

tamı da ödedim; onun için alamadım. 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Sen zenginleri seviyorsun. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, şimdi gelip diyoruz ki, "ey 

işçim, ey memurum, senden kesip, emanet hesabına aldığı parayı işveren kullandı; iş yaptı, han 
yaptı, hamam yaptı; ama ben bunu affediyorum, bunu ödüllendiriyorum." 

Böyle bir olay bu Meclise yakışmaz. 
Dahası var, bir bakan çıktı buraya ve dedi ki : "Bakanların da borcu var, milletvekilleri

nin de borcu var." 
Bunların hepsi, Meclis tutanaklarında vardır; onları da affediyoruz. 
Bütün bunların yanında, acaba biz, bu Meclise itibar getirebilir miyiz, bizim saygınlığı

mız olabilir mi?! Memurunkini, işçininkini bordrodan kesiyoruz, onları bordroda yakalıyo
ruz, peşin olarak kesiyoruz; ama, öbür tarafta, işçinin parasını kullanan, memurun parasını 
kullananı affediyoruz! 

Bu nedenle, iyi düşünen milletvekillerinin, bu yasaya parmak kaldıracaklarını düşünemi
yorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dumankaya. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Efendim, oylamaya geçtiğimizde ararız, şimdi değil. 
Maddeyle ilgili verilmiş önergeler vardır, veriliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarı

sının, "Geçici 78 inci Maddesinin" aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Geçici Madde 78. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve Kuruluşları ile Belediyeler dışında ka

lan işverenler ile topluluk sigortası ve isteğe bağlı sigortaya devam edenlerden 31.12.1991 tarihi 
itibariyle prim, gecikme zammı ve faiz borcu bulunanların, iş bu kanun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren prim borcunun aslını altı ay içinde ödemeleri halinde, ödeme tarihine kadar 
tahakkuk eden gecikme zammı ve faiz borçları bu tarihten itibaren iki yıl süreyle ertelenir. 

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

1991 ve daha Önceki yıllara ait olup işbu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ihtilaflı bulu
nan sigorta prim borcunun aslını, ihtilafı sürdürmeyerek, bu kanunun yürürlüğe.girdiği tarih
ten itibaren altı ay içinde ödeyenler de birinci fıkrada belirtilen hükümden faydalanırlar. Aynı 
döneme ait olup, işbu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra tebliğ edilen prim borçları için 
ihtilaf çıkaranlar bu kanun hükümlerinden yararlanamazlar. Ancak, taksite bağlanmış ve he
nüz ödenmemiş bulunan prim borçları ile, gecikme zammı ve faizlerini ödeyemeyenlerden prim 
borcu aslını altı ay içinde ödeyenler birinci fıkra hükmünden yararlanırlar. 

Şu kadar ki, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş gecikme zammı 
ve faizleri geri verilmez ve mahsup edilmez. • 

Bu maddede belirtilen esaslar ve süreler içerisinde ödenmeyen primler ile ilgili olarak 80 
inci maddenin uygulanmasına devam edilir." 

Emin Kul Ülkü Güney 
İstanbul Bayburt 

Yüksel Yalova Mustafa Balcılar 
Aydın Eskişehir 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

ı ' • • . • ' • • 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan (1/351) sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesine aşağıdaki fıkranın 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. , 

Adnan Kahveci Halit Dumankaya 
İstanbul İstanbul 

Halil İbrahim özsoy Abbas tnceayan • 
Afyon Bolu 

Refik Arslan 
Kastamonu 
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Fıkra : Ancak, bu madde kapsamından halen milletvekili olanların ve kardeşlerinin sahip 
ve ortak oldukları şirketler yararlanamaz. 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık derecesine göre muameleye koyacağım. 
Buyurun : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarı

sının "Geçici 78 inci Maddesinin" aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Geçici Madde 78. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve Kuruluşları ile Belediyeler dışında ka

lan işverenler ile topluluk sigortası ve isteğe bağlı sigortaya devam edenlerden 31.12.1991 tarihi 
itibariyle prim, gecikme zammı ve faiz borcu bulunanların, işbu Kanun yürürlüğe girdiği ta
rihten itiaren prim borcunun aslını altı ay içinde ödemeleri halinde, ödeme tarihine kadar ta
hakkuk eden gecikme zammı ve faiz borçları bu tarihten itibaren iki yıl süreyle ertelenir. 

Prim borcu aslının yukarıda belirtilen altı ay içinde kısmen ödenmesi halinde, ödenmeyen 
kısmına gecikme zammı ve faiz uygulamasına devam edilir. 1991 ve daha önceki yıllara ait olup 
iş bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ihtilaflı bulunan sigorta prim borcunun aslını, ihtilafı 
sürdürmeyerek bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde ödeyenler de birin
ci fıkrada belirtilen hükümden faydalanırlar. Aynı döneme ait olup işbu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra tebliğ edilen prim borçları için ihtilaf çıkaranlar bu kanun hükümlerin
den yararlanamazlar. Ancak, taksite bağlanmış ve hünez ödenmemiş bulunan prim borçları 
ile gecikme zammı ve faizlerini ödeyemeyenlerden prim borcu aslını altı ay içinde ödeyenler 
birinci fıkra hükmünden yararlanırlar. Şu kadar ki bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
tahsil edilmiş gecikme zammı ve faizleri geri verilmez ve mahsup edilmez. 

Bu maddede belirtilen esaslar ve süreler içerisinde ödenmeyen primlerle ilgili olarak 80 
inci maddenin uygulamasına devam edilir. 

Emin Kul (İstanbul) 
ve arkadaşları 

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

— Çoğunluğumuz yok, katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?... 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) — 

Sayın Başkan, geçmişte 277 ve 331 sayılı kararnameler çıktı; önerge sahiplerinin önergeleri doğ
rultusundaydı, ertelemeydi. Bu ertelemeyle, maksat ve murat elde edilememiştir, tahsilat yapı
lamamıştır. Onun için biz, erteleme yerine, affı seçtik. Bu bakımdan, bu önergeye katılmamız 
olanaklı değildir efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamıştır. 
EMİN KUL (İstanbul) — önerge üzerinde söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : önergeyi kabul edenler... Pardon, buyurun Sayın Kul. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ama efendim, oylamaya geçtiniz. 
BAŞKAN — Biz onu, karar yetersayısı istiyor zannettik. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ama efendim, arkadaşlar da İçtüzüğü öğrenmemişler; oyla

maya geçildikten sonra istenmesi lazım. 
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümetin katılmadığı önerge hakkında, önerge sahibinin, 
5 dakikayı geçmemek üzere konuşma hakkı vardır. 

EMİN KUL (İstanbul) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; öncelikle belirtmek isterim ki, Sayın Bakan, elbette 

ki, kanun tasarısını gerçekten, kurumun ihtiyacı olan prim borçlarından doğan alacaklarının 
tahsilini hızlandırmak amacıyla hazırladı; bundan bir kuşkum yok. Sayın Bakan, daha önce 
277 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle verilen bir süre içinde Kurumun prim borçların
dan doğan alacaklarının tahsilinin yeteri hızla sağlanmadığını veyahut da bu kanun hükmün
deki kararnamenin yeterli bir sonuç vermediğini ifade ettiler ve verdiğimiz önergeye de bu ne
denle katılmadıklarını beyan buyurdular. Bu doğru olabilir; fakat, herhalde, belli bir süre için
de borcun ödenebilmesi için getirilen kolaylık bir fayda sağlamıyorsa, o zaman, borcun belli 
bir kısmının affı veya terkini de hiçbir fayda sağlamayacak demektir. 

Verdiğimiz önergeyle, af veya terkin müessesesinin artık 506 sayılı Kanunla ilgili tahsilat 
işlemlerinden kaldırılması; gerçekten sıkıntı içinde olup, prim borçlarını düşerek ücret ödeyen 
ve bunları işletme sermayesine katmak veya faizsiz kredi gibi kullanmak eğiliminde bulunma
yan işverenlerin sıkıntısına çare bulmak istiyorsak, bu kanunun yayımı tarihinden sonra iki 
yıl içerisinde, borçlarının, gecikme zammı ve faizlerini, altı ay içinde de aslını mutlak eda et
meleri teklif edilmektedir. 

Burada af veya terkin yok, sadece kendilerine bir süre tanınmıştır. 

Hemen ifade etmek isterim ki, Sosyal Sigortalar Kurumu, sosyal güvenliğin parasal katı
lımlı bir alt kurumudur. Dolayısıyla, burada hiç kimsenin, primler konusunda geniş şekilde 
affedici veya terkin edici müdahale yapmaya hakkı yoktur. Çünkü, buyurulan şekildeki gecik
meler, getirilen bir kanun hükmündeki kararnameyle kaldırılmamışsa -ki, müteselsil müdaha
lelerin sonuçları da böyle gözüküyor- artık, terkin ve af yoluna başvurulmaması gerekir. Kaldı 
ki, kurum -yine biraz önce belirttiğim gibi- işçilerin malıdır; bir nevi, işçilerin mülkiyetindedir; 
çünkü, işçilerin ödedikleri primlerle ayakta durmaktadır ve işverenlerin ödediği primler de, iş
çiler için ödenmiştir. Yani, kurumun bugünkü mülkiyet yapısına klasik anlamda baktığımız 
zaman, kurumun gelir ve giderlerine bu derece müdahale edici tasarıların ele alınmaması ge
rektiği ortaya çıkar. Geçmişte, gerek bu nevi, gerekse başka sebeplerle yapılan otuzu aşkın mü
dahale, kurumu zaman zaman tıkamış ve adeta kurumu hükümran bir vesayet yönetimi altına 
almıştır. 

Bugün kurum, özerk bir kuruluş olarak gözüktüğü halde, Devlet Planlama Teşkilatına 
danışmadan hiçbir yatırım yapamaz; genel müdürünü kendisi seçemez, tayin edemez; yönetim 
kurulunu kendisi seçemez, tayin edemez; giderlerini kendisi düzenleyemez, tahsilatını kendi ka
rarlarıyla yapamaz, kurumun en ufak memurundan en büyük memuruna, genel müdürüne 
kadar her türlü tayini, her türlü tasarrufu, her türlü yatırımı, kurumun bütün gelirlerini işçiler 
karşıladığı halde, bir hükümran vesayet hukuku anlayışı içinde yürütülmektedir. 

Artık, kurumun işçilere terk edilmesi lazım gelir. Kurumun yönetimi her şeyiyle işçilere 
bırakılmalı, dolayısıyla, kimden ne tahsil edileceğine, kimin borcunun nasıl terkin edileceği-
ne.işçiler karar vermelidir. 

Sayın Bakanıma hak veriyorum. Evet, olabilir, kararname yeterli bir sonuç vermemiştir; 
ama af ve terkin de yeterli bir sonuç vermeyecektir. 506 sayılı Kanunun yeni baştan ele alınıp 
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Düzenlenmesine kadar, hatta belki sosyal güvenlik sistemi içinde yer alacak hukuksal bir alt 
kurum olacağı kararına varılana kadar, bu tür af ve terkin işlemlerine yer verilmemesi; ancak 
bu konuda zorluk çeken işverenlere gerçekten bir kolaylık sağlanması isteniyorsa, kanunun ya
yımı tarihinden sonraki altı ay içinde borcun aslının ödenmesinin, gecikme zammı ve faizlerin 
de iki sene içinde ödenmesinin hükme bağlanması çok daha isabetli olacaktır. Teşekkür eder, 
saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamışlardır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum... (ANAP sıralarından "Karar yetersayısı istemiştik Sa
yın Başkan" sesleri) önergeyi kabul edenler... Önergeyi kabul etmeyenler... 

Karar yetersayısı yoktur. 
Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 18.37 

— — — — — o 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 18.53 

BAŞKAN : Başkanvckili Yıl din m Aya 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul), Cengiz Üretmen (Manisa) 

— — — — — o 

BAŞKAN — 45 inci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 
Müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

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

5. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarı
sı ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu Raporu (1/351) (S. Sayısı : 50) (Devam) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Sayın Kul ve arkadaşlarının verdikleri önergenin oylamasında kalmıştık. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Karar yetersayısı tekrar bulunamamıştır. 
Birleşime 20 dakika daha ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 18.55 

— 695 — 



T.B.M.M. B : 45 5 . 3 . 1992 O : 3 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 19.20 

BAŞKAN : Başkanvckili Yıldırım Avcı 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul), Cengiz Üretmen (Manisa) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 45 }nci Birleşiminin Üçüncü oturumunu 
açıyorum. > 

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

5. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarı
sı ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu Raporu (1/351) (S. Sayısı : 50) (Devam) 

BAŞKAN — Müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Sayın milletvekilleri, Emin Kul ve arkadaşlarının verdiği önergenin oylanmasında karar 

yetersayısı istendiği için, karar yetersayısı bulamamış, birleşime ara vermiştik. 

önergeyi tekrar oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan (1/351) sayılı Kanun tasarısının 1 inci maddesine aşağıdaki fıkranın 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Adnan Keskin (İstanbul) 
ve arkadaşları 

Fıkra : 
Ancak bu madde kapsamından halen milletvekili olanların ve kardeşlerinin sahip ve or

tak oldukları şirketler yararlanamaz. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) 
— Çoğunluğumuz yoktur, katılmıyoruz. 

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

Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önerge sahibi söz istiyor mu? 
ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önergeyi verme

mizin gerekçesi, burada Hükümet adına bir Sayın Devlet Bakanının kalkıp, bazı bakanların 
Sosyal Sigortalar Kurumuna vergi borçlarının olduğunu belirtmesidir. 
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HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Sosyal sigortalara vergi borcu olmaz. Bir de Maliye 
Bakanlığı yapmışsın!.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, bu saatte tekrar laf atmayalım. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — özür dilerim, Sosyal Sigortalar Kurumuna borcu ol

duğunu belirtmesidir. Dil sürçmesi oldu. Siz hatanızı kabul ediyor musunuz beyefendi? 
Bu önerge kabul edilmediği takdirde ne olacağını yarın göreceksiniz. Ben, Sayın Bakan

dan, burada, şunu açıklamasını da arzulardım : Bu önergeye niye karşı olduğunu açıklayabi
lirler mi? Yani, bu önergeye karşı çıkmasının makul bir gerekçesi var mıdır? Bu önerge kabul 
edilmediği takdirde, sizler, özellikle SHP Grubu olarak, -DYP'den vazgeçtim- yarın seçmeni
nize ne diyeceksiniz? 

Hepinize saygılarımı arze ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünün oylamasından önce lehte, aleyhte söz isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş ve 

kanunlaşmıştır. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 
Genel Kurulun, 27.2.1992 tarihli 42 nci Birleşiminde alınan karar gereğince, 1992 Malî Yılı 

Bütçe Kanun Tasarıları ile, 1990 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarılarını görüşmek için, 10 
Mart 1992 Salı günü saat 9.00'da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.26 
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Küçük Çiftçilerin T. C Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Bir Kısım Borç 
Faizlerinin Silinmesine Dair 6.2.1992 tarih ve 3772 sayılı Kanuna verilen oylatın sonucu: 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimser 

• • ' • . • 

Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

ADANA 

Uğur Aksöz 
Bekir Sami Daçe 
Muhammet Kaymak 
M. Selahattin Kılıç 
Ali Yalçın öğütean 
İbrahim özdiş 
Timurçin Savaş 

ADIYAMAN 

Celal Kürkoğlu 
AFYON 
İsmet Attila 
Ethem Kelekçi 
AKSARAY 
Mahmut Öztürk 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 

ANKARA 
Bilâl Güngör 
H. Uluç Gürkan 
Salman Kaya 
Orhan Küercioğlu 
İrfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
0. Mümtaz Soysal 
İbrahim Tez 
Mustafa Dursun Yangın 

(Kabul Edenler) 

ANTALYA 

Deniz Baykal 
Hayrı Doğan 
Gökberk Ergenekon 
Ali Karataş 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Tunç Bilget 
Ali Rıza Gönül 
İsmet Sezgin 
BALIKESİR 
Hüseyin Balyalı 
Ekrem Ceyhun 
Ömer Lütfi Coşkun 
Mehmet Cemal öztaylan 
Melih Pabuççoğlu 
Sami Sözat 

BARTIN 
Koksal Toptan 

BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
BAYBURT 
Bahattin Elçi 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 

BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
T*»vfîV Tftrı»cîn 

Kanunlaşmıştır. 
450 

•184 
143 ' 
38 

. . • • — . 

3 
266 

BURDUR 

Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi Özer 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKARI 
Nevzat Ayaz 
ÇORUM 
Yasin Hatipoğlu 
Cemal. Şahin 

DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 

DİYARBAKIR 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Evren Bulut 
Şerif Ercan 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
ERZİNCAN 
Ali İbrahim Tutu 
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ERZURUM 
Abdulmelik Fırat 
İsmail Köse 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdulkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Mustafa Doğan 
Ayvaz Gökdemir 
Hannan özüberk 
Mustafa Yılmaz 
HATAY 
Onur Kumbaracıbaşı 
Bestami Teke 
İSPARTA 
Süleyman Demirel 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Dogancan Akyürek 
Tansu Çiller 
İbrahim Gürsoy 
Coşkun Kırca 
Mehmet Moğultay 
Ali Oğuz 
İZMİR 
Ersin Faralyalı 
Erdal İnönü 
Atilla Mutman 
Rıfat Serdaroğlu 
KAHRAMANMARAŞ 
Selahattin Karademir 
KARS 
Atilla Hun 

KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
KIRŞEHİR 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 

KOCAELİ 
İsmail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Hasan Afşar 
Ali Günaydın 
Osman Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Mehmet Ali Yavuz 
MALATYA 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ümit Canuyar 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Cengiz Üretmen 

MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Sincar 

MUĞLA 
İrfettin Akar 
Latif Sakıcı 
Erman Şahin 
NEVŞEHİR 
Osman Seyfi 
ORDU 
Hasan Kılıç 

Refaiddin Şahin 
SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
SAMSUN 
İlyas Aktaş 

SİNOP 
Cafer Sadık Keseroğlu 
Yaşar Topçu 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
Abdürrezak Yavuz 

ŞIRNAK 
Mahmut Alınak > 
TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Fethiye özver 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Güler ileri 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Kemalettin Göktaş 
Mehmet Ali Yılmaz 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ender Karagül 
VAN 
Fethullah Erbaş 
Mustafa Kaçmaz 
ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 
Güneş Müftüoğlu 

ANKARA 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ömer Ekinci 
t. Melih Gökçek 
Mehmet Sağdıç 

(Reddedenler) 

ANTALYA 
Hasan Çakır 

AYDIN 
Yüksel Yalova 

BAYBURT 
Ülkü Güney 
BOLU 
Avni Akyol 
Abbas İnceayan 
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ÇORUM 

Muharrem Şemsek 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
ERZURUM 
Abdulülah Fırat 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
GİRESUN 
Burhan Kara 

İSTANBUL 

imren Aykut 
Gürhan Çelebican 

Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu 
Melike Tugay Haşefe 
Adnan Kahveci 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Yusuf Pamuk 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Tunca Toskay 

İZMİR 

Cengiz Bulut 
İsmet Kaya Erdem 
Işılay Saygın 

KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 
KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 
KÜTAHYA 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
Gazi Barut 
MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
MUĞLA 
Nevşat özer 

(Geçersiz Oylar) 

DENİZLİ 
M. Haluk Müftüler 

KASTAMONU 
Münif İslamoğlu 

KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 

(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
Yılmaz Hocaoğlu (Bşk. V.) 
Mustafa Küpeli 
Ahmet Sanal 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 

ADIYAMAN 

Mahmut Kılıç 
Kemal Tabak 
Abuzer Tanrıverdi 

AFYON 

Baki Durmaz 
Halil ibrahim Özsoy 
Abdullah Ulutürk 
Gaffar Yakın 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
Yaşar Eryılmaz 

AKSARAY 
Halil Demir 
İsmet Gür 
AMASYA 
Haydar Oymak 

ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Ali Dinçer 
Hamdi Eriş 
Mehmet Kerimoglu (İz.) 
Yücel Seçkiner 

Halil Şıvgın 
Musatafa Tınaz Tiniz 
Baki Tuğ 

ANTALYA 

Faik Altun 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın 

ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 

AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Nahit Menteşe 

BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 

BARTIN 
Hasan Akyol 
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BATMAN 
Nizamettin Toğuç (tz.) 
Abdütkeririı Zilan (îz.) 
BİLECİK 
Mehmet Seven 

BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Haydar Baylaz 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran tnan 

BOLU 
Necmi Hoşver 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Mehmet Gedik 
Mümin Gençoğlu 
Kadri Güçlü 
İbrahim Gürdal 
Hüsamettin örüç 
Feridun Pehlivan 

ÇANAKKALE 
Nevfel Şahin 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Fehmi Işıklar (Bşk. V.) 
Mahmut Uyanık 

B : 45 5 . 3 . 

Sedat Yurtdaş (İz.) 
Leyla Zana 
EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Tuncay Şekercioğlu 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Rıza Müftüoğlu . 
Oktay Öztürk 

ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Hüsamettin Cindoruk 
(Başkan) 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 

GAZİANTEP 
Mehmet Özkaya 
GİRESUN 

Yavuz Köymen 
Ergun özdemir 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HAKKÂRİ 
Esat Canan 
Mustafa Zeydan 

HATAY 
Fuat Çay 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
Nihat Matkap 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 

İSPARTA 

Mustafa Fikri Çobaner 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 
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İÇEL 
Ahmet Bilyeli 
Ali Er 
Aydın Güven Gürkan 
Asım Kaleli 
M. İstemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 

Bülent Akarcalı 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
İsmail Cem 
Osman Ceylan 
Kadir Ramazan Coşkun 
Nami Çağan 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Kemal Naci Ekşi 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Engin Güner 
Algan Hacaloğlu (tz.) 
Fevzi İşbaşaran 
Ercan Karakaş 
Mehmet Cavit Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Emin Kul 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
İbrahim özdemir 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Sabri Öztürk 
İsmail Sancak 
Mehmet Sevigen 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 

İZMİR 
Veli Aksoy (tz.) 
Yıldırım Avcı (Bşk. V.) 
Işın Çelebi 
Nevzat Çobanoğlu 
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Halil Çulhaoglu 
Timur Demir 
îlhan Kaya 
Mehmet Köstepen 
Mehmet Özkan 
Erkut Şenbaş 
Süha Tanık 
Cemal Tercan 

KAHRAMANMARAŞ 

Esat Bütün 
Ahmet Dökülmez 
Recep Kırış 
ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
Zeki Ünal 
KARS 
Mehmet Alp 
Abdülkerim Doğru 
M. Sabri Güner 
Zeki Nacitarhan (İz,) 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Aykut Edibali 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
Seyfi Şahin 

KIRKLARELİ 

Ahmet Sezai Özbek 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp,(îz.) 

KOCAELİ 

İsmail Amasyalı 
Halil İbrahim Artvinli (İz). 
Bülent Atasayan 
M. K&zım Dinç 
Şevket Kazan 

KONYA 
Musa Erarıcı 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 
Servet Turgut 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA ' 

Ahmet Derin 
H. Cavit Erdemir 
İsmail Karakuyu 

MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Metin Emiroğlu 
Münir Doğan Ölmeztoprak 
Yusuf Bozkurt Özal 

MANİSA 

Tevfik Diker 
Faruk Saydam 
Yahya Uslu 

MARDİN 
Mehmet Gülcegün 
Ahmet Türk 
Ali Yiğit (İz.) 
MUĞLA 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Muzaffer Demir 
Sırrı Sakık 
Mehmet Emin sever 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
Doğan Baran 
Rıfat Yüzbaşı oğlu 

ORDU 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Nabi Poyraz 
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Şükrü Yürür 

RİZE 

Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 

Cevat Ayhan 
Mustafa Kılıçarslan 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 
Cemal Alişan 
Mehmet Cebi 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt (l.A.) 
Hüseyin Özalp 
İhsan Saraçlar 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Zübeyir Aydar (İz.) 
Naif Güneş 
Mehmet Erdal Koyuncu 

SİNOP 
Kadir Bozkurt 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Ziya Halis 
Azimet Köylüoğlu 
Abdullatif Şener 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
İbrahim Halil Çelik 
Seyyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpınar 
ŞIRNAK 
Orhan Doğan 
Selim Sadak (İz.) 
TEKİRDAĞ 
Muhtar Mahramlı 
Hasan Peker 
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TOKAT 
Ahmet Fevzi Inceöz 
İbrahim Kumaş 
Ahmet özdemir 
TRABZON 
Eyüp Âşık 
Koray Aydın 
Ali Kemal Başaran 
Fahrettin Kurt 
TUNCELİ 
Kamer Genç 

Vahdet Sinan Yerlikaya 

UŞAK 

Ural Köklü 

VAN 

Şerif Bedirhanoğlu 
Nadir Kartal 
Remzi Kartal 

YOZGAT 
Yaşar Erbaz 

Hüseyin Erdal 
Lütfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
Alparslan Türkeş 

ZONGULDAK 

Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Bülent Ecevit 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
45 İNCİ BİRLEŞİM 5 . 3 . 1992 Perşembe Saat : 15.00 

' .1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Meclis Araştırması önergeleri 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

S E Ç İ M 

Qy^c) 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

Q/m^5) 

n\ 



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 ismet 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 vp 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, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

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

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

7. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 12 arkadaşının, toplum
daki ahlâkî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 

. ilişkin önergesi (8/7) 
8. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâki 

çöküntünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 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) 
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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 Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de ko
nuşlandırılan "Çekiç Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılma
sı, bu gücün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder 
mahiyet taşıyıp taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınma
sı gereken tedbirlerin tespiti için Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 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, içtüzüğün 
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, İçtüzüğün 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, içtüzüğün 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 102 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) 

— — - R — 
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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) 

20. — 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 Almak 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) 

23. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin 
üretimi, ithali ve dağıtımı konularında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2Ş) 

24. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin 
daha adil hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

25. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin 
sağlık sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/30) 

26. •— Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik kazaları
nın önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasa- ' 
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/31) 

27. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün içinde 
bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

28. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz 
hayvancılığını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli 
önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

29. — Ankara Milletvekili 1. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin 
sorunlarını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddia
larını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 
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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 Bakanmdan 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) 

8. — Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'nın, Aydın İline bağlı bazı ilçe
lerdeki Devlet hastanelerinin inşaatlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/42) 

o. 

9. —Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'nın, Nazilli Hükümet Konağı'-
nın ne zaman hizmete açılacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/43) 

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

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

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

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

»t» 

14. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Körfez savaşı nedeniyle Irak'
tan gelen mültecilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/48) 

: _ . | jg 
f* ) içtüzüğün 97 nci maddesi uyarınca görüşmesi bir defa ertelenmiştir, 
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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'm, istanbul Levent'te yapılan ope
rasyonda öldürülen ve terörist olduğu iddia edilen bir vatandaşa ilişkin içişleri 
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, imar Bankasının mudilcrine öde
mede sıkıntı çektiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/54) 

20. — istanbul 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 içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/57) 

22. —Yozgat Milletvekili Mahmut Örhon'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 Altınkaya'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 ispanya'dan sür
gün edilen yahudilerin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönü
mü nedeniyle yapılacak faaliyetlere, ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/61) 

26. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1492 yılında ispanya'dan sür
gün edilen.yahudilerin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönü
mü nedeniyle yapılacak faaliyetlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/62) 

27. —- izmir Milletvekili ilhan Kaya'nın, Malatya Emniyet Müdürlüğüne ya
pılan baskın sonucu hayatını kaybeden bekçi Mehmet Eroğlu'nun ailesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/63) 
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28. —Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon İli Bolvadin İlçe
sinin il olup olmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/64) 

29. — 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 Pakdcmirli'nin, 1992 yılı için açıklanan 
dolar kuruna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/69) 

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

35. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, tüpgaza devamlı zam ya
pıldığı iddiasına ilişin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/7.1) 

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

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

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 ilişldn 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) 

— — — — 0 — 
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45. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa-Sarp Gümrük ka
pışma 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, Artvinjli Hopa-Borçka 
Cankurtaran Tüneline ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/84) 

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

50. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ilinde üniversi
te 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. —: istanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Başbakanlık ve Bakanlıklarda
ki müşavir kadrolarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/91) 

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

57. — istanbul 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 işveren 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 dair 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, îpragaz A.Ş.'nin hisselerinin 
bir Fransız firmasına satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergcs 
(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 Dcrin'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'nın, Nazilli Devlet Hastanesi Acil 
Giriş Kapısının neden kullanılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) 

71. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 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 ödeyipödemediğine ilişkin Ulaştırma Baka
nından 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 Millctvikili Halil İbrahim özsoy'un, Eber Gölünün kirlenme
si ile ilgili iddialara ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Çevre Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/112) 
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77. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'ih, Kütahya ilinin 2 nci dere
cede kalkınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/113) 

78. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İli köy santralle-' 
rine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/114) 

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

80. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon - Çay İlçesi belediye işçileri
nin maaşlarım alamadıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/116) 

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

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

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

84. —- Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, mevzuata aykırı olarak Sinop 
İline 10 adet otomatik telefon santralı gönderildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/120) 

85. — istanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman'ın, Irak yetkililerine tes
lim edildiği iddia edilen Kerkük Türklerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru Öner
gesi (6/121) 

86. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Gök
sün - Andırın karayoluna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru Öner
gesi (6/122) 

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

88. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, Ekinözü ve Nurhak ilçeleri
ne polis ve jandarma teşkilatlarının ne zaman kurulacağına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/124) 

89. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Azerbaycan'dan doğalgaz sa
tın almak için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru Öner
gesi (6/125) 

90. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Bor-
novalı erin şüpheli ölümü" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/126) 

91. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Ci
nayet mi, intihar mı, Kaza mı" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/127) 

92. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul - Küçükçekmece Belediye 
Başkanına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımasmdan sözlü soru önergesi (6/128) 
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93. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İlinde kaç kişinin tapu 
ve tapu tahsis belgesi aldıklarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/129) 

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

95. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul'daki çöp döküm sahala
rına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/131) 

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

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

98.—İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, E - 5 Karayolunun Halkalı -
Sefaköy yolunu kestiği noktada köprülü kavşak yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ba
yındırlık 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 önergesi 
(6/135) 

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

101. —Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ - Kur'kılardan danışma ücreti 
alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (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 Demirel - CİA randevusu" habere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/139) 

104. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, T.R.T. Kurumunun idare 
mahkemelerinin kararlarına uymadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/140) 

105. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Adatepe Barajı'nm ne 
zaman ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/141) 

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

107.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Afşin - Elbistan - Kara-
kuz Barajının inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/143) . • • • ' • ' . . 

108.,— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş içme 
suyunu karşılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/144) 
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109. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın 
Tesisleri ile Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/145) 

110. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Ka
rayolu asfalt yapımına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/146) 

~ 111. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul ili Küçükçekmece - Bü-
yükçekmece - Silivri - Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir has
tanenin ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/147) 

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

113. — istanbul Milletvekili Kemal Naci Ekşi'nin, Bakırköy'ün ilçelere bölün
mesi sonucunda yeni kurulan ilçelerin hudutlarının tespitinde hangi kıstasların dik
kâte alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/149) 

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

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

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

117. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerinden çay yol
larının yapımı için alındığı iddia edilen paralara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru Önergesi (6/153) 

118. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerine zam verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/154) 

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

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

121. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Köy 
Hizmetleri il Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdür
lüğüne Bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/157) 

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

123. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri İl Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdürlüğüne 
bağlarinıasımn nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/159) 
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124. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'm, vergi cezalarının affıyla il
gili Kanun tasarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/160) 

125. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, şeker piyasası dışından bazı kişilerin 
hayalî ihracat yaptıkları iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/161) 

126. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, (TÜGSAŞ) ihalesinin şartname hü
kümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/162) 

127. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, TÜGSAŞ ihalesine ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/163) 

128. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yönetim kurulu kararı alınma
dan TÜGSAŞ'ın, gübre taşıma ihalesi açarak kurumu zarara uğrattığı iddialarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/164) 

129. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, Marmaris Devlet Hastanesi başheki
minin görevden alınmasının nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/165) % 

130. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, fakir vatandaşların hastane 
masraflarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) 

131. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Orman Bölge 
Müdürünün hangi nedenle görevden alındığına ilişkin Orman Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/167) 

132. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır - Li
ce depreminden sonra yapılan ve bir kısmı teslim edilmeyen prefabrik konutlara iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 

133. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır îli 
Dicle İlçesinde inşaatları yarım kalan konutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/169) 

134. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, yasak olmasına rağmen kabuklu 
orman envalinin ithal edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/170) 

135. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Hava
alanının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/171) 

136. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu - Kahraman
maraş demiryolunun Narlı İstasyonuna bağlanıp bağlanmayacağına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

137. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Sosyal Hizmetler ve Ço
cuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından personele verilen takdirnamele
rin geri alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/173) 

138. — İstanbul Milletvekili Gavit Kavak'ın, göreve yeni başlayan valilere iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/174) 

139. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Ege Bölgesi tütün üreticilerine 
ve tütün bedellerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/175) 
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140. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun tli Espiye İlçesi Eri-
cek ve Avluca Köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişlcri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/176) 

141. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, İzmir İli Bornova İlçesine Devlet Has
tanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/177) 

142. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, işten çıkarıldıktan sonra tekrar işe 
alınmaları için güvence verilen İzmir Büyükşehir belediyesi* işçilerinin göreve çağrıl
madıkları iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve.Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/178) 

143. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon İli Şuhut İlçe Bele
diyesinde yolsuzluklar yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179) 

144. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, Bodrum ve İsparta havaalanlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/180) , 

. 145. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpıriar'm, Şanlıurfa - Birecik İlçe
si Devlet Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/181) 

146. — Edirne Milletvekili Evren Bulut'un, Emlak Bankasında yapıldığı iddia 
edilen yolsuzluklarla ilgili denetim raporlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/182) 

147. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Davos programının organiza
törü ile ilgili olarak söylendiği iddia edilen sözlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/183) 

148. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya'da "Eğitilebilir Çocuk
lar İş Okulu" açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/184) 

149. — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk'ün, Almanya'dan Ermenistan'a gi
den Lübnan uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/185) 

150. — İstanbul Milletvekili Melike Tugay Haseie'nin, yolsuzluk yaptığı iddia 
edilen bir bakana ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/186) 

151. — Afyon Milletvekili ismet Attila'nın, T. öğretmenler Bankası'nın 
1988-1991 yılları bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/187) 

152. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, kaynak kullanımını destekleme pri
mi ödemelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 
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X I . — 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 Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/350) (S. Sayısı : 42) 
(Dağıtma tarihi : 26.2.1992) 

2. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ile Sosyalde-
mokrât Halkçı Parti Grup Başkanvekili tçel Milletvekili Aydın'Güven Gürkan'ın, Altmışbeş 
Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz, Kimsesiz ve Sakat Türk Vatandaşlarına Aylık Bağ
lanması Hakkında 1.7.1976 Tarih ve 2022 Sayılı Kanunun Birinci Maddesinin Birinci Fık
rasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/198) 
(S. Sayısı.': 44) (Dağıtma tarihi : 26.2.1992) 

3. — İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylı
ğı Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin tkinci Fıkrasının Yürürlükten Kal
dırılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç'ın 1005 Sayılı 
İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlan
ması Hakkındald Kanunun Değişik Birinci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/328, 2/79) (S. Sayısı: 45) (Dağıtma tari
hi : 26,2.1992) 

4. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyontarı raporları (1/327) (S. Sa
yısı : 31) (Dağıtma tarihi : 18.2.1992) 

5. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu Raporu (1/351) (S. Sayısı: 50) (Dağıt
ma tarihi : 3.3.1992) 

6. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişle
ri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı: 8) (Dağıtma tarihi: 6.1.1992) 

7. — T. Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununda Değişiklik Yapılması
na Dâir Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/311) (S. Sayısı: 9) (Da
ğıtma tarihi: 15.1.1992) 

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

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

X 10. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sayısı: 17) 
(Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 
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XII. — Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerine Olan Borçlarının Tahkimi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/335) (S. Sayısı: 20) (Dağıt
ma tarihi: 6.2.1992) 

12. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/330) (S. Sayısı : 27) (Dağıtma ta
rihi : 21.2.1992) 

X 13.— Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Montreal (1990) Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/286) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/280) (S. 
Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 21.2:1992) 

X 15. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
Arasında Hava Ulaştırması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/276) (S. Sayısı :• 30) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

16. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 153 
üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/80) 
(S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

17. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 1177 Sa
yılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) (Dağıtma tarihi: 25.2.1992) 

X 18. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Sınaî ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ye Dışişleri komisyon
ları raporları (1/275) (S. Sayısı : 38) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

X 19..— Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında 
Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı : 39) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

X 20. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının 25 inci Genel Konfe
ransında Benimsenen Teknik ve Meslekî Eğitim Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/298) 
(S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

21. — İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu öğrenci Okutma 
ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 2947 Sayılı Kanunla Deği
şik 5 inci Maddesine Bir Fırka Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu (1/339) (S. Sayısı : 41) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

22. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk Para
sının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaların Affına Dair Ka
nun Tasarı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı: 47) (Dağıtma tarihi: 3.3.1992) 

23. — 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu* 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Ka
nun, 2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile 190 ve 270 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonlan raporları (1/333) (S. Sayısı: 49) (Dağıtma tarihi: 3.3.1992) 

16 : :—: : • ; : —• 

(X) Açık oylamaya tabi isleri gösterir. 



Dönem : 19 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 44) 

Doğruyol Partisi Grup Başkanvekillcri Zonguldak Milletve
kili Güneş Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Ada
na Milletvekili Bekir Sami Daçe ile Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gür-
kan'ın Altmışbeş Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz, Kim
sesiz ve Sakat Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hak
kında 1.7.1976 Tarih ve 2022 Sayılı Kanunun Birinci Madde
sinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/198) 

21.2.1992 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

65. Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Kimsesiz, ve Sakat Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması 
Hakkında 1.7.1976 Tarih ve 2022 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değişti
rilmesine İlişkin Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Güneş Müftüoğlu "lürlıan Tayan B. Sami Daçe 
Zonguldak Bursa Adana 

. DYP Grup Başkanvekili DYP Grup Başkanvekili DYP Grup Başkanvekili 

Aydın Güven Gürhan 
İçel 

SHP Grup Başkanvekili 

GEREKÇE 
1976 yılında çıkarılan 2022 Sayılı Kanunla, 65 yaşını doldurmuş veya durumuna uygun 

bir işe yerleştirilememiş sakat ya da başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeye
cek derecede malul olan kimselere aylık bağlanması esası kabul edilmiştir. 



Adı geçen Kanunla, kendilerine, hiçbir yardım eli uzanmamış kimsesiz, adeta kendi ka
derlerine terkedilmiş muhtaç, yaşlı, sakat ve malullere Devletin malî kaynaklan ölçüsünde sa
hip çıkması amaçlanmıştır. Başlangıçta 800 bine yakın sakat, yaşlı ve malûle hiçbir prim alın
maksızın maaş bağlayan bu Kanuna Sosyal Hukuk Devletinin gerçekleşmesinde fevkalade önemli 
bir adım atılmıştır. 

\ • ' • , 

65 yaş adı ile tanınan bu kanuna göre, sadece 65 yaşını dolduran muhtaç ve kimsesizlere 
değil, belli şartların mevcudiyeti halinde 65 yaşından küçük malûl ve sakatlara da aylık bağla
nabilmektedir. 

Bugünkü mevcut hayat şartları karşısında bu Kanunla maaş alan kesimin durumlarında 
iyileştirme yapılması gerekmektedir. , 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

• Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. ; 2/İ98 • 25.2.1992 
Karar No. : 19 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Bursa 
Milletvekili Turhan Tayan, AdanaMilletvekili 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 ve Başkanlıkça aynı tarihte Ko
misyonumuza havale edilen "Altmışbeş Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz, Kimsesiz ve Sakat 
Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 1.7.1976 Tarih ve 2022 sayılı Kanunun Birin
ci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi" Komisyonumuzun 
24.2.1992 tarihinde yaptığı 26 ncı.birleşimde Hükümeti temsilen Maliye ve Gümrük Bakanı 
başkanlığında Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, ile T.C. 
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katılmalarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi; 65 yaşını doldurmuş, kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bu
lunmayan, iş görme ve çalışma gücünden mahrum Türk Vatandaşları ile belli şartların mevcu
diyeti halinde 65 yaşından küçük sakat ve malûl Türk vatandaşlarına, 1.7.1976 tarih ve 2022 
sayılı Kanun Hükümleri uyarınca, (60) gösterge rakamının, her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edi
lecek katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda aylık bağlanmakta idi. Bu rakam 
24.12.1990 tarih ve 3690 sayılı "1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu"nun 66/g maddesi hükmü uya
rınca halen (100) olarak uygulanmaktadır. 

Teklif ve gerekçesi incelendiğinde; sözkonusu kanuna göre maaş alanların, maaşları bütçe 
imkânları da göz önünde tutularak artırılmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 44) 
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Komisyonumuzda teklifin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 2022 sayılı Kanuna göre 
ödenen maaşların son günlerde çok yetersiz kaldığı, bu nedenle yerinde bir teklif olduğu, an
cak teklif kanunlaşır ise ele geçecek olan 156 000 lira civarındaki maaşın da yeterli olacağını 
söylemenin pek mümkün olmadığı, bu rakamın hiç olmazsa asgarî ücret seviyesine yükseltil
mesinin yerinde olacağı gibi görüşler dile getirilmiştir. 

. Hükümet adına yapılan açıklamalarda ise; 2022 sayılı Kanundan yararlananlara şu anda 
52 300.- lira maaş ödendiği, teklif kanunlaşır ise bu miktarın 156.900.- lira olacağı, yani 3 mis
line çıkacağı, memur maaş katsayısına bağlı olduğu için de sürekli yükseleceği, rakamı büyüt
meyi Hükümetin de istediği, ancak bütçe imkânlarının buna elvermediği, bunun primsiz ve 
keseneksiz bir sistem olduğu, yapılması öngörülen artışın bütçeye 768 milyar liralık ilave bir 
yük getireceği belirtilmiştir. 

Yapılan görüşmelerden sonra teklif ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek mad
delerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Teklifin birinci maddesi, gerek kanun tekniği ve gerekse alınacak sağlık raporu zorunlulu
ğunu kaldırmak ve bürokrasiyi azaltmak amacıyla değiştirilmiş, yürürlük ve yürütmeye ilişkin 
2 ve 3 üncü maddeleri ise aynen kabul edilmiştir. 

Teklifin başlığı, 2022 sayılı kanunda yer alan başlığa uygunluk sağlamak amacıyla yeni
den düzenlenmiştir, 

Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Uy as Aklas 

Samsun 
Sözcü 

Mahmut Oztürk 
Aksaray 

Üye 
• Veli Andaç Durak 

Adana 
Üye 

Mehmet Nedim Budak 
Ankara 

(imzada bulunamadı) 
Üye 

Hüseyin BaJyalı 
Balıkesir 

Üye 
Zeki Ergezen 

Bitlis 
Üye 

Muslaja Çiloğlu 
Burdur 

Başkanvekili 
irfan Gürpınar 

Kırklareli 
Kâtip 

Haydar Oymak 
Amasya 

Üye 
Halil Demir 

Aksaray 
Üye 

Cengiz Altınkaya 
Aydın 

(İmzada bulunamadı) 
Üye • 

Melih Pabuççuoğlu 
Balıkesir 

Üye 
Necmi Hosver 

Bolu 
Üye 

Yûmaz Ovalı 
Bursa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 44) 



_ 4 — 

Üye 
Nevfcl Şahin 
Çanakkale 

Üye 
M. Halûk Müftüler 

Denizli 
Üye 

Mehmet Dönen 
Hatay 
Üye 

Rüştü Kâzım Yücelen 
içel 

(imzada bulunamadı) 
Üye 

Timurçin 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 
Adnan Keskin 

Denizli 
Üye 

Mahmut Uyanık 
Diyarbakır 

Üye 
Nihat Matkap 

Hatay 
Üye 

Nami Çağan 
istanbul ; 

Üye 
Z. Selçuk Maruflu 

istanbul 
(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Üye 
ibrahim Kumaş 

Tokat 
Üye 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Üye 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya 
Üye 

Refaiddin Şahin 
Ordu 

Üye 
Kamer Genç 

Tunceli 

MUHALEFET ŞERHt 

1.7.1976 tarih ve 2022 sayılı Kanun 65 yaşını aşan, geliri olmayan yaşlı, muhtaç vatandaş
larımıza maaş bağlanmasını öngörmektedir. Bu Yasanın çıkarılmasında, O zamanlar Devlet 
Planlama Teşkilatı'nda Sosyal Refah ve Sosyal Güvenlik grup sorumlusu olarak benim de kat
kım olmuştur. 

Ancak verilmek istenen 156 000 TL. aylık fevkalade düşük olup, bu vatandaşlarımızın 
hiçbir işine yaramayacaktır, adeta bu vatandaşlarımızla alay etmektir. 

Sosyal Refah ve Sosyal Güvenlik sisteminde, toplumların yaşlı vatandaşlara sahip çıkma
ları esastır. Bu husus, çok yönlü politikaların yürürlüğe konulmasını içerir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 44) 
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Korunmaya muhtaç kişilerini, yaşlılarını himaye etmeyen Devlete Sosyal Devlet de
nilemez. 

Bu nedenle, muhtaç yaşlı vatandaşlarımıza, enaz asgarî ücret kadar aylık verilmesine.iliş
kin önerim, İktidar Partileri olan DYP-SHP, milletvekillerince reddedilmiştir. 

Verilmesi önerilen yaşlı aylığını yeterli bulmuyor, Sosyal Güvenlik ve Sosyal Adalet ilkele
ri ile bağdaştıramıyor, bu nedenle muhalefet şerhi koyuyorum. 

Selçuk Maruftu 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 44) 



DYP GRUP BAŞKAN VEKİLLERİ ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ GÜNEŞ MÜFTÜOĞ-
LU, BURSA MİLLETVEKİLİ TURHAN TAYAN, ADANA MİLLETVEKİLİ B. SAMİ DA-

ÇE İLE SHP GRUP BAŞKANVEKİLİ AYDIN GÜVEN GÜRKAN'IN TEKLİF 
ETTİĞİ METİN 

AKmışbcş Yaşını Dodurmuş Muhtaç, Güçsüz, Kimsesiz ve Sakat Türk Vatandnşlanna, Aylık 
Bağlanması Hakkında 1.7.1976 Tarih ve 2022 Sayılı Kanunun Birinci Maddesinin Birinci Fık

rasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1.7. 1976 tarih ve 2022 sayılı Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 1. — Birinci Fıkra : 65 yaşını doldurmuş, kendisine kanunen bakmakla mükellef 
kimsesi bulunmayan, iş görme ve çalışma gücünden mahrum olduğunu resmî sağlık kurumla
rında görevli bir hekimin vereceği raporla belgeleyen ve muhtaçlığını il ve ilçe idare heyetlerin
den alacakları belgelerle kanıtlayan, Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının herhangi birisinden her 
ne nam altında olursa olsun, bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanma
mış veya bağlanması mümkün olmayan mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla 
bağlanmış herhangi devamlı bir gelire sahip olmayan Türk Vatandaşlarına hayatta bulunduk-' 

V lan sürece 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu esaslarına göre 300 gösterge rakamının her yıl 
bütçe kanunu ile tespit edilecek katsayı ile çarpımından bulunacak miktarda aylık bağlanır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayınlandığı tarihi takip eden aybaşında yürürlüğe girer. 
MADDE 3, — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Mi!k-ı Meclisi . (S. Sayısı : 44) 



PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hak
kında 1.7.1976 Tarih ve 2022 Sayılı Kanunun Birinci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştiril

mesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1.7.1976 tarih ve 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası, 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"65 yaşını doldurmuş, kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sos
yal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya 
aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mah
keme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip 
bulunmayan ve muhtaçlığını İl veya İlçe İdare Heyetlerinden alacakları belgelerle kanıtlayan 
Türk Vatandaşlarına hayatta bulundukları sürece, 300 gösterge rakamının her yıl bütçe kanu
nu ile tespit edilecek katsayı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır." 

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

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 44) 





Dönem : 19 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. • (S. Sayısı : 45) 

İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Ter
tibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci 
Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç'm 1005 
Sayılı İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet 
Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanunun 
Değişik Birinci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/328, 2/79) 

TC. 
Başbakanlık 20J. 1992 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.02.0.KKG/101-17/01040 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
14.1.1992 tarihinde kararlaştırılan "İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Ter
tibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin İkinci Fıkrasının Yü
rürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Süleyman Demirci 
Başbakan 

G E R E K Ç E 

1005 sayılı İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylı
ğı Bağlanması Hakkında Kanunda 27.4.1976 tarihli ve 1985 sayılı Kanunla değişiklik yapıla
rak, Kore gazilerinin de şeref aylığından yararlanmasına imkân sağlanmış, ancak 9.11.1983 ta
rihli ve 2943 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle Kore'de savaşa katılmış bulunanlarla, Kıbrıs 
Barış Harekâtına katılmış bulunanlar için toptan ödeme yapılmak suretiyle şeref aylıkları kal
dırılmıştır. 

28.8.1991 tarihli ve 3761 sayılı Kanun ile 1005 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle de Kore 
ve Kıbrıs gazilerine, kamu veya özel sektörde çalışmamak ve çeşitli sosyal güvenlik kurumla
rından aylık almamak koşulu ile 1 500 gösterge rakamının Bütçe Kanunu ile tespit edilen me
mur maaş katsayısı ile çarpılmasında bulunacak miktarda aylık bağlanmıştır. 
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3761 sayılı Kanunla, Kore ve Kıbrıs gazilerine bağlanan aylığın herhangi bir kurumda ça
lışmıyor olmak veya sosyal güvenlik kurumlarından aylık almamak koşuluna bağlanması, Ko
re ve Kıbrıs Barış harekâtına katılmış bulunanlar için eşitsizlik meydana getirmiştir. Kanun mev
cut haliyle; şeref aylıklarının konuluş amacına aykırı .olup, çalışmama ve herhangi bir kurum
dan aylık almamak koşuluna bağlı olarak ödenen aylıklar şeref aylığından ziyade yoksulluk 
aylığı olarak nitelendirilmekte, Anayasanın 61 inci maddesindeki "Devlet harp ve vazife şehit
lerinin dul ve yetimleriyle, malul ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat 
seviyesi sağlar" hükmüyle bağdaşmamakta, bağlanmış bulunan aylıkların sonradan kaldırıl
ması, hukukun genel prensiplerinden olan kazanılmış haklara dokuıiulmaması kuralına da ay
kırılık teşkil etmektedir. 

Tasarı ile 1005 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılarak, 
Kore ve Kıbrıs gazilerinin tamamının şeref aylığından yararlandırılması amaçlanmıştır. 

9.1.1992. 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

1005 sayılı İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylı
ğı Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun Teklifi
miz ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

• * ' " • ' ' G E R E K Ç E 

28.8.1991 tarih ve 3761 sayılı Kanun ile değiştirilen "1005 sayılı İstiklâl Madalyası Veril
miş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun" Kore 
Savaşma katılanlarla 1 inci ve 2 nci Kıbrıs Barış Harekâtına iştirak etmiş bulunanlara da vata
nî hizmet tertibinden ve İstiklâl Madalyası verilmiş bulunan kişilere ödenen aylık miktarında 
maaş bağlanmasını hükme bağlamıştır. Ayrıca Kanunun birinci maddesine Komisyonda ekle
nen ikinci fıkra ile Kore ve Kıbrıs Harekâtına katılmış olanlardan çeşitli Sosyal Güvenlik ku
rumlarından maaş alanlara aylık bağlanamayacağı, ancak bağlanacak aylıktan az maaş alan
lara aradaki farkın ödeneceği de ifade edilmiştir. 

Vatan için savaşan, Türk Ordusunun gücünü ve varlığını tüm dünyaya duyuran ve sayıları 
gün geçtikçe azalan bu vefakâr insanlarımızın mağduriyetlerini önlemek ve sosyal Devlet anla
yışının bir gereğini yerine getirmek amacıyla bu Teklifimiz hazırlanmıştır. Teklifimizle madde
nin 2 nci fıkrası madde metninden çıkarılarak madde tek fıkra halinde düzenlenmiş, böylece 
çalışan ve çalışmayan ayrımı yapılmadan bütün şehit ve gazilerimize canlarını ortaya koymak 
suretiyle göstermiş oldukları kahramanlıklarından dolayı bağlanmış bulunan aylıktan eşit ola
rak faydalanma imkânı getirilirken hak ettikleri onurlu bir yaşam sürdürmeleri de sağlanmış 
olacaktır. 

Anavatan Partisi 
T.B.M.M. Grup Başkanlığı 

Sayı : 07-92/98 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 45) 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ MEHMET SAĞDIÇ'IN TEKLİFİ 

1005 Sayılı İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı 
Bağlanması Hakkındaki Kanunun Değişik Birinci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1005 sayılı Kanunun 28.8.1991 tarih ve 3761 sayılı Kanunla değişik 1 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ' 

Madde 1. — Millî Mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklâl Madalyası 
verilmiş bulunan Türk vatandaşları ile 1950 yılında Türk Tugayının Kore'ye ayak bastığı ekim 
ayında başlamak ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Antlaşmasına kadar Kore'de fiilen savaşa 
katılmış olan Türk vatandaşlarına ve 1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci Barış Hare
kâtına Kıbrıs'ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk vatandaşlarına, hayatta bulundukları 
sürece, vatanî hizmet tertibinden 1 500 gösterge rakamının her yıl bütçe kanunu ile tespit edi
len memur maaş katsayısı ile çarpılmasından bulunacak miktarda aylık bağlanır. 

Bu Kanundan önce, özel bir kanunla kendilerine vatanî hizmet tertibinden aylık bağlan
mış olanlar hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. 

Vatanî hizmet tertibinden bağlanan aylıklar hiçbir suretle haczedilemez. - • ' • • . 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

. MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar kurulu yürütür. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 26.2.1992 
Esas No. : 1/328 2/79 

Karar No. : 20 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca kabul edilerek" Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 21.1.1992 tarihinde Komisyonumuza 
havale edilen 1/328 esas Sayılı 'İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Terti
binden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin İkinci Fıkrasının,Yü
rürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç tara
fından hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 13.1.1992 
tarihinde Komisyonumuza havale edilen 2/79 esas sayılı "1005. sayılı İstiklâl Madalyası Veril
miş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanunun De
ğişik Birinci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi" Komisyonumuzun 24.2.1992 
tarihli 26 ncı Birleşiminde birbirleriyle ilgili olması nedeniyle İçtüzüğün 36 ncı maddesi uya
rınca birleştirilmiş ve görüşmelere 1/328 esas sayılı Kanun Tasarısının asıl alınması kararlaştı
rılmıştır. Komisyonumuz söz konusu tasarı ve teklifi, Hükümeti temsilen Maliye ve Gümrük 
Bakanının başkanlığında Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ile Devlet Plan
lama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkililerinin de katılmalarıyla inceleyip görüşmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 45) 



Bilindiği gibi; 27.4.1976 Tarih ve 1985 Sayılı Kanun ile 24.2.1968 tarih ve 1005 Sayılı Ka
nunda değişiklik yapılarak, İstiklal Madalyası verilmiş bulunan kişilerle birlikte Kore Savaşına 
katılmış bulunan Türk vatandaşlarına da maaş bağlanmıştır, Ancak, 9.11.1983 tarih ve 2943 
sayılı Kanun ile 24.2.1968 tarih ve 1005 sayılı Kanun tekrar değiştirilmiş bu kez, yalnızca İstik
lâl Madalyası verilmiş bulunan kişilerin Vatanî Hizmet Tertibinden maaş alabilecekleri hükmü 
getirilmiş, Kore'de savaşa katılmış bulunanlarla, Kıbrıs Barış Harekatına katılmış olanlara ise 
toptan ödeme yapılmak suretiyle bunların maaş almaları önlenmiştir. Daha sonra, 28.8.1991 
tarih ve 3761 sayılı Kanunla 24.2.1968 tarih ve 1005 sayılfKanunda yapılari değişiklikle Kore 
Savaşına ve Kıbrıs Barış Harekatına katılanlardan kamu veya özel sektörde çalışanlar ile çeşitli 
sosyal güvenlik kurumlarından aylık alanlara ödenmemesi kaydıyla maaş bağlanmıştır. 

Tasarı ile 24.2.1968 tarih ve 1005 sayılı Kanunun 1 inci maddesine 28.8.1991 tarih ve 3761 
sayılı Kanun ile getirilen kısıtlamanın kaldırılması amaçlanmaktadır. 

Komisyonumuzda; 24.2.1968 tarih ve 1005 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin 28.8.1991 ta
rih ve 3761 sayılı Kanun ile değişik 2 nci fıkrası ile getirilen kısıtlamanın doğru olmadığı, zira 
isminden de anlaşılacağı gibi bir şeref aylığı niteliğinde olan bu aylığın, kanunda öngörüldüğü 
şekliyle şeref aylığından ziyade yoksulluk aylığı niteliğini taşıdığı, bunun Kıbrıs ve Kore gazile
rine haksızlıktan başka birşey olmadığı ifade edilmiş, ayrıca Anayasamızın 61 inci maddesinde 
yer alan "Devletin, Harp ve Vazife Şehitlerinin dul ve yetimleriyle malûl ve gazileri koruyup, 
toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlayacağı" hükmü ile de bağdaşmadığı, hu
kukun temel prensiplerinden olan kazanılmış haklara dokunulmama prensibine de aykırı bu
lunduğu ve sözkonusu kısıtlamanın kaldırılmasının yerinde olduğu belirtilmiştir. Diğer yan
dan, Millî Mücadeleye katılmış İstiklâl Madalyası sahibi Türk vatandaşları ile Kore ve Kıbrıs 
gazilerine verilen aylığın yetersizliği dile getirilerek bu aylıkların artırılması istenmiştir. 

Hükümet adına yapılan açıklamada ise, sözkonusu tasarı ile yeni bir ücret sisteminin geti
rilmediği, Millî Mücadeleye katılan Türk vatandaşları ile Kore ve Kıbrıs gazilerine daha önce 
Kanunda belirlenen esaslara göre ödeme yapıldığı, bu ödemenin Devletin imkânlarına göre ve' 
Devlet Memurları için her yıl bütçe kanunları ile belirlenen katsayının 1 500 gösterge rakamıy
la çarpılmasından elde edilecek miktar kadar olduğu ifade edilmiştir. Tasarı ile halen sayıları 
58 bin civarında olan Kore ve Kıbrıs gazilerinden bu haktan yararlanmayanlarının kanun kap
samına alınarak bir anlamda daha önce yapılan haksızlığın giderilmesine çalışıldığı belirtil
miştir. Daha sonra tasan ve gerekçesi benimsenerek maddelerine geçilmesi kararlaştırılmıştır. 

Tasarının 1 inci maddesi 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 Oztürk Haydar Oymak 

Aksaray Amasya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 45) 



Üye 
Veli Andaç Durak 

Adana 

Üye 
Mehmet Nedim Budak 

Ankara 
imzada bulunamadı 

Üye 
Hüseyin Balyalı 

Balıkesir 

Üye 
Zeki Ergezen 

Bitlis 

Üye 
Mustafa Çiloğlu 

Burdur 

Üye 
Nevfel Şahin 
Çanakkale 

' Üye • 
M. Halûk Müftüler 

Denizli 

Üye 
Mehmet Dönen 

Hatay 

Üye 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İçel 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Timurçin Savaş 

Adana 

Üye 
Rıfat Scrdaroğlu 

tzmir 

Üye, 
Abdullah Gül 

Kayseri 

Üye 
, Halil Demir 

Aksaray 

Üye 
Cengiz Altmkaya 

Aydın 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Melih Pabuççuoğlu 

Balıkesir 

Üye 
Necmi Hoşver 

Bolu 

• Üye 
Yılmaz Ovalı 

Bursa 

Üye 
Adnan Keskin 

Denizli 

Üye 
Mahmut Uyanık 

Diyarbakır 

Üye 
Nilmt Matkap 

Hatay 

Üye 
Nami Çağan 

İstanbul 

Üye 
Z. Selçuk Maruflu 

İstanbul 
Muhalefet şerhi ekte 

Üye 
ibrahim Kumaş 

Tokat 

Üye 
Alaeltin Kurt 

Kocaeli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 45) 
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Üye 
" Mustafa Ünaldı 

, Konya 

Üye 
Ekrem Pakdemirli 

Manisa 
imzada bulunamadı 

Üye. / 
Hasan Peker, 

- Tekirdağ 

MUHALEFET ŞERHİ 

istiklâl Madalyası verilmiş bulunanlara, vatanî hizmet tertibinden, Şeref Aylığı Bağlan
ması Hakkındaki Kanunun 1 inci Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına 
Dair Kanun Tasarısı Plan-Bütçe Komisyonunda görüşülmüştür. 

Millî mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine istiklâl madalyası verilmiş bulu
nan Türk vatandaşlarına ve 1950 yılında Türk Tugayının Kore'ye ayak bastığı ekim ayında baş
lamak ve 1953 yılı Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore'de fiilen savaşa katılmış olan Türk vatan
daşlarına ve 1974 yılında temmuz 1, Ağustos II. Barış Harekâtına Kıbrıs'ta görev alarak fiilen 
katılmış olan Türk vatandaşlarına, hayatta bulundukları sürece Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık 
Bağlanmasını, bu kahraman Türk çocuklarına, milletimizin kadirşinaslık örneği olarak, bir 
vecibesi olduğu düşüncesiyle katılıyorum. Ancak vatan ve milletimiz uğruna hayatlarını hiçe 
sayan, bu kahraman gazilerimize verilmek istenen maaş, günün koşullarına göre fevkalade dü
şük tespit olunmuştur. Komisyonda bu aylıkların artırılması yolundaki teklifim DYP-SHP mil
letvekillerince kabul edilmemiştir. 

Bu aylıkları düşük ve yetersiz buluyor, en az 1-500 000 TL. aylık olmasını istiyor, bü ne
denle muhalefet şerhi koyuyorum. 

, ' Selçuk Marufla 
İstanbul 

Üye 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya 

Üye 
Refaiddin Şahin 

Ordu 

Üye 
Kamer Genç 

Tunceli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 45) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması 
Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 24.2.1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Va
tanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesine 28.8,1991 
tarihli ve 3761 sayılı Kanunla eklenen ikinci fıkra yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımını takip eden aybaşında yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

S. Demirci 
Başbakan 

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

Devlet Bakanı 
/ . Tez 

Devlet Bakanı 
G. İleri 

Devlet Bakanı 
O. Kilercioğlu 

Devlet Bakanı 
O. Barutçu 

Devlet Bakanı 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Batallı 

Millî Savunma Bakanı 
N. Ayaz 

Dışişleri Bakanı 
H, Çetin 

Millî Eğitim Bakanı 
K, Toptan 

Sağlık Bakanı 
Y Akiuna 

Tanm ve Köyişleri Bakanı 
N, Cev/ıcri 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. T Köse 

Kültür Bakanı 
D. E Sağlar 

Orman Bakanı 
V Tanır 

Türkiye Büyük Millet 

Devlet Bakanı 
C. Çağlar 

Devlet Bakanı 
E. Ceyhun 

Devlet Bakanı 
A. Gönen 

Devlet Bakanı 
G. Ergenekon 

Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 
Af. A. Yılmaz 

-- Devlet Bakanı 
S. Ercan 

Adalet Bakanı 
M. S. Oktay 

İçişleri Bakanı 
/. Sezgin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
S Oral 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Prof. O. Kumbaracıbaşı 

' • ' Ulaştırma Bakanı 
Y Topçu 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı V. 
î. Tez 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
E. Faralyah 

Turizm Bakanı 
Prof A. Ateş 
Çevre Bakanı 

* - B. D. Akyürek 

Meclisi (S. Sayısı : 45) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN ICABUL ETTİĞİ METİN 

İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağ
lanması Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldı

rılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. —Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 45) 





Dönem: 19 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M; (S. Sayısı: 31) 
Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Baklanda 41 Sayılı Ka
mun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Da
ir Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasa

rısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe Komisyonları 
Raporları (1/327) 

T.C.. 
Başbakanlık ~ .• 16.1.1992 ' 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.Ö.KKG/101-226/06658 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 10.1.1992 
tarihinde kararlaştırılan "Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Ülkemizin kalkınması, toplumumuzun çağdaşlaşması ve demokrasimizin gelişip kökleş
mesi açısından büyük bir önem taşıyan ve öncü rol oynayan üniversitelerimizin geliştirilmesi, 
etkinliklerinin artırılması, ekonomimizin ihtiyaç duyduğu üst düzeyde insan gücünün yetişti
rilmesi ve yurt düzeyine dengeli bir şekilde yaygınlaştırılması, plan ve programlarda öngörülen 
temel ilkelerden biridir. 

Çağdaşlaşma yarışındaki ülkemizin bilimsel ye teknolojik gelişmesinde belirleyici rol oy
nayan ekonomik ve toplumsal kalkınmasına önderlik yapan ve çok üst düzeyde nitelikli eğitim 
verme görevini üstlenen üniversitelerimizi bu amacı gerçekleştirmeye uygun bir yapı ve işleyişe 
kavuşturabilmek, yaygınlaştırabilmek ve Üniversite sayısının artırılması gereğinden hareketle 
vakıflar tarafından kurulması istenen iki üniversitesinin kuruluşunun gerçekleştirilmesi için bu 
tasarı hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanuna eklenen Ek 3 ve 4 üncü 
maddelerle, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin 
hükümlerine tabi olmak üzere Türk Eğitimine özgü Kadir Has Vakfı tarafından Kadir Has 
üniversitesi ve Vehbi Koç Vakfı tarafından Koç Üniversitesi adlarıyla iki yeni üniversite kurul
ması öngörülmektedir. 

Madde 2. — Yürürlük maddesidir. 

Madde 3. — Yürütme maddesidir. 
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Millî Eğitim Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Medisi 
Millî Eğitim Komisyonu 11.2.1992 

Esas No.: 1/327 
Karar No.: 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

"Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
(1/327)", Komisyonumuzun 6.2.1992 tarihli 4 üncü birleşiminde Millî Eğitim Bakanlığı temsil
cisi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanının da iştirakiyle incelenip görüşüldü. 

Komisyonumuzca; Okullaşma oranının düşük bir seviyede olduğu ülkemizde özel Teşeb
büsün Vakıflar kanalıyla Türk Eğitimine büyük katkılarda bulunacak bu kabil girişimlerinin 
desteklenmesi ve teşfik edilmesinin yerinde olacağı temenni edilmiştir. , 

Komisyonumuzda hakim olan bu görüşün ışığında; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
nun Vakıf Yükseköğretim Kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere İstanbul'da iki 
Vakıf Üniversitesinin kurulmasını amaçlayan Kanun Tasarısı ve Gerekçesi Komisyonumuzca 
uygun görülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. , 

Tasarının çerçeve 1 inci maddesiyle düzenlenen Ek Madde 3 ile İstanbul'da Türk Eğitimi
ne özgü Kadir Has Vakfı tarafından "Kadir Has Üniversitesinin", Ek Madde 4 ile de yine İs
tanbul'da Vehbi Koç Vakfı tarafından "Koç Üniversitesinin", kurulması öngörülmektedir. 

Anayasanın 130 uncu maddesi "Üniversitelerin kamu tüzelkişiliğine ve bilimsel özerkliğe 
sahip olması" şartını getirdiğinden, Komisyonumuzca Ek madde 3 ve Ek madde 4'e "...hü
kümlerine tabi "den sonra gelmek üzere "ve kamu tüzelkişiliğine sahip" ibaresinin eklenmesi 
uygun bulunmuş, Ek Madde 3 ve Ek Madde 4 yapılan bu değişikliklerle Komisyonumuzca ka
bul edilmiştir.. 

Üniversitelerin teşkilatları yani; bir üniversitenin hangi fakülte, yüksekokul ve enstitüden 
oluştuğu 2809 Sayılı Kanunla düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Bu niteliği ile 2809 Sayılı Kanun hem Devlet hem de Vakıf Üniversiteleri için bir teşkilat 
kanunudur. Nitekim yeni kurulacak olan iki Vakıf Üniversitesinin teşkilatları bu kanunun Ek 
3 üncü ve Ek 4 üncü maddeleri olarak düzenlenmiştir. Bu üniversitelerden daha önce, 1984 
yılında kurulan ve 2547 sayılı Kanuna 3708 sayılı Kanunla eklenen Ek 20 nci maddenin (a) 
fıkrası ile Bilkent Üniversitesi adını alan üniversitenin teşkilatının da aynı Kanunda yer alması 
gerekmektedir. 

Yukarıda açıklanan gerekçe doğrultusunda Tasarının çerçeve 1 inci maddesine Bilkent Üni
versitesi başlıklı Ek Madde 5'in eklenmesi Komisyonumuzca uygun görülerek kabul edilmiştir. 

Çerçeve 1 inci madde yapılan bu değişiklik ve ilavelerle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 
Tasarının başlığı Kanun tekniğine uygun olarak Komisyonumuzca yeniden düzenlenerek kabul 

edilmiştir. 
Tasarının yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeleri de Komisyonumuzca uygun 

görülerek kabul edilmiştir. 
Raporumuz havalesi gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere Başkanlığa say

gı ile sunulur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 31) 
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Başkan 
Nahit Menteşe 

Aydın 

Sözcü 
Süleyman Ayhan 

, Çanakkale 

Üye 
ibrahim Ozdiş 

Adana 

•Üye 
Baki Durmaz 

Afyon 

Üye 
Kâzım Ataoğlu 

Bingöl 

Üye 
Mustafa Baş 

tstanbul 

Üye 
Melike Tugay Haşefe 

İstanbul 

Üye 
Ismaü Karakuyu 

Kütahya 

Başkanvekili 
Ural Köklü 

Uşak 

Kâtip 
Ahmet Kabil 

Rize 

Üye 
Ahmet Sanal 

Adana 

Üye 
Salman Kaya 

Ankara 

Üye 
Nurettin Tbkdemir 

Hatay 

Üye 
Osman Ceylan 

tstanbul 

Üye 
ismail Kalkandelen 

Kocaeli 

Üye 
Mehmet Gülcegün 

Mardin 

Üye 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 

Niğde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 31) 
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' Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meçlisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 14.2.1992 

Esas No.: 1/327 
Karar No.: 15 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulunca 16,1.1992 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı" önhavalesi gereği Millî Eğitim Komisyonunda görüşüldükten 
sonra, Başkanlıkça 11.2.1992 tarihinde Komisyonumuza havale edilmiş, Komisyonumuzun 
13.2.1992 tarihinde yaptığı 17 nci birleşimde Hükümeti temsilen Millî Eğitim Bakanı Başkanlı
ğında, Millî Eğitim Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müste
şarlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip, görü
şülmüştür. 

Bilindiği gibi; Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının Temel Amaçları ve Politikalarında ' '25 
inci eğitimin kalitesinin her kademede yükseltilmesi, eğitim programlarında kalkınmanın ve 
teknolojik ilerlemenin gerektirdiği biçimde düzenlemelerin gerçekleştirilmesi ve insangücü plan
laması esas olacaktır." denilmekte, ayrıca yükseköğretimdeki okullaşma oranının plan döne
mi sonuna kadar % 15'e ulaşması hedeflenmektedir. 1992 yıllık programında ise, "Vakıflarca 
kurulacak yükseköğretim kurumlarının desteklenmesine devam edilecektir." hükmü yer dmak-
tadır. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; ülkemizin bilimsel ve teknolojik gelişmesinde belirleyi
ci rol oynayan, ekonomik ve toplumsal kalkınmasına önderlik yapan ve çok üst düzeyde eği
tim verme görevini üstlenen üniversitelerimizi, bu amacı gerçekleştirmeye uygun bir yapı ve 
işleyişe kavuşturabilmek, yaygınlaştırabilmek ve üniversite sayısının artırılması gereğinden ha
reketle Türk Eğitimine özgü Kadir Has Vakfı tarafından Kadir Has Üniversitesi, Vehbi Koç 
Vakfı tarafından Koç Üniversitesi adıyla kurulmak istenen iki yeni üniversitenin kuruluşunun 
gerçekleştirilmesinin amaçlandığı anlaşılmaktadır. 

Ayrıca, 1984 yılında kurulan ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 3.4.1991 tarihli ve 
3708 sayılı Kanunla eklenen Ek 20 nci maddenin (a) fıkrası ile "Bilkent Üniversitesi" adını 
alan Yükseköğretim Kurumunun teşkilatı da Millî Eğitim Komisyonunda yapılan görüşmeler 
sonucunda "Ek Madde 5" olarak tasarıya ilave edilmiştir. 

Komisyonumuzda tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; vakıf üniversitelerinin 
desteklenmesinin yerinde olduğu, bu üniversitelerin eğitim standartlarının gelişmiş ülkelerin 
eğitim standartları seviyesine ulaşacağı gibi görüşlerin yanı sıra, kurulması düşünülen üniver
sitelerin arazisinin mevcut olup olmadığı, bu amaç için ne kadar kaynak ayrıldığı, Devlet kat
kısının olup olmadığı, bu üniversitelerin ticarî niteliğe bürünmemesi gerektiği, burada çalışa
cak personele diğer üniversitelerin personelinden farklı bir ücret uygulandığı takdirde kaliteli 
personelin vakıf üniversitelerini tercih edebileceği gibi hususlar da dile getirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 31) 
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Hükümet adına yapılan açıklamalarda ise; Anayasanın kâr amacıyla üniversite kurulma
sına izin vermediği, ancak vakıflar eliyle kâr amacı gütmeksizin üniversite kurulmasının mümkün 
olduğu, sözkonusu vakıflara üniversite kurulması amacıyla devlet arazisi tahsis edilmiş oldu
ğu, böylelikle verilecek hizmete ayrılan kaynağın arttığı, her iki vakfın da bu maksatla 30-40 
milyon dolar ayırmış bulunduğu, devletin şu anda bir katkısının mevcut Olmadığı, üniversite
lerin vakfın dışında, Anayasanın 130 uncu maddesi gereği "kamu tüzel kişiliğine sahip" olma
sı gerektiği, eşiti olan devlet üniversiteleri düzeyinde eğitim vermiyorsa kapatıldığı ve bütün 
mallarının devlete devredilidği, bu üniversitelerin de devlet üniversiteleri gibi Yüksek öğretim 
Kurulunun denetimine tabi olduğu, vakıfların üniversitenin masraflarının en az % 20'sini kar
şılayacak kadar gelir getirecek malı Üniversiteye devretmesinin gerektiği, ayrıca farklı ücret uy
gulamasının rekabeti, dolayısıyla da eğitimde kaliteyi artıracağı belirtilmiştir. 

Yapılan bu görüşmelerden sonra, tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenmiş 
ve Millî Eğitim Komisyonu metni esas alınmak suretiyle maddelerinin görüşülmesine geçilmiş
tir. 

Millî Eğitim Komisyonu metninin, 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanuna 3 Ek madde 
ekleyen Çerçeve 1 inci maddesi ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeleri aynen 
kabul edilmiştir. ^ 

Komisyonumuz ayrıca, sözkonusu Üniversitelerin biran önce kurularak Türk Eğitimine ka-
zandırılabilmesini teminen, tçtüzüğün 53 üncü maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca tasarının Ge
nel Kurulda öncelikle görüşülmesini istemeyi kararlaştırmıştır. 

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

Başkan 
îlyas Aktaş 

Samsun 

Sözcü 
Mahmut Oztürk 

Aksaray 

Üye 
Veli Andaç Durak 

Adana 
- Üye 

Mehmet Nedim Budak 
Ankara 

İmzada bulunamadı 
Üye 

Hüseyin Balyalı 
Balıkesir 

Üye 
Zeki Ergezen 

İmzada bulunamadı 
Bitlis 
Üye 

Mustafa Çiloğlv 
Burdur 

Başkanvekili 
irfan Gürpınar 

Kırklareli 

Kâtip 
Haydar Oymak 

Amasya 

Üye 
Holü Demir 

Aksaray 
Üye 

Cengiz Altınkaya 
Aydın 

İmzada bulunamadı 
Üye 

Melih Pabuççuoğhı 
Balıkesir 

Üye 
Necmi Hoşver 

Bolu 
Üye 

Yûmaz Ovalı 
Bursa 
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Üye 
Nevjel Şahİn 
Çanakkale 

Üye 
M, Halûk Müftüler 

Denizli 

Üye 
Mehmet Dönen 

Hatay 

Üye 
Nami Çağan 

tstanbul 

Üye 
Z. Selçuk Marujlu 

tstanbul 

Üye 
Rtfat Serdaroğlu 

tzmir 

Üye 
Abdullah Gül 

Kayseri 

Üye 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
tmzada bulunamadı 

Üye 
Ekrem Pakdemirli 

Manisa 
tmzada bulunamadı 

Üye 
Hasan Peker 

Tekirdağ 

Üye 
Kamer Genç 

Tunceli 

Üye -
Adnan Keskin 

Denizli 

Üye 
Mahmut Uyanık 

Diyarbakır 

Üye 
Nihat Matkap 

Hatay 

Üye 
Adnan Kahveci 

tstanbul 

Üye 
Işın Çelebi 

tzmir 
tmzada bulunamadı 

Üye 
tbrahim Kumaş 

Tokat 
tmzada bulunamadı 

Üye 
Alaettin Kurt 

Kocaeli 

Üye 
Mehmet Ali Yavuz' 

Konya 

Üye 
Refaiddin Şahin 

Ordu 

Üye 
Koray Aydın 

Trabzon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 31) 





HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hak
kında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna aşağı
daki maddeler eklenmiştir. 

<tKadir Has Üniversitesi 
EK MADDE 3. — İstanbul'da Türk Eğitimine Özgü Kadir Has Vakfı tarafından 2547 

sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi 
olmak üzere Kadir Has Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. 

Bu üniversite; 
a) Fen-Edebiyat Fakültesi ile Mühendislik Fakültesinden, 
b) Temel Bilimler Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsünden, 
oluşur. 

Koç Üniversitesi 
EK MADDE 4. — İstanbul'da Vehbi Koç Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Ka

nununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi-olmak üzere Koç Üniver
sitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. 

Bu üniversite; 
a) Fen-lnsanî Bilimler ve Edebiyat Fakülteleri ile İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesinden, 
b) İşletme Enstitüsünden, 
oluşur." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı :3l) 
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MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

283.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim 
Kurumları Teşkilatı Halikında 41 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanuna Bazı Maddeler Eklen-

mesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 28.3.1983 tarihli ve 2809 
sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hak
kında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna 
aşağıdaki Ek maddeler eklenmiştir. 

"Kadir Has Üniversitesi 
EK MADDE 3. — İstanbul'da Türk Eği

timine özgü Kadir Has Vakfı tarımdan 2547 
sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yük
seköğretim kurumlanna ilişkin hükümlerine 
tabi ve kamu tüzelkişiliğine sahip olmak üze
re Kadir Has Üniversitesi adıyla yeni bir Üni
versite kurulmuştur. 

Bu Üniversite; 
a) Fen-Edebiyat Fakültesi ile Mühendis

lik Fakültesinden, 
b) Temel Bilimler Enstitüsü ile Sosyal Bi

limler Enstitüsünden, oluşur." 

'Koç Üniversitesi 
EK MADDE 4. — İstanbul'da Vehbi 

Koç Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğ
retim Kanununun vakıf yükseköğretim ku
rumlarına ilişkin hükümlerine tabi ve kamu 
tüzelkişiliğine sahip olmak üzere Koç Üniver
sitesi adıyla yeni bir Üniversite kurulmuştur. 

Bu Üniversite; 
a) Fen-lnsanî Bilimler ve Edebiyat Fakül

tesi ile İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesin
den, 

b) İşletme Enstitüsünden, 
oluşur" 

"Bilkent Üniversitesi 
EK MADDE 5. — Ankara'da Hacette

pe Çocuk Sağlığı Enstitüsü Vakfı, Hacettepe 
Tıp Merkezi Vakfı ve Hacettepe Üniversitesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

283.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim 
Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanuna Bazı Maddeler Eklen

mesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millî Eğitim Komisyonu 
metninin 1 inci maddesi, bağlı Ek Madde 3, 
Ek Madde 4, Ek Madde 5 ile birlikte aynen 
kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı: 31) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

S. Demini 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. 
Prof. E. inönü 

Devlet Bakanı 
Prof T. Çiller 

Devlet Bakanı 
7. Tez 

Devlet Bakanı 
G. İleri 

Devlet Bakanı 
O. Kikrctoğkı 

Devlet Bakanı 
O. Barutçu 

Devlet Bakam 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. BataUt 

Millî Savunma Bakanı 
N. Ayaz 

Dışişleri Bakanı 
H. Çetin 

Millî Eğitim Bakanı 
K. Toptan 

Sağlık Bakanı 
Y Aktuna 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
N. Cevheri 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. T Köse 

Kültür Bakanı 
D. E Sağlar 

Ormari Bakanı 
V. Tantr 

Devlet Bakanı 
C. Çağlar 

Devlet Bakanı 
E. Ceyhun 

Devlet Bakanı 
A. Gönen 

Devlet Bakanı 
G. Ergemkon 

Devlet Bakanı 
M. Kahraman 

Devlet Bakanı 
M. A, Yılmaz 

Devlet Bakanı 
Ş. Ercan 

Adalet Bakanı 
M. S. Oktay 

İçişleri Bakanı 
I. Sezgin 

Maliye ve Gümrük Bakam 
S. Oral 

Bay. ve tskân Bakanı 
Prof. O. Kumbaracıbaşı 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Topçu 

Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Moğultay 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
E. Faralyalı 

Turizm Bakanı 
Prof. A. Ateş 

Çevre Bakanı 
B. D. Akyürek 

Türkiye Büyük Millet Meclisi. (S. Sayısı: 31) 



(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun vakıf yükseköğretim kurumları
na ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, ka
mu tüzelkişiliğini haiz Bilkent Üniversitesi 
adıyla bir Üniversite kurulmuştur. 

Bu üniversite; 

a) Fen Fakültesi, Güzel Sanatlar-Tasarım 
ve Mimarlık Fakültesi, tktisadî-ldarî ve Sos
yal Bilimler Fakültesi, insanî Bilimler ve Ede
biyat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendis
lik Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Fa
kültesinden, 

b) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yükseko
kulu ile Uygulamalı Yabancı Diller Yükseko
kulundan, 

c) Dünya Sistemleri, Ekonomileri ve Stra
tejik Araştırmalar Enstitüsü, Güzel Sanatlar 
Enstitüsü, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Ens
titüsü, İnsanî Bilimler ve Edebiyat Enstitüsü, 
İşletme Enstitüsü, Mühendislik ve Fen Bilim
leri Enstitüsü, Müzik ve Sahne Sanatları Ens
titüsünden, 

oluşur." 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihin
de yürürlüğe girer. ' . * 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul F.ttisî \Apt\n\ 

MADDE 2. — Millî Eğitim Komisyonu 
metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millî Eğitim Komisyonu 
metninin 3 üncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

DSSSĞ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 31) 
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Dönem : 19 Yasama Yılı : 1 

T. B..M. M. (S. Sayısı: 50) 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler 

Komisyonu Raporu (1/351) 

T.C. 
Başbakanlık 212.1992 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKG/101-258/01568 . 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Ku
rulunca 2.2.1992 tarihinde kararlaştırılan "506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı" ve gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

9.7,1945 tarih ve 4792 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Sosyal Sigortalar Kurumu, özel 
hukuk hükümlerine tabi malî ve idarî bakımdan özel ve tüzelkişiliğe haiz sosyal güvenlik ku
ruluşudur. 

Sosyal Sigortalar Kurumu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı, eş ve hak 
sahibi çocuk, ana ve babasına, emekli, eş, hak sahibi çocuk, ana ve babası ile dul ve yetimine 
sosyal sigorta hizmeti vermektedir. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda sosyal sigorta haklan, iş kazaları, meslek hastalı
ğı, analık, hastalık, malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta kollarını ihtiva etmektedir. 

Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi aktif sigortalı sayısı 1991 yılında 3 600 000'e ulaşmıştır. 
Kurumdan aylık ve gelir alanların sayısı ise 1 712 000 olarak belirlenmiştir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu ayrıca 18 milyon sigortalı ve hak sahibine sağlık hizmeti sağla
maktadır. 

Sosyal Sigortalar Kurumu sosyal güvenlik hizmetlerinin ana malî kaynağını, sosyal sigor
ta primleri oluşturmaktadır. 

Sosyal Sigorta primleri, işçinin ücreti üzerinden hesaplanarak, işverence, sigortalı hissesi 
ve işveren payı toplamının ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar, Sosyal Sigortalar Ku
rumu ünitelerine yatırılması gerekmektedir. 

Yasal süresi içinde yatırılmayan primler için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü 
Hakkındaki Kanun hükümlerine göre aylık °/o 7 gecikme zammı uygulanmaktadır. 



— 2 — v 

Ülkemizde yaşanan ekonomik politikalar sonucu olarak Sosyal Sigortalar Kurumu prim 
alacağında önemli bir artış meydana gelmiştir. 

Toplam prim alacağı gecikme zammı hariç 3 026 milyar TL. sına ulaşmıştır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun prim alacağı dökümü şu şekildedir (Gecikme zammı hariç): 

(Milyon TL.) 

Sektör Miktar 

. Kamu Sektörü 3 896,0 
Özel Sektör 1 557,0 -

TOPLAM 5 453,0 

Sözkonusu kamu kuruluşları prim alacağının tahsili hususunda Tahkim Kanunu ile ayrı 
bir yasal düzenleme yapılmaktadır. • '-' 

Bu nedenle Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve kuruluşları ile belediyeler dışında kalan işve
renler ile topluluk sigortası ve isteğe bağlı sigortaya tabi olan sigortalıların birikmiş prim borç
larının tahsiline olanak sağlamak üzere hazırlanan Yasa Tasarısı Yüce Meclise sunulmuştur. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. — Bu madde ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Geçici Madde 78 eklen

miştir. 
Geçici madde ile Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve kuruluşları ile belediyeler dışı,nda kalan 

işverenler ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 86 ncı maddesi kapsamına giren topluluk 
sigortasına tabi sigortalılar ile 85 inci maddesi kapsamına giren isteğe bağlı sigortalık sistemi
ne göre prim ödeyen sigortalılara primlerini, ödeme kolaylığı getirilmiştir. 

Bu kapsama girenler 31.12.1991 tarihine kadar.birikmiş ve ödenmemiş primlerinin gecik
me zammı ve faiz borçlarının ödenmesinde dört alternatif esas benimsenmiştir. 

Birinci ödeme şekline göre; 31.12.1992 tarihine kadar primlerinin tümünü ödemeyenlerin, 
ödeme tarihine kadar hesaplanacak gecikme zammı ve faiz borçlarının tamamının terkin edil
mesi öngörülmüştür. 

ikinci ödeme şekline göre; 31.12.1991 tarihine kadar olan prim borçları ve bu prim borçla
rı için ödeme tarihi itibariyle hesaplanacak gecikme zammı ve faiz borçlarının °7o 25'i ile bir
likte 31.5.1992 tarihine kadar ödemeleri halinde, hesaplanan gecikme zammı ve faiz borcunun 
bakiyesinin terkini öngörülmüştür. 

Üçüncü ödeme şekline göre; 31.12.1991 tarihine kadar olan prim borçları ve bu prim borç
ları için ödeme tarihi itibariyle hesaplanacak gecikme zammı ve faiz borçlarının % 50'si ile 
birlikte 31.7.1992 tarihine kadar ödemeleri halinde hesaplanan gecikme zammı ve faiz borcu
nun bakiyesinin terkini öngörülmüştür. 

Dördüncü ödeme şekline göre; 31.12.1991 tarihine kadar olan prim borçları ve bu prim 
borçları için ödeme tarihi itibariyle hesaplanacak gecikme zammı ve faiz borçlarının % 75'i 
ile birlikte 30.9.1992 tarihine kadar ödemeleri halinde, hesaplanan gecikme zammı ve faiz bor
cunun bakiyesinin terkini öngörülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 50) 
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Genel bu sistem içinde 31.12.1901 tarihine kadar ödenmemiş prim borçlarının yukarıda 
belirtilen süreler içinde kısmen ödenmesi halinde, ödeme tarihine kadar tahakkuk eden gecik
me zammı ve faiz borçları ile ilgili olarak birinci fıkra esaslarına göre işlem yapılması öngörül
müştür. v 

Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce tahsil edilmiş gecikme zammı ve faiz borçları 
geri verilmeyecek ve mahsup edilmeyecektir. 

Prim, gecikme zammı ve faiz borçları hakkında cebri icra yoluna başvurulan işverenler 
prim borçlarının 1/4'ünü 31.3.1992 tarihine kadar icra dairelerine veya Kuruma ödemeleri ha
linde başlatılan icra takipleri, ceza ve hukuk davalarının 30.9.1992 tarihine kadar geçici sürede 
durdurulması öngörülmüştür. 

Bu kapsama giren işverenler prim ile gecikme zammı ve faiz borçlarını maddenin birinci 
fıkrasında belirtilen esas ve sürelere göre ödemeleri halinde ise, bu madde esaslarına göre ge
cikme zammı ve faizleri hakkında terkin işlemi yapılacaktır. 

Takside bağlanmış işverenler prim borçları ve gecikme zammı faiz borçları hakkında bu 
madde hükümleri uygulanacaktır. 

Maddede belirtilen esaslar ve süreler içinde ödenmeyen primler ile ilgili olarak 80 inci madde 
hükümlerine göre gecikme zammı uygulamasına devam edilecektir. 

Maddede ayrıca 277 ve 323 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler gereği ertelenen gecik
me zammı borçlarının °/o 75'i, 30.6.1992 tarihine kadar Ödenmesi halinde bakiye gecikme zam
mının terkini Öngörülmüştür. ~ 

Madde 2. — Yürürlük maddesi. 
Madde 3. — Yürütme maddesi. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Sağlık ve Sosyal isler Komisyonu 
Esas No. : 1/351' . 
Karar No. : 11 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca Komisyonumuza havale edilen "506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 
Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 6 ncı birleşiminde, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Bakanlık temsilcilerinin katılması ile incelenip görüşül
müştür. 

Kanun tasarısında Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve kuruluşları ile belediyeler dışında kalan 
işverenlerin, sosyal sigorta prim borçlarını ödemeleri kaydıyla, gecikme zammı ve faizlerinin 
kademeli olarak terkini, öngörülmektedir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu 3 600 000 aktif sigortalı, 1 712 000 emekli, dul ve yetim ile bun
ların eş, çocuk, ana ve babaları olmak üzere toplam 18 000 000 kişiye sosyal güvenlik hakkı 
sağlamaktadır. Yerine getirilen tüm hizmetlerin finansmanı sosyal sigorta primleri ile sağlan
maktadır. 

1991 yılı sonu itibariyle Kurumun toplam 5 trilyon 453 milyar TL. prim alacağının 3 tril
yon 896 milyar TL. Iık kısmının kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere ait olduğu, bakiye 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 50) 
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1 trilyon 557 milyar TL. lık kısmının özel sektör işverenlerine ait prim alacağını oluşturduğu, 
bu işverenlerin prim borcuna karşılık Kuruma 934 milyar 200 milyon gecikme zammı borcu 
bulunduğu, prime ilişkin borçların bugüne kadar tahsil edilemeyişinin Kurumun prime dayalı 
finans kaynağında önemli sıkıntılar meydana getirdiği anlaşılmıştır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun 1984 - 1991 yılları itibariyle birikmiş alacaklarının yedi yıl 
içerisinde 75 kat artış gösterdiği, 22.5.1987 tarih ve 277 sayı ve 20.5.1988 tarih ve 323 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamelerle primlerin ödenmesi şartıyla gecikme zammı ve faizlerinin 
ertelenmesine gidilmiş ise de sadece 69 milyar TL. tahsil edilebildiği Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanı tarafından açıklanmıştır. 

Kurumun, çağdaş bir sosyal güvenlik kuruluşu haline getirilmesinde en önemli faktör, dü
zenli ödenen sigorta primlerinden oluşan malî kaynaktır. Kurum, malî kaynakları göz önünde 
tutarak sağlıklı plan ve program içerisinde, hizmetlerini istenen düzeyde sunabilecektir. 

Bu itibarla; geçmiş yıllardan günümüze kadar gelen, çeşitli nedenlerle tahsil imkânı olma
mış primlerin tahsili için kolaylaştırıcı alternatiflerin yürürlüğe konularak prim borçlarının tah
silinin sağlanması, yaratılacak ek malî kaynak ile.Kurumu iyileştirici tedbirlerin alınması, emekli, 
dul ve yetim aylıklarının daha iyi bir düzeye ulaşmasına olanak sağlayacak ortamın yaratılma
sı için Kanun tasarısı Komisyonumuzca olumlu bulunarak maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Birinci madde için verilen önerge kabul edilerek, birinci fıkranın (a) 31.3.1992 tarihinin 
15.4.1992; (b) bendindeki 31.5.1992 tarihinin 15.6.1992; (c) bendindeki 31.7.1992 tarihinin 
15.8.1992; (d) bendindeki 30.9.1992 tarihinin 15.10.1992 dördüncü fıkradaki 31.3.1992 tarihi
nin 15.4.1992; 30.9.1992 tarihinin 15.10.1992 olarak değiştirilmesi uygun bulunmuştur, 2 nci 
ve 3 üncü maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurula sunulmak üzere Başkanlık Makamına saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili 
Ahmet Küçukel -' Ali Uyar 

Elazığ Hatay 

Kâtip 
Süleyman Hatinoğlu 

Artvin 

Üye 
M. Salim Ensarioğlu 

Diyarbakır ^ 

Üye 
Emin Kul 
İstanbul 

Muhalifim, şerhim ektedir. 

Üye 
M. Emin Sever 

Muş 

Üye 
Cemal Alişan 

Samsun 

Sözcü 
ismet Attila 

Afyon 

Üye 
H, ibrahim Ozsoy 

Afyon 

.'.'.- Üye 
Mustafa Zeydan 

Hakkâri 

Üye 
M. Kâzım Dinç 

Kocaeli 

Üye 
ibrahim Arısoy 

Niğde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 50) 



— 5 — 

Üye - . Üye 
Mustafa Kılıçarslan A. Fevzi Inceöz 

Sakarya Tokat 
Muhalifim. Muhalefet şerhim ektedir. Muhalifim, şerhim ektedir. 

Üye Üye 
Kemale t tin Göktaş Fahri Gündüz 

Trabzon Uşak 

506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA BİR GEÇÎCİ MADDE EKLENMESİ
NE DAİR KANUN TASARISI HAKKINDA MUHALEFET ŞERHİ 

4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kânununun 19 uncu maddesi Kurumun gelirlerini; 
a) Genel olarak işverenlerin ve bazı sigorta kolları için de işçilerin verdikleri primler, 
b) İş Kanununun 30 uncu maddesi gereğince işçi ücretlerinden yapılan ceza kesintilerin

den Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Kuruma verilmesi uygun görülen paralar, 
c) Kurumun menkul ve gayrimenkul mallarından elde ettiği gelirler, 
d) Gerçek ve tüzelkişiler tarafından yapılacak bağışlar ve vasiyetler, 
e) İş Kanununun 112 ile 120 nci maddeleri ile Kurum hizmetlerini ilgilendiren kanunlara 

göre işverenler veya işçiler hakkında hükmedilecek para cezaları, 
g) Genel bütçeden yapılacak yardımlar (ki 1945 yılında sadece Kurumun kuruluşunda 

yapılmıştır), 
olarak açıklanmaktadır. • ' 

Ancak Kurumun prim gelirlerinin tüm gelirlerinin °/o 85'inden fazla olduğu tartışmasızdır. 

Geçmiş dönemlerde de Kurumun prim tahsilat oranını yükseltebilmek için birtakım yasal 
ve idarî tedbirlere başvurulmuş ve borçlarını ödemeleri hususunda işverenlere gerekli kolaylık 
gösterilmiştir, örneğin işveren borçlarının taksitle ve çekle tahsili gibi... 

Ayrıca, 1803 sayılı "Cumhuriyetin Ellinci Yılı Nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hak
kındaki Kanun" 

2974 sayılı "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Borçlarının Tahkimi Hakkında Kanun", 
ile "506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair 3203 
Sayılı Kanun" ile 277 ve 323 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler bu yöndeki yasal düzenle
melere örnek gösterilebilir. 

Yine Başbakanlığın 12.6.1980 tarihli, 980/39 sayılı, 2.7.1981 tarihli 1981/47 sayılı ve 26.4.1983 
tarihli 1983/42 sayılı genelgeleri de bu yöndeki idarî düzenlemelere örnek gösterilebilir. 

2974 sayılı Kanuna göre, kamu sektörünün 31.12.1983 tarihi itibariyle vaki 55 milyarlık 
borcuna karşılık yıllık °/o 39 faizli tahvil Hazinece Kuruma verilmiş ve kamu kurum ve kuru
luşlarının borçları bu şekilde ifa edilmiştir. Ancak Kurumun bu tahvil bedellerini ve kuponla
rını süresinde tahsil edip edemediği hususu meçhuldür. Yani çark yine Kurumun aleyhine işle
meye devam etmiş ve bu yöndeki maddî külfeti de yine Kurum yüklenmiştir. 

Tabiîdir ki, genel gerekçede açıklandığı üzere Kurumun prim alacakları içinde kamu ku
rum ve kuruluşları ile belediyelerin daha ağırlıklı olması, üzerinde ciddiyetle durulması gere
ken bir başka konu olduğu gibi, yapılan yasal ve idarî teşvik ve düzenlemelere rağmen Kuru
mun primden ileri gelen alacaklarının gecikme zammı hariç 5trilyon 453 milyar TL. ye ulaş
ması da çok önemli bir husus olarak görülmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı :' 50) 
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Altını çizerek ifade etmek istiyoruz ki, gecikme zammından gelen Kurum alacağı anapa
radan yani primlerden ileri gelen alacaklardan daha fazladır. 

Kurumun prim alacaklarını takip usulü ve mevcut muhasebe sistemine göre gecikme zam
mından ileri gelen alacaklarının belli bir tarih itibariyle tespiti mümkün değildir. Çünkü, ge
cikme zamları muaccel prim alacağı kanunî takibe verilirken kanunî takibe verildiği tarihe ka
dar, bir de tahsilat anında hesaplanmaktadır. Bu bakımdan Kurumun primden ileri gelen ala
caklarının tümünün aynı anda kanunî takibe verilmesi mümkün olamayacağından, sadece ka
nunî takibe verilen prim alacakları için kanunî takibe verildiği kadarki gecikme zamlarının te
spiti mümkündür. Bu uygulama bizi yanlış değerlendirmelere sevk edebilir. 

Kanunî takibe verilen kurum alacaklarının tahsil tarihine kadar geçen sürelerdeki gecik
me zamları ile, kanunî takibe verilmeyen prim alacaklarına ait gecikme zamlarının açıklığa 
kavuşturulması yapılmak istenen değişiklik sonucu kurumun yükleneceği malî yükün ortaya 
çıkabilmesi yönünden önem arz etmektedir. 

Bilindiği üzere Kurum; 
1.9.1985 tarihinde yıllık % 75, 
1.6.1988 tarihinde yıllık % 90, 
1.1.1989 tarihinde yıllık % 96, 
1.1.1990 tarihinden itibaren de % 84 gecikme zammı tahakkuk ettirmektedir. 
Onun için tasarıya göre kamu iktisadî teşebbüsleri ve kuruluşları ile belediyeler dışında 

kalan özel sektör işverenlerinin genel gerekçede açıklanan 1 trilyon 557 milyar prim borcuna 
karşılık, en az 3 milyar gecikme zammı hesaplanması hiç de abartılmış bir rakam olmayacak
tır. Unutulmamalıdır ki, Kurumun prim alacakları kümülatif bir görüntü göstermektedir. 

Tasanda özel sektör prim borçlarının asıllarının affedilmeyeceği, prim asıllarını muayyen 
tarihlere göre ödeyenlerin gecikme zamları için kademeli bir aftan bahsedilmekte ise de, affa 
uğrayacak gecikme zamlarının anaparanın çok üzerinde olduğu kuşkusuzdur. Yukarıda açık
landığı üzere sistem gereği gecikme zamlarının net olarak tespiti mümkün değildir. 

Yine evvelce bu yönde yapılan düzenlemelerden beklenen sonuç alınamamıştır ki, son dü
zenlemeye ihtiyaç duyulmuştur. Demek ki, bir yerde bünyevî bir hastalık bahis.konusudur. 

4792 sayılı Kanun Kurumu özel hukuk hükümlerine tabi, malî ve idarî bakımdan muhtar 
ve tüzelkişilikte bir devlet kurumu olarak tarif etmektedir. Kurumun malî ve idarî yönden ba
ğımsızlığına müdahale edilmediği ve Kurum Yönetim Kurulu, işçi ve işveren ağırlıklı bir hale 
getirildiği, işçi emeklilerinin de yönetim kurulunda temsilinin sağlandığı dönemlerde Kurum 
başarılı çalışmalar yapmış ve ülke genelinde örnek bir müessese olarak gösterilmiş ve bugünkü 
gibi darboğazlarla karşılaşmamıştır. Onun için, her şeyden önce 4792 sayılı Kanunun birinci 
maddesine işlerlik kazandırılması önemli bir tasarruf olarak görülmektedir. 

Yine Kurum gelirleri yönünden önem arz eden ve 3395 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 
değiştirilen, her türlü inşaat, tamirat, tadilat, tesisat ve benzeri işleri yapan işverenler tarafın
dan Kuruma bildirilen kazançlarla ilgili °/o 70 mukayese sistemine dönülmesi, Kurum gelirle
rinde artış sağlayacağı gibi, işverenlere idarî yönden kolaylıklar getirecek ve istihdamı teşvik 
edecektir. 

Kurumun gecikme zammından ileri gelen alacaklarının affı yerine muayyen bir süre erte
lenmesi daha hakça ve demokratik bir düzenleme olacaktır. Bunun uygulaması 277 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesindeki uygulama ile görülmüştür. Bir yanda Ku
rum alacaklarını zamanında tahsil edemeyecek ve değerlendiremeyecek, diğer yanda gecikme zam-̂  
mından ileri gelen alacaklar affedilecek, bu ters uygulama Kurumun malî gücünü zayıflataca
ğından hizmetlerine nasıl yürütüleceği büyük bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Sosyal 
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devlete yakışan çağdaş sosyal güvenlik'hizmetlerini Kurum nasıl geliştirecek ve karşılayabile
cektir. Unutulmamalıdır ki, ülkelerin gelişmişliği o ülkede sosyal güvenlik hizmetlerinin etkin
liği ve yaygınlığı ile ölçülmektedir. 

SONUÇ: 
Arz ettiğimiz nedenlerle tasarının gecikme faizlerini kademeli de olsa affetmesinin işçi ve 

kurum yararına olmaması ve gecikme zammı ve faiz tahsilatının silinmeyerek ertelenmesi sure
tiyle tahsiline dair teklifimizin kabul edilmemesi nedenleriyle olumlu oy vermek imkânı bu
lunmamaktadır. 

Emin Kul 
İstanbul 

Ahmet Fevzi Inceöz 
Tokat 

Mustafa Kılıçarslan 
Sakarya 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 78. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve kuruluşları ile belediyeler dışın
da kalan işverenler ile topluluk sigortası ve isteğe bağlı sigortaya devam edenlerden, 31.12.1991 
tarihi itibariyle prim, gecikme zammı ve faiz borcu bulunanlar;. 

a) Prim borçlarını 31.3.1992 tarihine kadar ödemeleri halinde, ödeme tarihine kadar ta
hakkuk eden gecikme zammı ve faizlerinin °/o 100'ü, 

b) Prim borçlarının tamamı ile ödeme tarihine kadar tahakkuk eden gecikme zammı ve 
faizlerin °/o 25'ini, 31.5.1992 tarihine kadar ödemeleri halinde, kalan gecikme zammı ve faizleri, 

c) Prim borçlarının tamamı ile ödeme tarihine kadar tahakkuk eden gecikme zammı ve 
faizlerin °/o 50'sini 31.7.1992 tarihine kadar ödemeleri halinde, kalan gecikme zammı ve faizleri, 

d) Prim borçlarının tamamı ile ödeme tarihine kadar tahakkuk eden gecikme zammı ve 
faizlerinin °/o 75'ini 30.9.1992 tarihine kadar ödemeleri halinde, kalan gecikme zammı ve faizleri, 

terkin edilir. , 

31.12.1991 tarihine kadar ödenmemiş prim borçlarının yukarıda belirtilen süreler içinde 
kısmen Ödenmesi halinde, ödenen primler için ödeme tarihine kadar tahakkuk eden gecikme 
zammı ve faizler hakkında birinci fıkra hükümleri uygulanır. 

Şu kadar ki, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş gecikme zammı 
ve faizler geri verilmez ve mahsup edilmez. 

Prim gecikme zammı ve faiz borçları için haklarında cebri icra yoluna müracaat edilen 
işverenler, 31.12.1991 tarihi itibariyle ödenmemiş prim borçlarının 1/4'ünü, 31.3.1992 tarihine 
kadar icra dairelerine veya kuruma ödemeleri halinde; 30.9.1992 tarihine kadar icra takipleriy
le, ceza ve hukuk davalarına devam edilmez, bu davalara ilişkin kanunî süreler işlemez. Bu 
işverenlerin prim borçları, gecikme zammı ve faizlerini birinci fıkrada belirtilen esaslar ve sü
reler içerisinde icra ve yargılama giderleri ile birlikte icra dairelerine veya kuruma ödemeleri 
halinde gecikme zammı ve faiz borçları birinci fıkra hükmüne göre terkin edilir. 

Takside bağlanmış ve henüz ödenmemiş bulunan prim borçlan ile gecikme zammı ve faiz
lerini birinci fıkrada belirtilen esaslar ve süreler içerisinde ödemek isteyen işverenler hakkında 
da bu madde hükümleri uygulanır. 

Bu maddede belirtilen esaslar ve süreler içerisinde ödenmeyen primler ile ilgili olarak 80 
inci maddenin uygulanmasına devam edilir. 

9.5.1990 tarih ve 3642 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan 277 ve 323 sayılı Kanun Hük
münde kararnameler gereği ertelenen gecikme zammı ve faiz borcu bulunan işverenler, bu borç
larının % 75'ini 30.6.1992 tarihine kadar ödemeleri halinde, bakiye gecikme zammı ve faiz borç
ları terkin edilir. Bu borçlarından dolayı aleyhlerine icra takibi yapılan işverenlerden icra gi
derleri tahsil edilir." • ' ' • . ' - ' • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 50) 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir. 

' 'GEÇİCİ MADDE 78. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve kuruluşları ile belediyeler dışın
da kalan işverenler ile topluluk sigortası ve isteğe bağlı sigortaya devam edenlerden, 31.12.1991 
tarihi itibariyle prim, gecikme zammı ve faiz borcu bulunanlar; 

a) Prim borçlarını 15.4.1992 tarihine kadar ödemeleri halinde, ödeme tarihine kadar ta
hakkuk eden gecikme zammı ve ve faizlerinin % 100'ü, 

b) Prim borçlarının tamamı ile ödeme tarihine kadar tahakkuk eden gecikme zammı ve 
faizlerin °/o 25'ini, 15.6.1992 tarihine kadar ödemeleri halinde, kalan gecikme zammı ve faizleri, 

c) Prim borçlarının tamamı ile ödeme tarihine kadar tahakkuk eden gecikme zammı ve 
faizlerin % 50'sini 15.8.1992 tarihine kadar ödemeleri halinde, kalan gecikme zammı ve faizleri, 

d) Prim borçlarının tamamı ile ödeme tarihine kadar tahakkuk eden gecikme zammı ve 
faizlerinin % 75'ini 15.10.1992 tarihine kadar ödemeleri halinde, kalan gecikme zammı ve faizleri, 

terkin edilir. 

31.12.1991 tarihine kadar ödenmemiş prim borçlarının yukarıda belirtilen süreler içine kıs
men ödenmesi halinde, Ödenen primler için ödeme tarihine kadar tahakkuk eden gecikme zammı 
ve faizler hakkında birinci fıkra hükümleri uygulanır. 

Şukadar ki, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş gecikme zammı 
ve faizler geri verilmez ve mahsup edilmez. -

Prim gecikme zammı ve faiz borçları için haklarında cebri icra yoluna müracaat edilen 
işverenler, 31.12.1991 tarihi itibariyle ödenmemiş prim borçlarının 1/4'ünü, 15.4.1992 tarihine 
kadar icra dairelerine veya Kuruma ödemeleri halinde; 15.10.1992 tarihine kadar icra takiple
riyle, ceza ve hukuk davalarına devam edilmez, bu davalara ilişkin kanunî süreler işlemez. Bu 
işverenlerin prim borçlan, gecikme zammı ve faizlerini birinci fıkrada belirtilen esaslar ve sü
reler içerisinde icra ve yargılama giderleri ile birlikte icra dairelerine veya Kuruma ödemeleri 
halinde, gecikme zammı ve faiz borçları birinci fıkra hükmüne göre terkin edilir. 

Takside bağlanmış ve henüz ödenmemiş bulunan prim borçları ile gecikme zammı ve faiz
lerini birinci fıkrada belirtilen esaslar ve süreler içerisinde ödemek isteyen işverenler hakkında 
da bu madde hükümleri uygulanır. 

Bu maddede belirtilen esaslar ve süreler içerisinde ödenmeyen primler ile ilgili olarak 80 
inci maddenin uygulanmasına devam edilir. 

9.5.1990 tarih ve 3642 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan 277 ve 323 sayılı Kanun Hük
münde kararnameler gereği ertelenen gecikme zammı ve faiz borcu bulunan işverenler, bu borç
larının % 75'ini 30.6.1992 tarihine kadar ödemeleri, halinde, bakiye gecikme zammı ve faiz 
borçları terkin edilir. Bu borçlarından dolayı aleyhlerine icra takibi yapılan işverenlerden icra 
giderleri tahsil edilir." 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

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

S. Demirel 
Başbakan 

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

/. Tez 
Devlet Bakanı 

G. İleri 
Devlet Bakam 
O, Kilercioğlu 

Devlet Bakanı 
O, Barutçu 

Devlet Bakanı 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
M, Batallt 

Millî Savunma Bakanı 
N. Ayaz 

Dışişleri Bakanı 
H. Çetin 

Millî Eğitim Bakanı 
K. Toptan 

Sağlık Bakanı 
Y. Aktuna 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
N. Cevheri 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
M. T. Köse 

Kültür Bakanı 
D. E Sağlar 

Orman Bakanı 
V. Tanır 

Devlet Bakanı V. 
E. Ceyhun 

Devlet.Bakanı 
E. Ceyhun 

Devlet Bakanı 
A. Gönen 

Devlet Bakanı 
G. Ergenekon 

Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 
M. A. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

Ş. Ercan 
Adalet Bakanı 
M. S. Oktay 

İçişleri Bakanı 
/. Sezgin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
S. Oral 

Bayındırlık ve tskân Bakam 
Prof, O. Kumbaracıbaşı 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Topçu 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 
M. Moğultay 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
E. Faralyalt 

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