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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak üç oturum yaptı. 

Başkanlıkça, öğretmenler Günü nedeniyle tüm öğretmenlere başarı dileğinde bulunuldu. 

Uşak Milletvekili Ural Köklü, 
Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu, 
Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici, 
öğretmenler Gününe ilişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Sinop Milletvekili Cafer Sadık Keseroğlu'nun, Adalet Komisyonu, 
Kocaeli Milletvekili tsmail Hakkı Amasyalı'nın, Türkiye - AT Karma Parlamento ko

misyonu, 
Üyeliklerinden çekildiklerine ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler" kısmının 

26 ncı sırasında yer alan 162 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna arasında Dostluk ve 
işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının, bu kıs
mın 13 üncü sırasına alınmasına ve Genel Kurulun 24.11.1993 Çarşamba günkü birleşiminde 
sözlü soruların görüşülmemesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
kapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetle
rinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı: 59 
ve 59'a 1 inci Ek), 

Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayısı : 71), 

Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve içişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82), 

insan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa 
ye Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139), 

Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) (S. Sayısı : 134), 

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma idaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve fO Arkadaşının ve Erzurum Mil
letvekili tsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283), 

Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Anavatan Partisi 
Grup Bakartvekilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli 
Ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili içel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın 
Kamu ve Özel Radyo Televizyonların Kuruluş ve işleyişi Hakkında Kanun Teklifi ile içel Mil
letvekili tstemihan Talay ve 4 Arkadaşının özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzenlen
mesine ilişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/754, 2/745) (S. Sayısı : 356), 
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Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, ertelendi. 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve 
6570 Sayılı Gayrimenkul Kiralan Hakkındaki Kanun ile 190 Sayılı Genel Kadro Usulü Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısının (1/516, 1/531) (S. Sayısı: 348), görüşmelerine devam edilerek, ilk üç maddesi 
kabul edildi, 4 üncü maddesi bir süre görüşüldü. 

25 Kasım 1993 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.51'de son verildi. 

Yasin Hatiboğlu 
Başkanvekili 

Abbas Inceayan Kadir Bozkurt 
Bolu Sinop 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

o 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yasin Hatiboğlu 
KÂTİP ÜYELER : Abbas İnceayan (Bolu), Cengiz Üretmen (Manisa) 

— , 0 — • 

- BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 33 üncü Birleşimini açıyorum. 

II.— YOKLAMA 
BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Genel Ku

rulda hazır bulunan üyelerin ismi âlileri zikredildikçe, Genel Kurulda hazır bulunduklarını yüksek 
sesle işaret buyurmalarını rica ediyorum. • • . > 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz, 
Gündeme geçmeden önce, gündem dışı söz talepleri vardır, üç sayın üyeye sırasıyla Sayın 

Hasan Basri Eler'e, Sayın Mustafa Ünaldı'ya ve Sayın Coşkun Gökalp'e söz vereceğim. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, milletvekillerinin yasama dokunulmazlıkla

rına ilişkin gündem dışı konuşması 
BAŞKAN —Sayın Hasan Basri Eler, milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarıyla il

gili gündem dışı söz talep etmiştir. 
Sayın Eler, süreniz 5 dakikadır, uyacağınızı umuyorum. 
Buyurun efendim.. 
HASAN BASRÎ ELER (Edirne) — Sayın Başkan, bana söz verdiğiniz için öncelikle te

şekkür ederim. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinize saygılarımı sunarım. 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yer alan yasama dokunulmazlığı müessesesini, işlev

leri açısından, yasama sorumsuzluğu ve yasama dokunulmazlığı olmak üzere ikiye ayırmak 
mümkündür. 

Yasama dokunulmazlığından esas amaç, milletvekillerinin, Meclis çalışmaları esnasında
ki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerinden ve bunları Meclis dışında tek
rarlamaktan ötürü sorumlu tutulmamalarını sağlamaktır. Bu durumda, milletvekillerinin, Meclis 
çatısı altında ifade ettikleri tüm fikirleri, bütün oy ve sözleri, yasama sorumsuzluğu kapsamı
na girmektedir. 

Milletvekilleri, Meclisçe açıkladıkları oy ve düşüncelerini Meclis dışında da tekrarlamak 
ve açığa vurmakta serbesttirler. Bunun tek istisnası, o oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi 
üzerine, Meclisçe, tersi yönde bir karar alınmasıdır. Böyle bir Meclis kararı varsa, bu durumda 
milletvekilleri Mecliste konuştuklarını dışarıda tekrarlayamazlar; eğer tekrarlarlarsa, yasama 
sorumsuzluğundan istifade edemezler. 
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Yasama sorumsuzluğu, Parlamento üyelerinin tam bir güven içinde çalışabilmelerini, her 
türlü fikri, Parlamento çatısı altında rahatça dile getirebilmelerini sağlayan ve bu suretle de
mokratik katılımın tam olarak gerçekleşebilmesini amaçlayan, demokrasiyle yönetilen ülke par
lamentolarının vazgeçilmez bir müessesesidir. Aksi takdirde, ceza kovuşturmasının tehdidi al
tında, milletvekillerinin, tüm fikir ve düşüncelerini serbestçe ifade etme imkânları yok olur 
ve bu durumun da demokrasiyle kesinlikle bağdaşmayacağı son derece açıktır. 

Anayasamızın 83 üncü maddesinde düzenlenen diğer müessese ise, yasama dokunulmaz
lığıdır. Söz konusu maddenin ikinci fıkrasında, "seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri 
sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklana
maz ve yargılanamaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önceki soruşturmasına 
başlanılmış olmak kaydıyla, Anayasanın 14 üncü maddesindeki durumlar bu hükmün dışın
dadır. Ancak, bu halde yetkili makam, durumu hemen ve doğrudan doğruya Türkiye Büyük 
Millet Meclisine bildirmek zorundadır" hükmü mevcuttur. 

Hukuk kitaplarında, yasama dokunulmazlığının amacının, Parlamento üyelerinin tam bir 
güven içinde çalışabilmelerini ve kendilerine düşen görevi rahatça yerine getirebilmelerini sağ
lamak olduğu belirtilmektedir. Esasen ana amaç, Parlamento üyelerinin serbestçe ve hiçbir baskı 
altında kalmadan çalışabilmelerini sağlamak olmalıdır. Bunun altındaki amaç ise, demokratik 
katılımın eksiksiz ve doğru olarak sağlanabilmesidir. 

Seçimden önce veya sonra suç işleyen bir milletvekili hakkında, Meclisin kararı olmadan 
herhangi bir cezaî takibat yapılmasının, yukarıda işaret edilen ana amaçlara ne derece hizmet 
ettiğinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Unutulmaması gereken ana hu
sus, milletvekillerinin, Parlamentoda serbestçe fikir ve düşüncelerini ifade edebilmelerini sağ
lamaktır; yoksa, milletvekillerini, devletin diğer vatandaşlarından tamamen farklı, üstün ve 
dokunulmaz insan haline getirmek olmamalıdır. Böyle bir sonuç, her şeyden önce Anayasamı
zın yasalar önünde eşitlik ilkesi bakımından vatandaşlarla milletvekili arasında büyük bir uçu^ 
rum yaratmaktadır ki, bunun, demokratik ve hukuk devletinin amacına uygun olup olmadığı 
ve Parlamantonun çalışmasına yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda hizmet edip etmedi
ğinin ciddî şekilde sorgulanmasının gerektiğini düşünmekteyim. 

Bu dokunulmazlık zırhı arkasına sığınarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine yürü
tülen faaliyetler, bu müessesenin amacının dışında nasıl kötüye kullanıldığını gösteren anlamlı 
örneklerdir. Bu durum karşısında söz konusu hakkın kötüye kullanılmasını önleyecek tedbir
leri arayıp bulmak, yine bu Meclisin görevidir. Her şeyden önce, milletvekillerinin, milletin seçkin 
temsilcileri olarak sade vatandaşlara örnek olacak şekilde ve titizlikle, yasalara saygılı davran
ması ve onları koruması gerekmektedir. Milletvekillerini bu temel sorumluluktan muaf tutan 
bir düzenleme, en azından, toplumda bu yönde kötü bir imaj yaratmaktadır. 

Bu nedenle, bazı sakıncaları ortadan kaldırmak, söz konusu müessesenin, Yüce Meclisin 
aleyhine olacak şekilde istismar edilmesini önlemek ve Meclisimizin hak ettiği itibarı sağlayıp, 
muhafaza etmek, için, yasama dokunulmazlığının, yasama sorumsuzluğu dışında kalan kıs
mının yeniden değerlendirilerek, sadece fikir suçlarını muaf tutacak; ancak, eylemsel ve adi 
suçlara koruma sağlamayacak şekilde Anayasanın ilgili maddesinin yeniden düzenlenmesi ge
rektiği kanaatindeyim. 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Eler, size kısa bir süre daha veriyorum. 
HASAN BASRt ELER (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Bu konuda daha önceden Cumhuriyet Halk Partisinin tüm milletvekillerince imzalanan 

değişiklik teklifimize katılmanızı ve değişikliğin bu yönde yapılmasını sizlerden bekliyoruz. 
Hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Başkanım, anlayışınıza teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Eler, teşekkür ediyorum. 
2. —Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, tırmanan terör ve buna karşı Parlamento

nun yapması gereken işlere ilişkin gündem dışı konuşması 
BAŞKAN — Sayın millevtekilleri, tırmanan terör ve Parlamento konusunda gündem dışı 

konuşmak üzere Sayın Mustafa Ünaldı'ya söz veriyorum. 
Sayın Ünaldı, buyurun efendim. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri: bugün, tırmanan 

terör karşısında Meclisimizin durumu, yaptıklarımız ve yapmamız gerekenler konusunda gün
dem dışı söz almış bulunuyorum. Değerli Heyetinize saygılar sunarım sözlerime başlarken, söz 
verdiği için de Sayın Başkana teşekkür ediyorum. 

Ülkemiz, hedefsiz, gayesiz -en azından görünen alanda hedefsiz-ve gayesiz- ama gizli planda, 
Türküyle, Küfdüyle topyekûn milletimizi mahvetmek isteyen bir terörle karşı karşıyadır. 

Tüm yanlışlığına rağmen, "Kürt sorunu diye bir ifade de, ne acıdır ki, bu terörle yan yana 
telaffuz edilir bir hale gelmiştir. İktidarların, doğru bir teşhis koymadan plansız ve programsız 
yapageldikleri uygulamalar da terörü tırmandırmıştır. 

özellikle son dokuz yıl içinde birçok insanımız terörün hedefi olmuş, bunlardan on bin 
kadarı hayatını kaybetmiştir. Başlangıçta terörden ve teröristten nefret eden, dindar, vatanper
ver bir çizgide bulunan bölge halkı, bugün terörün kucağına doğru yöneliyor veya terörün ya
nında yer aldığı endişesi ifade ediliyorsa, bu durum, ortada bir yanlışın olduğunu göstermek
tedir. Şimdi durum vahamet derecesine gelmiştir. Yetkililer ise, "hallettik, halledeceğiz" beya
natları veriyorlar; fakat, her seferinde, bu beyanatlara rağmen terör tırmanıyor. 

Bu durumdan istifade eden birtakım mihraklar, çok kere basını da kullanarak, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üzerine gölge düşürmek istemektedirler. Bu çabalar sonucunda kamuo
yu, "Meclis çalışmıyor, Meclis çare olamıyor" kanaatine getirilmek isteniyor. Bunların sonu
cunda, vatandaşa, "Meclis nerede" sorusu tekrarlatılmaya çalışılıyor. Bu da terör kadar va
him bir tablo oluşturmaktadır. Her platformda çözüm Meclisten bekleniyor. Halk, kahveha
nelerde, entellektüel, panel ve açık oturumlarda bunu ifade ediyor. Peki, gerçek böyle mi? As
lında değil. Kuvvetler ayırımında icra Hükümete aittir. Hükümetlerin plansızlığı, programsız-
lığı Meclise yüklenmektedir. Üstelik Hükümet, Meclisi birgilendirmemektedir bile. Meclis ola
rak terör konusunda millî mutabakat sağlanmıştır. Faili meçhul cinayetler için komisyon ku
rulmuştur. İnsan Hakları Komisyonu faaliyete geçirilmiştir. Bölgeye ziyaretler yapılmıştır. İc
raya, olağanüstü hal yetkileri, tekrar tekrar, verilmiştir. 
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Meclisin bu faaliyetlerine rağmen, terör önlenemiyor, aksine tırmanıyorsa, icra üzerinde
ki denetim fonksiyonlarımızı ortaya koymalı, gerekiyorsa bu konuda verimli olacak yeni bir 
icra oluşturma imkânı aranmalıdır. 

İcranın, Meclisi verimsiz, çalışmaz ve çare olamaz bir müessese olarak göstermeye hakkı 
yoktur. Kendi sorumluluğunun farkında, planlı programlı icraatlarda bulunan, Meclisin otori
tesini ve itibarını da koruyan bir Hükümete şiddetle ihtiyaç vardır. 

Birtıkım oldubittilerden medet umanlar, birtakım emrivakiler bekleyenler, Meclis aleyhi
ne çığırtkanlıklarına devam edebilirler: ama, mutlaka, planlı ve programlı olarak, bu problemi 
çözmenin azminde olmalı ve çözmeliyiz. 

İnsanımızın ve inancımızın düşmanı birtakım mihraklar, Meclisi devre dışı bırakmak iste
yebilirler. Bunlara fırsat ve imkân vermemek gerekir. Meclisin devre dışı kaldığı zamanların 
her biri, ülkeyi 50 yıl geride bırakmak gibi zarar vermiştir. Milletin çektiği eza ve cefalar da 
bunun cabasıdır. 

Parlamento ve parlamenterler olarak, gelişmeleri daha aktif bir şekilde takip etme imkâ
nımız varsa, gece gündüz çalışarak ve tüm yetkilerimizi kullanarak; ama, mutlaka planlı ve 
programlı olarak, bu problemi çözmenin azminde olmalıyız ve çözmeliyiz. 

Biz, bu konuda reçete olarak takdim ettiğimiz çözüm görüşmelerimizi kamuoyuna açıkla
dık. Bunları burada tek tek sıralamaya vakit müsait değildir; ama, özü, Türküyle, Kürdüyle, 
topyekûn milletimizin kardeşliğidir. 

Basiretli ve ferasetli çalışmalar geliştirmemiz dileğiyle Yüce Heyetinizi tekrar saygıyla se
lamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı, teşekkür ediyorum. 
3. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, öğretmenler Gününe ilişkin gündem dışı 

konuşması 
BAŞKAN — Üçüncü gündem dışı konuşmayı, öğretmenler Günü konusunda konuşmak 

Üzere Sayın Coşkun Gökalp'e veriyorum. 
Takdir buyurulur ki, öğretmenlerimize bir gün değil bir yıl bile azdır; biz ancak iki günü

müzü ayırabildik. 
Buyurun Sayın Gökalp. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri: dün, öğretmenler 

Günü olması dolayısıyla üç arkadaşım burada gündem dışı söz alarak görüşlerini dile getirdi
ler. Sayın Başkanın da ifade ettiği gibi, öğretmenlerin sorunlarının ve öğretmenlerin etkinlikle
rinin sergilenmesi, ülkenin geleceği için öğretmene olan ihtiyacın ve önemin anlatılması, bir 
güne, iki güne sığacak bir olay, bir hadise değildir. 

Değerli arkadaşlarım, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı öğretmenler yetiştirir. Bu 
bakımdan öğretmen sorunları üzerinde Hükümetin önemle durması lazımdır, bu konuda önem
li kararlar alması lazımdır. Bugün, Doğu ve Güneydoğu Anadoluda öğretmenlerimiz katledili
yor. Şimdiye kadar 87 öğretmenimiz katledilmiş olup, bunun 46 tanesi 1993 yılında katledilmiş
tir. Üzülerek belirteyim ki, görev başında öldürülen öğretmenlere, devlet, elini uzatmıyor. Bakı
nız, Tunceli'nin Çemişgezek İlçesine bağlı Tekeli Köyünde görev yaparken öldürülen Nevzat Ak-
demir'in eşi Sündüz Akdemir, "beş aydır, devletten cenaze masraflarını dahi alamadım" diyor. 
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Değerli arkadaşlarım, devlet olarak, kamu görevlisi addedilen öğretmenleri belirli yerlere 
göndereceksin, göndermede zorlayacaksın; ama, onlar orada görevleri başında şehit oldukları 
zaman da, devlet olarak, o insanlara el atmayacaksın! 

tşte bunu ben kabul edemiyorum, bağışlayamıyorum. Devletin, Hükümetin şehit olan öğ
retmenlerimize gerekli eli uzatması, gerekli malî imkânları yaratması gerektiği kanısındayım. 

Değerli arkadaşlarım, bunun yanında, Türkiye'de önemli bir oranda öğretmen açığı var
dır. Bugün her beldede, her ilçede en azından on tane, yirmi tane öğretmen açığı vardır. Benim 
kendi ilim olan Kırşehir'de 400'ün üzerinde öğretmen açığı vardır. Devletin görevi, Öğretmen 
yetiştirmek ve öğretmen açığı bulunan yerlere öğretmen göndermektir. Bu, önemli bir olaydır. 
Ulusal geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yetiştirilmesinde eğer öğretmen bulamaz
sak, gerekli öğretmeni temin edemezsek, o zaman, ülkenin geleceği ve ulusal bütünlüğümüz 
elbette tehlikeye düşer, tşte, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizde şiddet olaylarını yürü
ten PKK'nın da işine, bu yarar. PKK, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde öğretmen 
olmasın, o bölge boş kalsın, o bölgede eğitim yapılmasın, o bölge insanına hizmet gitmesin 
ve ülke bütünlüğü bu şekildeki uygulamayla gevşesin, tehlikeye düşsün şeklinde düşünmektedir. 

Ben, Hükümeti burada uyarıyorum : Lütfen PKK'nın oyununa gelmeydim. Hükümet, 
her konuya, başta öğretmen açığına el atarak, çözme yolunda gayret göstermelidir. Gene 4 130 
okulumuz kapalı bulunmaktadır; bu okulların da açılması konusunda gayret göstermelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öğretmenin önemi, cumhuriyetin ilk yıllarında yete
rince anlaşılmıştır. Bu konuda, o zaman Büyük Atatürk bakın ne diyor : "Fikri hür, vicdanı 
hür kuşaklar yetiştirmek, öğretmene mahsustur." 

Gene o zamanın Millî Eğitim Bakanı Mustafa Necati'nin, Kırşehir Valisine çektiği telgraf 
şöyledir : "İlinize öğretmen gönderiyorum, onu karşılayın." 

Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında öğretmene verilen önemi, bu sözler, etraflıca izaha 
çalışmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Gökalp, size 2 dakika daha süre veriyorum, buyurun efendim. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Önemli gördüğüm için, ulusumuzun kurtarıcısı, cum

huriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözünü burada sizlere okuyorum. 
O, 27 Ekim 1922*de öğretmenlere şöyle diyor : "isterdim ki, çocuk olayım ve sizin nur saçan 
eğitim alanınızda bulunayım, sizden feyiz alayım, siz beni yetiştiresiniz. Okul, genç kafalara, 
insanlığa saygıyı, ulus ve ülkeyi sevmeyi, onuru, bağımsızlığı öğretir; bağımsızlık tehlikeye düştüğü 
zaman onu kurtarmak için uygulanması gereken en sağlıklı yolu belletir." 

Yine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 25 Temmuz 1924'te Muallimler Birliği kongresini açar
ken aynen şöyle demektedir : "Muallimler, cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, ye
ni nesilleri sizler yetiştireceksiniz, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Hiçbir zaman hatırlarınız
dan çıkmasın ki, cumhuriyet, sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister." 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Gökalp, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, gündem dışı konuşmalar tamamlanmıştır. 
Gündeme geçiyoruz. 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, (6/791) numaralı Sözlü Sorusunu geri aldığına 

ilişkin önergesi (4/234) 
BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" bölümünde önergeler vardır, okutup bilgilerinize su

nacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 134 üncü sırasında yer alan (6/791) esas numaralı 

sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan soru önergemi geri alıyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Zeki Ünal 
Karaman 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — istanbul Milletvekili Feyzi tşbaşaran'ın, (6/870) numaralı Sözlü Sorusunu geri aldı
ğına ilişkin önergesi (4/235) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 385 inci sırasında yer alan (6/870) esas numaralı 

sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan soru önergemi geri alıyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Feyzi İşbaşaran 
İstanbul 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Değerli milletvekilleri, gündemin, "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle komisyonlardan Gelen 

Diğer İşler" bölümüne geçiyoruz. 
Müzakerelere, mutadımız üzere, sırasıyla, yarım kalan işlerden başlayacağız. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 
Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hiz
metlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı 
59 ve 59'a 1 inci Ek) 

BAŞKAN — Gündemin 1 inci sırasında bulunan, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarhğıyla 
ilgili tasarının müzakeresine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Sayın Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
2. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin îlgi Kanunlarında Düzenlenmesi Hak

kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayısı: 71) 
BAŞKAN — Gündemin 49 uncu sırasında bulunan, Bütçe Kanunu ile ilgili tasarının mü

zakeresine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
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Sayın Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
3. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve içişleri ve Plan 

ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) 
BAŞKAN -— Gündemin 55 inci sırasında bulunan, Belediye Kanununa bir madde eklen

mesiyle ilgili tasarının müzakeresine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Sayın Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
4. — însan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Ana

yasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) 
BAŞKAN — Gündemin 22 nci sırasında bulunan, însan Hakları Bakanlığı Teşkilatıyla 

ilgili kanun tasarısının müzakeresine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Sayın Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
5. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin 

Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) (S. Sayısı: 134) 
BAŞKAN — Gündemin 23 üncü sırasında bulunan Sayın Cemal Şahin'in kanun teklifi

nin müzakeresine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Sayın Komisyon?.. Yok. • 
Ertelenmiştir. 
6. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kurutuş ve Görevleri 

Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Er
zurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) 

BAŞKAN — Gündemin 16 ncı sırasında bulunan, Doğu Anadolu Projesi ile ilgili kanun 
teklifinin müzakeresine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 
Müzakere ertelenmiştir. 

7. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Anavatan 
Partisi Grup Başkanvekilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Kütahya Milletvekili Mustafa 
Kalemli ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gür-
kan'ın Kamu ve özel Radyo - Televizyonların Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifi ile 
İçel Milletvekili İstemihan Talay ve 4 Arkadaşının Özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Dü
zenlenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/754,2/745) (S. Sayısı: 356) 

BAŞKAN — Gündemin 10 uncu sırasında bulunan, radyo ve televizyonlarla ilgili verilmiş 
bulunan kanun teklifinin müzakerelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 
Müzakere ertelenmiştir. 
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8. —Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Gayrimenkul Kira
lar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 190 Sayılı Genel Kadro 
Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/516, 
1/531) (S. Sayısı: 348) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 11 inci sırasında bulunan, Sosyal Sigortalar Kanunuyla ilgili kanun 
tasarısının müzakeresine kaldğımız yerden devam edeceğiz. 

Sayın Komisyon?.. (DYP sıralarından "geliyor" sesleri) 
Bu kanun tasarısının müzakeresine dün başlamış ve yarısına gelmiştik: bugün müzakere 

edileceği dünden belli idi... rica ederim... 
Sayın Komisyon yoksa, bir diğer yarım işe geçeceğim. (DYP sıralarından "Komisyon geliyor' 

sesleri) 

Değerli milletvekilleri, Komisyonu temsile yetkili zevat ihzar edilinceye kadar, saat 16.15'te 
yeniden toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 15.55 -

(1) 348 S. Sayılı Basmayan 18.11.1993 Tarihli 30 uncu Birleşim Tutanağına eklidir. 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16.15 

BAŞKAN : Başkanvckili Yasin Hatiboğlu 
KÂTİP ÜYELER : Abbas İnccayan (Bolu), Cengiz Üretmen (Manisa) 

— — — — — © ' '•• ' 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 33 üncü Birleşiminin ikinci oturumunu 
açıyorum. 

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

8. —Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Gayrimenkul Kira
lar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 190 Sayılı Genel Kadro 
Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/516, 
1/531) (S. Sayısı: 348) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, gündemin 11 inci sırasında bulunan, Sosyal Sigortalar 
Kanunu, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Gayrimenkul Kiralar Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına mütedair tasarının müzakerelerine kaldığımız yerden başlıyoruz. 

Sayın Komisyon?.. Hazır. 
Sayın Hükümet?.. Hazır. 
Değerli milletvekilleri, dünkü müzakerelerimizde, kanun tasarısının 4 üncü maddesinin 

değiştirilmesine mütedair değişiklik önergelerini geliş sıralarına göre okutmuş aykırılık derece
lerine göre müzakeresine başlayacağımız sırada, çalışma süresinin dolmuş olduğunu birlikte 
tespit etmiştik. 

Bu kere, önergeleri aykırılık derecesine göre işleme koyacağım. 
Birinci önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 4 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme

sini arz ve teklif ederiz. 
Turhan Tayari (Bursa) 

ve arkadaşları 

Madde 4. — 9.7.1945 tarih ve 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 6 ncı mad
desine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

"Kurum, merkez teşkilatında kurulacak Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı emrinde, teftiş, 
kontrol ve denetleme yetkisini haiz sigorta müfettişi ve sigorta müfettiş yardımcıları istihdam eder. 

Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı, sosyal sigortalarla ilgili mevzuat hakkında çalışmalar 
yapmak, mevzuatın uygulanmasını denetlemek, mevzuatta öngörülen ve Genel Müdürlük ma
kamınca verilen diğer işleri yapmakla görevlidir. 
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Sigorta müfettişliği yardımcılığına atanabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak; 

a) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültelerinden 
veya öğrenim itibariyle bunlara denkliği kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki dört yıl süreli 
fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak, 

b) Açılacak yarışma ve yeterlilik sınavında başarılı olmak, 
c) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşından gün almamış olmak, 
Şarttır. 
Sigorta müfettiş yardımcılığında en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla açı

lacak yeterlilik sınavında başarı gösterenler sigorta müfettişi unvanını alırlar. 
Bu sınavda başarısız olan sigorta müfettiş yardımcıları, yeniden yeterlilik sınavına alın

mazlar. Bu sınavı kazanamayanlar ile haklı bir sebebi olmaksızın sınava katılmayanların sigor
ta müfettiş yardımcılığı görevlerine son verilir ve Kurumda durumlarına uygun başka kadrola
ra atanırlar. 

Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı, sigorta müfettişliği ve sigorta müfettiş yardımcılığıyla 
ilgili usul ve esaslar, bunların eğitime tabî tutulmaları, seçilme yöntemleri ve diğer hususlar 
bir yönetmelikle düzenlenir. 

Sigorta müfettişlerinin görevleri şunlardır : 
a) İşveren nezdinde işle ilgili her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, 
b) İlgililerden bilgi istemek ve toplamak, 
c) İşyerinde çalıştırılanlar ile işçi sağlığı ve iş güvenliğine aykırı durumları tespit etmek. 
Sigorta müfettişleri, işverenin, Kuruma, emsaline veya yapılan işin nitelik ve kapsamına 

göre işin yürütümü için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas ka
zanç tutarının altında bildirimde bulunduğunu saptamaları halinde, sigorta primleri hesabın
da esas tutulacak kazançlar toplamı, sigorta müfettişi raporuna dayanılarak, Kurumca resen 
hesaplanır ve buna göre bulunacak sigorta primleri 506 sayılı Kanunun 80 inci maddesine göre 
tahsil olunur. 

İşin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarı, yapılan işin niteliği.bünyesinde kul
lanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan işçi sayısı, ilgili meslek 
veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak sigorta müfettişince saptanır. 

Kurumca resen tahakkuk ettirilerek tebliğ edilen prim borçlarına karşı işveren, tebliğ tari
hinden itibaren (15) gün içinde Kuruma itiraz edebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazın 
reddi halinde, işveren, kararın tebliğ tarihinden itibaren (15) gün içinde yetkili iş mahkemesine 
başvurabilir. Mahkemeye başvurulması, prim borcunun takip ve tahsilini durdurmaz. 

Sigorta müfettişleri bu görevleri yaparken, mülkî amirleri, emniyet amir ve memurları, 
belediye başkanları, köy muhtarları ve kamu müesseseleri kendilerine kolaylık göstermeye ve 
yardımcı olmaya mecburdurlar. 

BAŞKAN — önerge gruplararası mutabakata dayalı bir önergedir. 
Sayın Komisyon katılıyor mu? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Prensip ola
rak katılıyoruz; fakat, çoğunluğumuz bulunmadığı için katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) — ICatıIıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon prensipte katıldılar; ancak, çoğunluk olmadığı için kanlamıyor

lar, Sayın Hükümet katıldı. 
Söz talebi?.. Yok. 
önergeyi... 
EMİN KUL (İstanbul) — Karar yetersayısı aranmasını talep ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Dikkate alacağım efendim. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Maalesef, karar ye

tersayısı yoktur. 

Saat 16.45'te yeniden toplanmak üzere birleşime, üzülerek, ara veriyorum. 

Kapanma Senti : 16.26 

11 O , 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saali : 16.45 

BAŞKAN : Başkanvekili Yasin Hatiboğlu 
KÂTİP ÜYELER : Abbas înceayan (Bolu), Cengiz Üretmen (Manisa) 

— — — — — o 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 33 üncü Birleşiminin üçüncü oturumunu 
açıyorum. 

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

8. —Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Gayrimenkul Kira
lar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 190 Sayılı Genel Kadro 
Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/516, 
1/531) (S. Sayısı: 348) (Devam) 

BAŞKAN — Müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Sayın Komisyon?.. Yerinde. 
Sayın Hükümet?.. Hazır. 
Değerli Milletvekilleri, değişiklik önergesinin oylamasında karar yetersayısı aranması ta

lep edilmiş ve oylamada dikkate alınmış, yetersayının bulunmadığı tespit edilmekle, ara veril
mişti. Bu kerre oylarken karar yetersayısı bulunup bulunmadığını bizzarur dikkate alacağım. 

Bu şartlar tahtında değişiklik önergesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Değerli milletvekilleri, maalesef karar yetersayısı bu kerre de yoktur. 

Sayın grup başkanvekillerinden rica ediyorum, karar yetersayısını sağlayabilecekseniz ara 
vereceğim. Bu görüntü fevkalade kırıcı ve üzücüdür, Divanımız için. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (îçel) — Saat 17.00'de açalım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Saat 17.00'de yeniden toplanmak üzere, karar yetersayısı bulunmaması ha
sebiyle, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.47 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 17.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yasin Hatiboğlu 
KÂTİP ÜYELER : Abbas İııccayan (Bolu), İbrahim Özdiş (Adana) 

;—_ e ; . 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 33 üncü Birleşiminin dördüncü oturumu
nu açıyorum. 

Müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

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

8. — Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Gayrimenkul Kira
lar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 190 Sayılı Genel Kadro 
Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/516, 
1/531) (S. Sayısı : 348) (Devam) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Değişiklik önergesinin oylanmasında kalmıştık. Karar yetersayısı arayacağım, bizzarur. 
Değişiklik önergesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge 

kabul edilmiştir. 
Değerli milletvekilleri, biraz önce kabul buyurduğunuz önerge, aynı mahiyette olan 

dört önergeyi de içeren bir önerge idi. Bu sebeple, Sayın Emin Kul ve arkadaşlarının, Sayın 
Ali Dinçer ve arkadaşlarının, yine, Sayın Emin Kul ve arkadaşlarının, yine Sayın Emin Kul 
ve arkadaşlarının önergelerini işleme koymuyorum. 

Bir başka önerge var, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet, Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, 348 sıra sayılı, Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanunu ve Gayrimenkul Kiralar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısının 4 üncü maddesiyle, 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 6 ncı maddesine ek
lenmek istenen birinci fıkranın aşağıda yer verilen şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Emin Kul (İstanbul) 
ve arkadaşları 

"Kurum, taşra teşkilatı müdürlükleri emrinde teftiş, kontrol, denetleme yetkisini haiz si
gorta müfettişi ve sigorta müfettiş yardımcıları istihdam eder." 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu? 
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DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, değişiklik önergesine, Sayın Komisyon ve Hükümet katılmamışlardır. 
Sayın Kul, söz talebiniz var mı efendim? Yok. 
Değişiklik önergesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge 

kabul edilmemiştir. 
Değerli milletvekilleri, 4 üncü maddeyi, biraz önce kabul buyurduğunuz değişiklik öner

gesiyle birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 4 üncü madde, de
ğişiklik önergesiyle birlikte kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 9.7.1945 tarih ve 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 17 nci 

maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Kurumun sağlık tesisleri işletme gelirleri (ilaç iştirak payı, muayene ücreti ve tedavi ge

lirleri ile tam gün çalışan hekimlerin mesai saatleri dışındaki muayene ücretleri dahil) ile sahi
bi veya ortağı bulunduğu ilaç ve tıbbî malzeme işletmelerinden elde edilen kâr paylarından, 
Kurumda fiilen görev yapan kadrolu personele ek ödeme yapılabilir. 

Ek ödemenin tutarları, oranları, diğer usul ve esasları, personelin görev unvanı, çalışma 
verimi, sigorta ve sağlık hizmetlerinin rasyonelliğini sağlayacak ilkeler göz önünde bulunduru
larak, Yönetim Kurulunun teklifi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının onayı ile belirlenir." 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, madde üzerinde gruplar adına söz talebi var mı? 
EMİN KUL (istanbul) — Var Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Gruplar adına başka* söz talebi olan?.. Yok. 
Kişisel söz talebi var mı? 
HALÎL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Evet Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Peki. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Emin Kul, buyurun. 
Konuşma süreniz 10 dakikadır efendim. 
ANAP GRUBU ADINA EMİN KUL (İstanbul) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri: tasarının 5 inci maddesi 4792 sayılı Kanunun 17 nci 

maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarını düzenlemektedir, tadil etmektedir. 
Bir taraftan, Sayın Bakan, hizmet karşılığı prim alma ilişkisini haklı olarak dile getirip, 

primi ödenmeyen hizmetin verilmemesi lazım geldiğini veyahut da primi ödenmeyen bir öde
menin tediye edilmemesi lazım geldiğini isabetle ifade ediyorlar. Ama, sağlık hizmeti alan si
gortalı işçiler, 506 sayılı Kanunun öngördüğü miktarda sağlık primini de Kuruma ödemekte
dirler; fakat, buna karşılık, ayrıca, kendilerinden ilaç iştirak payı kesilmekte, ayrıca kendile
rinden muayene ücreti kesilmektedir. 

Şimdi, bir taraftan, sağlık hizmeti alabilmek için prim ödeyeceksiniz: fakat, bir taraftan 
da, ilaç alırken, bir ilaç payı ödeyeceksiniz; muayene olurken bir muayene ücreti ödeyeceksiniz. 

Şimdi, mevcut değişiklikler içinde, ilaç iştirak payı, muayene ücreti gibi hususlara yer ve
rilip, bunlar adeta tescil edilmek isteniyor. 
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Tarif yapılırken bir husus daha ilave edilmiş. Deniliyor ki; "Hekimlerin mesai saatleri dı
şındaki muayene ücretleri dahil." 

Hekimlerin, Sosyal Sigortalar Kurumu hastanelerinde çalışmalarının sebebi, zaten, mua
yene ve tedavi hizmetlerini yapmaktır. Mesai saatleri haricinde hangi muayeneyi yapacaklar 
ki, sigortalı işçiden ayrıca bir para tahsil edilecek, muayene ücreti tahsil edilecek?!. Bu husus, 
adeta, tasarının içine gizlenen ifadelerle, yine tescil edilmek isteniyor ve bilahara da buna göre 
işlem yaptırılması geliştirilmek isteniyor. Dolayısıyla, bu ifadelerin tasarıdan çıkarılması gerekir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu hekimlerinin öteden beri yapılan şikâyetleri dikkate alınırsa, 
yüzlerce hastayı polikliniklerde muayene etmekten fevkalade yoruldukları ve hatta, hasta başı
na muayene süresinin 2 dakikayı geçmediği gibi ifadeler, hem basında hem Meclis kürsüsünde 
dile getirilen şikâyetlerde yer almıştır. Bir de, mesai saatleri dışında işçiler muayene edilecek 
ve bundan da bir muayene ücreti alınacak (!) dolayısıyla, düzenleme yapılırken, maalesef, bu 
hususa yer verilmek istenmektedir. Bu, gerçeklere, de hakkaniyete de, prim Ödeme karşılığı hizmet 
alma ve Kurumun hizmet verme yükümlülüklerine de, sigortacılık anlayışına da aykırı bir tu
tumdur. 

Aynı zamanda, tasarının bu hükümlerinin getiriliş sebebi, sağlık tesislerinden ve ilaçla il
gili üretim tesislerinden sağlanan gelirlerin bir kısmının Kurum personeline dağıtılmasıyla ilgi
lidir; esas maksat budur; bir ek ödeme yapılmasıyla ilgilidir; fakat, bu esas maksat dile getiri
lirken, fılcrada sadece kadrolu personele ödeme yapılması derpiş edilmiştir. Oysaki, bir ek ödeme 
yapılacaksa, Kurumda fiilen çalışan, fiilen Kuruma emek veren bütün personele, bu ödeme
nin, belli kıstaslar dahilinde, yani fıkrada ifade edildiği gibi, Kurum Yönetim Kurulunun tekli
fi ve kararlaştıracağı kıstaslar dahilinde dağıtılması gerekir. 

"Sadece kadrolu personel" dediğiniz zaman, demek ki, Kurumda fiilen çalışan, fakat he
nüz kadrolu olmayan, ama Kurumun birtakım hizmetlerinin emeğini ve yükünü çeken insan
lara bir ek ödeme yapılmayacak ve Kurum içinde bir ikilik yaratılmış olacaktır. 

Kaldı ki, "kadrolu" tabirinden önce de, şu andaki uygulama, Kurum içinde bir ikiliği kar
şımıza getiriyor. "Kadrolu personel" deyimiyle bu ikiliğin ortadan kaldırılmasına çalışılırken, 
kadrosuz personel dikkate alınmamıştır. Dolayısıyla, bu ifadenin de, Kurumda fiilen çalışan 
personeli istihdaf etmesi lazım gelir, onu da kapsaması lazım gelir. 

Bir taraftan Kurumun özerkliği savunulurken ve Sayın Bakan sık sık bu hususu dile geti
rirken, getirilen teklifte, Kurumun yine vesayet hukuku içinde ve Bakanın karışmasıyla, en ufak 
meseleye kadar inmesiyle yönetilen bir kurum haline getirildiğinin ifadeleri var. Çünkü, bir 
ek ödemenin Kurum Yönetim Kurulu kararıyla ve hazırlayacağı bir yönetmelikle nasıl dağıtı
lacağı yetkisi Kurum yönetimine verilirken, diğer taraftan bu hususun teklif edileceği, ek öde
menin dağıtılmasıyla ilgili ayrıntıların ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının onayı su
retiyle yürürlüğe gireceği ifade edilmiştir. 

Burada, Kurum yönetimine 80 trilyonluk bir bütçe teslim edilmektedir; ama, bu 80 tril
yonluk bütçenin içinde ufak bir ek ödemenin nasıl dağıtılacağı konusu, maalesef Kurum Yö
netim Kurulunun yetkisinden ve kararından esirgenmekte; Kurum Yönetim Kurulunun karar
larının ancak Çalışma Bakanının onayı halinde yürürlüğe gireceği ifade edilmektedir. 
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Sayın milletvekilleri, daha önce de ifade ettiğim gibi, bu kanun tasarısı herhangi bir mese
leyi düzeltmekten ziyade, sadece Kuruma kadro temin etmenin tasarısından ibarettir. Kadro 
Kuruma temin edilecek olsa, yine söyleyeceğimiz bir şey yoktur; sadece, belli amaçlarla elinde 
kadro bulundurmak düşüncesine dayalı bir tasarı olarak karşımızdadır. Dolayısıyla, konuya 
bakarken, bu ayrıntıların gözden kaçması mümkündür. Oysaki, bu ayrıntıların gözden kaçırıl
masıyla sağlanmak istenen, bazı hususların tescilidir. Nitekim, buna bir örnek daha, "İşletme" 
tabirinin birinci fıkrada kullanılmış olmasıdır. 

Teklifin birinci fıkrasında, Kurum sağlık tesisleri işletme gelirlerinden bahsedilmektedir. 
Yine, fıkranın sonunda, tıbbî malzeme işletmelerinden bahsedilmektedir. Buradaki amaçta, Ku
rum sağlık tesislerini işletme haline getirme hazırlığı vardır ve bu konuda bir yönetmelik hazır
lanmıştır. Eğer, ek ödemeyle ilgili gibi gözüken şu fıkrada "işletme" tabiri yer alırsa, bu yönet
meliği çıkarmak ve yürürlüğe koymak çok kolay olacaktır. Halbuki, böyle gizli saklı ifadelerle 
veya bazı kelimeleri metnin içine ithal ederek değil, Kurum sağlık tesislerinin işletme halinde 
çalıştırılması isteniyorsa, ona göre yasal düzenleme yapmak suretiyle bu tasarının huzura geti
rilmesi gerekir. Böyle, kelimeleri, maksadının dışında olan bir metnin içine sokarak Kurum 
sağlık tesislerini işletme haline getirmenin amacını gizlice yansıtmak, Meclisten geçirmek, gözden 
kaçırmak, herhalde tutarlı bir teklifi yansıtmasa gerek. 

Bu nedenle, teklif edilen birinci fıkranın içinden "işletme" kelimelerinin çıkarılması la
zım gelmektedir. Sadece, Kurumun sağlık tesisleri gelirlerini ifade etmek kâfidir. Kurum Sağ
lık tesisleri bir gelir elde ediyorsa, bunun nasıl pay edileceğide Kurum Yönetim Kurulunca ya
pılacaksa, artık "sağlık tesislerinin işletme gelirleri" demeye lüzum yoktur; çünkü, Kurum sağlık 
tesisleri, henüz bîr işletme olarak çalışmamaktadır. 

Bu noktalardan itirazlarımızı, düzenlediğimiz önergelerle huzurunuza getirmiş olacağız. 
Bu noktaları belirtir, Heyetinizi saygıyla selamlar; Sayın Başkan, söz verdiğiniz için teşek

kür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiyorum Sayın Kul; özellikle de, zamanı kullanmadaki beceri

nizden dolayı sizi kutluyorum. 
Kişisel görüşlerini belirtmek üzere Sayın Özsoy, buyurun efendim. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte 

olan kanun tasarısının 5 inci maddesi üzerinde şahsî görüşlerimi arz etmek için huzurlarınız
dayım; hepinizi saygıyla selamlarım. 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 5 inci maddesi, gecikmiş de olsa, bir haksızlığın gi
derilmesi yönünden takdire şayandır. Gerçi, Kurumun bugünkü malî çıkmazıyla bir çelişki teş
kil etse de eşitliği sağlamaktadır. Aynı müesseseye bağlı sağlık tesislerinde çalışanlara prim öde
yeceksiniz, o çalışanların özlük haklarını veya diğer yazımsal problemlerini halleden, sağlık 
tesisleri dışında çalışanlara prim ödemeyeceksiniz!,. 

Bu, hem haksızlık, hem de eşitsizliği beraberinde getiriyordu. 
Bizim burada üzerinde durduğumuz nokta şu : Bir tarafta SSK'nın malî çıkmaz içinde 

olduğu savunuluyor ve bu, her defasında, gerek Sayın Bakan ve gerekse yetkililer tarafından 
basına açıklanıyor veya olur olmaz yerde kanuşuluyor; bir taraftan da, sağlık tesisi dışında ça
lışanlara da prim dağıtılıyor... 
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Sağlık tesisinde çalışanların ve dışındakilerin malî yönden iyileştirilmesine yönelik bir dav
ranış ve değişiklik olduğu için, bunu kabul ediyoruz, destekliyoruz ve buna sıcak bakıyoruz. 

Sayın Başbakanın da şu anda salonda olması nedeniyle, bununla ilgili bir konuyu da dile 
getirmek istiyorum. 

1989'da, Anavatan hükümetleri zamanında, Sağlık Bakanlığına bağlı yataklı tedavi ku
rumlarında çalışanlara, özellikle döner sermayeli yataklı tedavi kurumlarında çalışanlara, aynı 
şekilde döner sermaye primi dağıtılmaktaydı; fakat, bugüne kadar kaç defa girişimde bulun-
duysak, sağlık tesislerinde, özellikle hastanelerin dışında, sağlık ocağı ve sağlık müdürlüğü gi
bi tesislerde çalışanların da bu primlerden istifade etmelerini sağlayamadık. Şimdi, Sosyal Si
gortalar Kurumu bu yolu açmış oluyor. Hükümet, tahmin ediyorum, su sefer de Sağlık Bakan
lığındaki bu haksızlığı, eşitsizliği düzeltecek bir kanun tasarısıyla gelir. 

Sonuç itibariyle, Kurumda çalışanların -gecikmiş de olsa, geçici de olsa, oradaki haksızlı
ğı ve eşitsizliği ortadan kaldırarak- malî durumlarını az da olsa iyileştirici olan bu maddeye 
sıcak bakıyoruz ve destekliyoruz. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın özsoy. 
Değerli milletvekilleri, 5 inci maddeyle ilgili bir değişiklik önergesi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 348 sıra sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Sigortalar Kurumu 

Kanunu ve Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kânun 
Tasarısının 5 inci maddesinin aşağıda yer verilen şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Emin Kul Salih Ergün Şadan Tuzca 
tstanbul İstanbul İstanbul 

Selçuk Maruflu Süleyman Hatinoğlu İmren Aykut 
tstanbul Artvin İstanbul 

Temel Gündoğdu Halil İbrahim Özsoy Gürhan Çelebican 
tstanbul Afyon tstanbul 

Mustafa Balcılar 
Eskişehir 

MADDE 5. — 9.7.1945 tarih ve 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 17 nci 
maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Kurumun sağlık tesisleri gelirleri ile sahibi veya ortağı bulunduğu ilaç ve tıbbî malzeme 
işletmelerinden elde edilen kâr paylarından, Kurumda fiilen görev yapan personele ek ödeme 
yapılabilir. 

Ek ödemenin tutarları, oranları, diğer usul ve esasları, personelin görev unvanı, çalışma 
verimi, sigorta ve sağlık hizmetlerinin rasyonelliğini sağlayacak ilkeler Kurum Yönetim Kuru
lunca belirlenir." 

BAŞKAN — Sayın Komisyon değişiklik önergesine katılıyor mu? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?... 
DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
önerge sahibi Sayın Kul'un söz talebi?.. Yok. 
Değişiklik önergesini oylayacağım; ancak, daha önce, yazılı olarak verilmiş yoklama tale

bi vardır; okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
348 sıra sayılı Kanun tasarısını müzakere ettiğimiz şu anda toplantı yetersayısı bulunma

makta olduğundan, yoklama yapılmasını arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Hasan Çakır 
Antalya 

alil İbrahim özsoy 
Afyon 

Eyüp Aşık 
Trabzon 

İsmail Sancak 
İstanbul 

M. Rauf Ertekin 
Kütahya 

Bülent Atasayan 
Kocaeli 

Emin Kul 
İstanbul 

Vehbi Dinçerler 
Ankara 

Refik Arslan 
Kastamonu 
Işın Çelebi 

izmir 
Sadi Pehlivanoğlu 

Ordu 
Feyzi İşbaşaran 

İstanbul 

BAŞKAN — önergede imzası olan sayın milletvekillerinin, salonda hazır bulunup bulun
madıklarını arayacağım... 

Sayın Hasan Çakır?... Burada. 
Sayın Rauf Ertekin?... Burada. 
Sayın Refik Arslan?... Burada. 
Sayın Hali İbrahim özsoy?... Burada. 
Sayın Bülent Atasayan?... Burada. 
Sayın Işın Çelebi?... Burada. 
Sayın Eyüp Aşık?... Burada. 
Sayın Emin Kul?... Burada. 
Sayın Sadi Pehlivanoğlu?... Burada. 
Sayın İsmail Sancak?... Burada. 
Sayın Vehbi Dinçerler?... Burada. 
Sayın Feyzi İşbaşaran?... Burada. 

II. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Yoklamaya başlıyoruz. Sayın üyelerin, yüksek sesle, burada olduklarını işa

ret buyurmalarını rica ediyorum. 
Buyurun. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, toplantı yeter sayımız vardır; görüşmelere kaldığımız 

yerden devam ediyoruz. 
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IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

8. — Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Gayrimenkul Kira
lar Hakkında Kaunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 190 Sayılı Genel Kad
ro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/516, 
1/531) (S. Sayısı : 348) (Devam) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, bir önerge okutmuştum. Bu önergeye Sayın Komis
yon ve Sayın Hükümet katılmamışlardı. 

Şimdi, bu önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge 
kabul edilmemiştir. 

5 inci maddeyi, yazıldığı biçimiyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 5 inci madde, yazıldığı şekliyle kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — 9.7.1945 tarih ve 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa aşağıda

ki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 7. — Kurumun mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerden nitelikleri 

itibariyle satışa elverişli olanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde 
devir tarihlerindeki rayiç bedelleri üzerinden Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığının bağlı oldu
ğu Devlet Bakanlığı tarafından tespit edilecek bir Kamu Bankasına devredilir. Devredilen gayri-
menkuller ayrıca bir ferağ işlemine gerek olmaksızın tapu sicilinde ilgili Banka adına tescil edilir. 

Devredilecek gayrimenkullere ilişkin karar vu uygulama esasları Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı, Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü ve ilgi
li Banka Genel Müdürlüğü yetkililerinden oluşan bir komisyonca belirlinin Komisyonun aldı
ğı kararlar. Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulunun uygun görüşü üzerine Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı, Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ve Maliye 
ve Gümrük Bakanı tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. 

İlgili Banka Genel Müdürlüğünce devralınan gayrimenkullerin devir tarihleri itibariyle rayiç 
bedelleri üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumuna verilmek üzere, ikrazen anılan Bankaya dev
let tahvili vermeye ve bu tahvillerin faizlerini Hazine ihalelerinde oluşan faizlerden aşağı olma
mak ve aylık getiri sağlayacak şekilde belirlemeye ve diğer koşullarını tespite Hazine ve Dışti
caret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu bakan yetkilidir. 

İlgili Banka Genel Müdürlüğünce devralınan gayrimenkuller satışa çıkarıldıkları tarihler
de geçerli rayiç bedellerinden aşağı olmamak kaydı ile açık artırma usulü ile satışa çıkarılır 
ve satıştan elde edilecek gelirler Hazinece açılan ikraz hesabının kapatılmasında kullanılır. Sa
tış tarihindeki bedeller ile devir tarihlerinde geçerli rayiç bedeller arasındaki lehte fark Hazine
ce Sosyal Sigortalar Kurumuna nakden ödenir. 

Bu madde hükümleri çerçevesinde yapılacak satışlarda üzerlerinde kat mülkiyeti tesis edilmiş 
bağımsız bölümler esas alınır. İlgili Banka Genel Müdürlüğü tarafından devralınan gayrimen
kullerin satışa esas teşkil edecek olan bağımsız bölümlerinin teşkili ve kat mülkiyeti tesisi, ay
rıca bir işleme gerek kalmaksızın ilgili Banka Genel Müdürlüğünün talebi üzerine ilgili tapu 
daireleri tarafından yerine getirilir ve tapu kayıtları buna göre düzeltilir. 
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İlgili Banka ile Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlükleri, bu gayrimenkuller ile ilgili 
olarak yapılacak ferağ, devir, alım, satım vesair tüm işlemler nedeniyle doğacak her türlü ver
gi, resim ve harçlardan muaftır. 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, maddeyi müzakereye açıyorum. 
Madde üzerinde grupları adına söz talebinde bulunanları okuyorum : Anavatan Partisi 

Grubu adına Sayın Emin Kul, Refah Partisi Grubu adına Sayın Cevat Ayhan. 
Gruplar adına başka söz talep eden?.. Yok. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Emin Kul, buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA EMİN KUL (İstanbul) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Kanun tasarısının tümünün müzakereye alınmaması 

konusundaki görüşlerimizi daha önce arz etmiştim. 
Şimdi, karşımıza, bu sevk edilen tasarının kilit maddelerinden biri çıkıyor; yani, Sosyal 

Sigortalar Kurumunun gayrimenkullerinin satılması. Burada da karşımızda iki irade var; han
gi iradeyi müzakere edeceğimizi dikkatlerinize sunmak istiyorum. 

348 sıra sayılı tasarıda, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait gayrimenkullerin bir kamu ban
kasına devri öngörülmekte ve Sosyal Sigortalar Kurumuna verilmek üzere, ikrazen bankaya 
tahvil verilip, aylık faizinin Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilmesi derpiş edilmektedir. Oy
saki, bu kanun tasarısının verildiği tarihten sonra, Sosyal Sigortalar Kurumunun gayrimen
kullerinin doğrudan Hazineye devrine karar verilmiş ve bu görüşle 503 sayılı Kanun Hükmün
deki ICararname çıkartılmış; Hazinece devlet tahvili verilerek, Sosyal Sigortalar Kurumuna ve 
bunun da Devlet Bakanı tarafından faizleri ve veriliş şekli tespit edilerek uygulamaya konul
ması öngörülmüştür. 

348 sıra sayılı kanun tasarısında, gayrimenkul karşılığı ikraz verilmesinin bütçe dışı bir 
işlem olduğu gerekçesi yazılıdır. Halbuki, 503 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamede, bu bütçe 
dışı ikraz meselesine yer verilmiştir; ama, bir önceki ve bir sonraki iki irade, karşımızda... Şim
di, bir iradeyi Hükümet ortadan kaldırmış, gündemden çekmediği bir kanun tasarısını müza
kereye sokarak, usulsüz bir işlemi devam ettirme yolunu seçmiştir. 

Aslında bu hukuk açısından ve yasama görevlerimiz açısından açık bir skandaldir. 
Şimdi, karşımıza, satışa elverişli olan gayrimenkulleri kimin tespit edeceği, rayiç bedelini 

kimin koyacağı, neye karşılık tapuya tescil edileceği ve bu işlemlerde Sosyal Sigortalar Kurumu 
Yönetim Kurulunun kararının olup olmayacağı meçhul olan bir madde getirilmektedir. 

Anayasanın mülkiyet hakkıyla ilgili 35 inci maddesine aykırı bir tutum açıkça ortadadır. 
Yine, bu Anayasanın eşitlik ilkesiyle ilgili 10 uncu maddesine de aykırı bir tutum olmaktadır. 
Çünkü, Anayasanın 10 uncu maddesine göre, eşitliğin sosyal güvenlik kurumlarına yapılan iş
lem bakımından da uygulanması gerekir. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına, Hazine, elindeki arsaları devrederken; Bağ-Kur'un 
açıklarını Hazine karşılarken; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının açıklarını Hazine kar
şılarken, Sosyal Sigortalar Kurumunun elinden, gayrimenkulleri alınmakta ve garip bir metot
la satışa sunulmaktadır. 

Anayasanın 46 ncı maddesi, bir kamulaştırmadan söz etmektedir. Bu kamulaştırma ha
linde dahi malların bedellerinin peşin ödenmesi öngörülmüştür. 
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Şimdi, devlet, eğer kanun zoruyla tahvil satmak istiyorsa ve bu satışı yapmak için de Sos
yal Sigortalar Kurumunun gayrimenkullerine göz dikmişse, buna Yüce Meclis mani olmak mec
buriyetindedir. 

Bunun gerekçesi olarak, Sosyal Sigortalar Kurumunun aktüer dengesinin bozulduğu ileri 
sürülmektedir. v 

Aktüer dengenin bozuk olup olmadığını kesinlikle iddia etmek mümkün değildir. Geç
mişte de her siyasî iktidarın döneminde aynı olmayan; fakat, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
kaynaklarına el atan uygulamalar ortaya konmuştur. Dolayısıyla, her siyasî iktidar, Sosyal Si
gortalar Kurumuna bakış açısı ve işlemleri dolayısıyla, tarih önünde, eksi hanesinden payını 
almıştır; fakat, Sosyal Sigortalar Kurumunun aktüer dengesinin bozulmasında en önemli fak
tör, 25 yılda emeklilik -ki, bu şekilde 30 bini aşkın kişi emekli edilmiştir ve bu emeklilik, isteğe 
bağlı değil, zorla olmuştur- getirilen prim affı ve Tahkim Yasasının işlememesi ve devletin Sos
yal Sigortalar Kurumuna, sosyal güvenliğe katkı bakımından bir tek kuruş katkısının bulun
maması, sorunun asıl çözüm noktalarından biridir. 

Devletin, en azından sosyal yardım zammını karşılaması kanaatiyle, 506 sayılı Kanunda 
değişiklik yapan bir yasa tasarısını da Yüce Meclise 1,5 sene evvel vermiş bulunuyoruz. Ayrıca, 
4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu üzerinde de, Sosyal Sigortalar Kurumunun ge
lirlerini belirleyen ve yeni kaynaklar öneren bir yasa teklifimiz de, yine, birbuçuk senedir Mec
lis gündeminde durmaktadır. Dolayısıyla, getirilen satış meselesi çözüm değildir. > 

Sayın Başkan, Sayın Başbakanı, aylardan beri -yani Devlet Bakanı olduğundan bu yana-
bir türlü bu konuda ikna edemeyince, bir hakkın suiistimaline başvurarak, başka bir yolu da 
seçmiştir. Bu hakkın suiistimali, Sosyal Sigortalar Kurumunun iştirakçilerinden üç tanesinin 
-ki, bunlar emekli derneğinin üyeleridir- sosyal yardım zammını, Sosyal Sigortalar Kurumu 
Genel Müdürlüğü durdurmuş ve ödememiştir. 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Sekiz senede hatırdınız. 
EMİN KUL (Devamla) — Karşılıklı şike bir dava açılmıştır. 1 milyon 900 bin kişinin sos

yal yardım zammı ödenmiş; ama, dava açacak üç kişinin, anlaşmayla, sosyal yardım zammı 
ödenmemiş ve Ankara Dördüncü İş Mahkemesine dava açılmıştır. 

Dördüncü iş Mahkemesine açılan davada, Anayasaya aykırılık söz konusu edilmiş ve ko
nu, Anayasa Mahkemesine intikal ettirilmiştir. Anayasa Mahkemesi Raportörü, konunun Ana
yasaya aykırı olmadığı yolundaki mütalaasını da vermiş bulunmaktadır. 

Şimdi, tasavvur buyurunuz ki, bir siyasî iktidar, muktedir olmaya mecburdur. Bir bakan, 
kendi Hükümetine karşı bir hakkı suiistimal ederek, şantaj yoluna başvurmaktadır; yani, Ana
yasa Mahkemesine kadar durumu götürmekte ve kendisi de bizzat Anayasa Mahkemesine gi
derek şahadette bulunmaktadır. 

Eğer bir iktidar, bir bakan muktedirse, bu konudaki talebini kanun tasarısı olarak Mecli
sin huzuruna getirir, sosyal yardım zammının devlet tarafından ödenmesi gerektiğini burada 
ispat eder, tasarıyı Meclisten geçirir ve kendi Hükümetine de kabul ettirir. Eğer ettiremiyorsa, 
o bakanlık koltuğunda oturmak kâfi değildir. Durumu apaçık söylemesi lazımdır. Bunu açık
ça bildiği halde ve Anayasa Mahkemesi Raportörünün görüşünü de bildiği halde, Sayın Ba
kan, Sosyal Sigortalar Kurumunun emeklilerine beyanat vermekte, eğer emekli maaşları ve gös
tergeleri üzerinde bir düzenleme yapılacaksa, Anayasa Mahkemesi kararının lehte çıkması halinde 
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yapılacağını vaat ve ifade etmektedir. Oysa ki, bu açılan dava, şike bir davadır ve Anayasa Mah
kemesinden dönmek üzeredir. Kamuoyu ve Sosyal Sigortalar Kurumu emeklileri, maalesef al
datılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Sosyal Sigortalar Kurumunun kaynakları, devletten değil, işçi ve 
işverenden kesilen primlerle meydana gelmektedir. Açığı devlet kapatmıyor, Sosyal Sigortalar 
Kurumunda, seçim ve partizanlık amaçlarıyla kadrolar açılması ve bu tasarıda yer verilen kad
roların ihdas edilmesi bir taraftan istenirken -ki, bu kadrolar yaklaşık 7 bindir- diğer taraftan, 
Sosyal Sigortalar Kurumunun malları satılmaya tevessül edilmektedir. Satış veya faiz gelirinin, 
açılacak yeni kadrolara alınacak personelin maaşına kaynak olacağı; ancak, alınacak bu per
sonelin giderlerini dahi karşılamayacağı apaçık ortadadır. 

Sosyal Sigortalar Kurumu ve Sayın Bakan, ayrıca kamuoyuna başka bir şekilde gerçek 
dışı beyanlarda bulunmaktadır. O da, sosyal yardım karşılığı hiçbir gelir alınmadığı hususu
dur. Oysaki, sosyal yardım zammı, Sosyal Sigortalar Kurumuna Adalet Partisi hükümetleri 
döneminde yükletilmiş bir yüktür. 3395 sayılı Kanunla, bu yük Sosyal Sigortalar Kurumunun 
sırtından alınmış ve özellikle kamu kesiminden emekli olanlara ödenen sosyal yardım zammı
nın tamamının, Sosyal Sigortalar Kurumuna, bu kurumlarca ödenmesi hükme bağlanmıştır. 
Kamu kesiminden emekli olanların sayısı, özel kesimden emekli olanlara kıyasen yüzde 30 nis-
betindedir. Demek ki, 1 milyon 900 bin emeklinin yüzde 30'una ödenen sosyal yardım zammı
nın, değil primini, tamamını, Sosyal Sigortalar Kurumu, kamu kuruluşlarından almak duru
mundadır ve bu, kanunla hükme bağlanmıştır. Bunu, eğer, geri kalan yüzde 70'lik kesime doğ
ru yansıtırsak, bu konuda bir gelir ve prim alınması söz konusudur. Kamuoyu da bu konuda 
aldatılmakta ve kamuoyuna gerçek dışı beyanlarda bulunulmaktadır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun açıklarından bahsediliyor. O açıklarla ilgili bilgileri, diğer 
maddeler üzerinde konuşurken arz ettim, tekrar burada huzurunuza getirip, belirtmek istiyo
rum. Sosyal Sigortalar Kurumunun açıklarının bahsedildiği nispette olmadığını söylediğim gi
bi, maaş olarak 12 trilyon, sosyal yardım zammı olarak 10 küsur trilyon ödenmekte olup, bu 
konuda aktüer dengede toplam 23 trilyon 275 milyar liralık bir gider söz konusudur : 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Kul, size 2 dakika süre tanıyorum; lütfen toparlayın. 
EMÎN KUL (Devamla) — Oysaki, bu sigorta işkolunun geliri, 18 trilyon 627 milyar lirası 

prim gelirlerinden, 3 trilyon 140 milyar lirası da fondan olmak üzere, 21 trilyon 767 milyar 
liradır. 23 trilyon gidere karşılık 21 trilyon gelir!.. Aradaki açık 1,5 trilyon civarındadır. Oysa
ki, kamu kuruluşlarından emekli olanların sosyal yardım zamları tahsil edilebilirse, yapılan 
hesaba göre, bu tahsilat, 4 trilyona yaklaşık bir gelir sağlayacaktır. Sosyal Sigortalar Kurumu
na. Bu tahsilatı yapamayan Sosyal Sigortalar Kurumu, Kurumun mallarının satılması yolunu 
seçmekte ve Kurumun malları haraç mezat, gayri hukukî, gayri kanunî ve Anayasaya aykırı 
biçimde garip yollardan satışa çıkartılmak istenmektedir. 

Yüce Meclisin buna müsaade etmeyeceği ümidini taşıyorum ve bu ümitle size saygılar, sev
giler sunuyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın Kul, teşekkür ediyorum. 
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Refah Partisi Grubu adına, 6 ncı maddeyle ilgili olarak görüş bildirmek üzere Sayın Cevat 
Ayhan'a söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Ayhan. 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üye

ler; görüşmekte olduğumuz 348 sıra sayılı Sosyal Sigortalar Kurumuyla ilgili kanun tasarısının 
hedefi, Sosyal Sigortalar Kurumunun ihtiyacı olan personelin alınması ve gelirlerinin artırıl
masıdır. Gelirlerinin artırılması için, kanun tasarısında, prim tahsilatının hızlandırılması, ne
tice alıcı şekilde uygulanması, gayrimenkullerin satışı ve kiraların da rayiç seviyeye getirilmesi 
ve bu seviyede muhafazasıdır. 

Halen müzakere ettiğimiz gayrimenkullerin satışıyla ilgili bu 6 ncı madde, Sosyal Sigorta
lar Kurumuna en çok gelir getirecek olan bir maddedir. 

Muhterem arkadaşlar, Sosyal Sigortalar Kurumu, kanun tasarısının gerekçesinde de ifade 
edildiği gibi, bir malî müzayakaya, malî krize düşmüş bulunmaktadır, maaşlarını ve ilaç bedel
lerini ödemekte zorlanmakta ve buna süratli tedbir aramaktadır. Elimizdeki bilgilere göre, Sosyal 
Sigortalar Kurumunun açığı 1992'de 5 trilyon iken, bugün 1993'te 26 trilyona ulaşmış bulun
maktadır. 

Değerli arkadaşlar, Sosyal Sigortaların geliri, niye giderine kifayet etmemektedir?.. Kısa
ca, maddeler halinde bunu arz etmek istiyorum. 

Sigortasız işçi çalıştırılıyor. Ayrıca, çalıştırılanlar düşük ücretle sigorta ediliyor, asgari üc
retle sigorta ediliyor. Tabiî, bunun sebepleri, bir taraftan, Sigortanın, işyerlerini yeteri seviyede 
denetleyememesı ve çalışanları tespit edip, sigortalı hale getirememesi olduğu gibi, diğer taraf
tan da, çalışanların ve işverenin sırtındaki vergi ve sigorta yükleridir. 

Bugünlerde vergi kanunları Hükümette görüşülmektedir, Meclise de gelecektir; ben, bu 
bilgileri de muhterem heyetinize arz etmek istiyorum. Bakınız, nihaî maliyeti arz ediyorum : 
Bugün sigortalı olarak çalışan bir işçi için yüzde 24 sigorta primi, yüzde 22,8 Gelir Vergisi öden
mektedir. Hesabı şöyle yaptım : Gelir Vergisinin basamakları yüzde 25-50 arasında değişmek
tedir. Ortalama, çalışanlar için yüzde 30 seviyesinde bir Gelir Vergisi alsanız -ki 30, 13, 35 
civarındadır- sigorta primleri düşüldükten sonra kalan yüzde 76 matraha yüzde 30'u uyguladı
ğınız zaman, yüzde 22,8 yapar. Tasarrufu Teşvik Fonu brüt maaş üzerinden alınmakta ve yüz
de 10'u teşkil etmektedir; bunun yüzde 6'sı işveren, yüzde 4'ü de işçi tarafından ödenmektedir. 
önümüzdeki dönemde bunun yüzde 3 ve 2'ye indirilmesi düşünülmektedir ve uygulanacaktır; 
ancak, halen bugüne kadar uygulanan değerleri arz ediyorum. 

Konut Fonu, iki yıllık bir çalışan için ayda 80 bin liradır. Bunu da takriben -ortalama-
2,5 milyon lira maaş alan işçiye uyarladığınız zaman, bu da yüzde 3 yapmaktadır. Bu oranları 
topladığınızda, işverene, çalışan işçinin yükü (vergi, sigorta ve fonlar olarak yükü) yüzde 59.8'i 
bulmaktadır; yani takriben yüzde 60'ı teşkil etmektedir. Bunun yüzde 40'ını işçi öderken, yüz
de 60'ını da vergi ve sigorta olarak işveren ödemektedir. Neticede, birçok işveren bu yükten 
kaçmak için, işçiyi düşük ücretle sigorta ettirmekte veyahut da sigortasız çalıştırmaktadır. Ne
ticede, eğer işverenler fatura kesmiyorsa gelirlerine, kaçak iş yapıyorsa, bir kısmına kesmiyor
sa, bu yüzde 60'ı hiç Ödememektedir ve bu para ona kâr olarak kalmaktadır. Eğer bir işveren, 
gelirlerinin tamamı için fatura kesiyor ve gelir olarak beyan ediyorsa, o takdirde de, bu yüzde 
60'ı Ödemeyip de, işçiye ödediği ücreti de yıl sonunda beyannamede gelir olarak gösterdiği tak
dirde, bu sefer, bu gelirler için -orta ve küçük işletmeler için söylüyorum- aşağı yukarı yüzde 
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30-35 mertebesinde bir vergi ödemektedir: bu vergiyi de bir yıl sonra ödemektedir. Biliyorsu
nuz, Gelir Vergisi beyannameleri, her yıl için müteakip yılın mart ayında verilir ve mart, hazi
ran ve eylül aylarında ödenir. Arz etmek istediğim husus şudur : Eğer işveren, işçisini sigorta 
ettirirse, her ay yüzde 60 bir yükü ödeyecektir; sigorta ettirmez veya düşük sigorta ettirirse, 
bir yıl sonra, yüzde 30 mertebesinde vergi ödeyecektir. 

tşte, sigortasız işçi çalıştırmanın ve sigorta primlerinin azalmasının temel sebeplerden bi
risi budur. Yani, mükelleflerin, bordrodan maaş alan ve vergi ödeyen mükelleflerin, Gelir Ver
gilerini tespit ederken bu inceliğe dikkat etmekte fayda gördüm ve arz etmek istedim. 

Değerli arkadaşlar, sigorta primlerinin az olmasının diğer bir sebebi de, SSK priminde esas 
ücret tavanının düşük olmasıdır. Bakınız, bu tavan, yıl başında 4 milyon 900 bin liraydı, şimdi 
temmuz ayında 5,5 milyon lira oldu -geçtiğimiz temmuzda- ve halen de kasım ayında 6 milyon 
250 bin liradır; brüt maaştır bu. Size soruyorum : Bugün özel sektörde bu maaşla çalışan kaç 
kişi bulursunuz? Hatta, kamu kuruluşlarında geçici işçi statüsünde çalışan işçiler bile bugün 
7-8 milyon mertebesinde net ücret almaktadır ki, bunun brütü 10 milyonun çok üzerinde, 15 
milyon mertebesindedir. Yani, sigortalının prim gelirlerinin düşük olmasının bir sebebi de, iş
çilerini sigorta ettirmeye mecbur olan bir çok işyerinde, ciddi ve büyük firmalarda dahi, sigor
ta tavanının, maaş tavanının çok düşük olmasıdır. Bunu da dikkatlerinize arz ediyorum. 

Bir diğer hususa geliyorum : Sosyal Sigortalar Kurumunun emekli maaşlarına güven du-
yulmamasıdır. Vaktimiz dar olduğu için kısa kısa geçiyorum, inanıyorum ki, siz değerli arka
daşlarımızın da aldığı şikâyetlerdir bunlar ve biz de bu şikâyetleri alıyoruz. Bugün onbeş, yir
mi sene evvel emekli olmuş olan, bir kimse, 2 milyon 200 bin lira maaş almaktadır. Bunun 1 
milyon lirası, zannederim sosyal yardım olarak ödenmektedir, ki bu da olmazsa, 1 milyon 200 
bin lira maaş alacak demektir: ama bugün emekli olan, aynı süre çalışmış bir sigortalının eline 
ise, 5,5 milyon lira mertebesinde maaş geçmektedir. Buradaki dengesizlik şudur : süper emek
liler, eski emekliler, yeni emekliler var; oysa, bu çorbayı netleştirmek ve bu kargaşayı ortadan 
kaldırmak gerekmektedir. 

Bakınız, Emekli Sandığı uygulamasında, yirmi sene evvel emekli olmuş olan bir öğretme
nin, bir astsubayın, bir memurun -aynı derece ve kademeden emekli olduysa- emekli maaşı, 
20 sene, 10 sene sonra, ya da bugün emekli olanın da aynıdır, bu düzeni Sosyal Sigortalar Ku
rumuna da getirmek gerekmektedir. Aksi takdirde, Sosyal Sigortaların ödediği emekli maaşla
rı, çalışanlar için güven vermemektedir, dolayısıyla, bu Kuruma prim ödeyeceğime -düşük üc
retle de çalışsam- kaynaklarımı gayrimenkule veya başka bir yere kullanayım da, emekliliğim
de. bunlardan faydalanırım, noktasını tercih etmektedirler. 

Sosyal Sigorta gelirlerinin düşük olmasındaki bir diğer husus : Tahakkuk eden primler 
toplanamıyor. Ben baktım; 506 sayılı Kanunda 80 inci madde değiştirilmek isteniyor, eski ka
nuna da baktım; 80 inci maddeyle müeyyideler ve sorumluluklar getirilmiş; kamu kuruluşları 
ve özel sektör için getirilmiş; ama bugün bunlar uygulanmıyor. Maalesef, primleri, KİT'ler, 
belediyeler ödemiyor, Hükümet de bunu alamıyor. Nasıl bir Hükümet, nasıl bir idareyse?.. An
lamak mümkün değil... (RP sıralarından alkışlar) 

Bu nokta şudur : Eğer siz, Sosyal Sigortalar primlerini ödemezseniz, ayda yüzde 7 gecik
me cezası ödeyeceksiniz: bu, yılda yüzde 84 yapar. Ticarî bankalara gidin, faiz yüzde 120 veya 
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130'dur... Bu primlerle ilgili, aylık yüzde 7 gecikme cezası, işverenler, hatta kamu kuruluşları 
için çok daha ucuz bir finansman kaynağıdır, tşte, bu kaynağı kurutmak gerekmektedir. 

Bir diğer husus da, maalesef ikidebir çıkarılan af kanunlarıdır. Sosyal Sigortalar primini 
dürüst Ödeyen mükellefler, bundan daima zarardide olmaktadırlar. 

Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının da içinde bulunduğu bundan önceki Hükü
met, -14 Mart 1992'de 3786 sayılı Af Kanununu çıkardı ve Sosyal Sigortalar Kurumuna prim
lerini ödemeyen mükelleflerin yüzde 100'e varan nispette gecikme- cezalarını ve faizlerini af
fetti. Bu tip uygulamalar, mükellefleri, nasıl olsa bir af kanunu, gelir, ben de ödemeyeyim, 
çamura yatayım diye düşündürmekte ve prim ödemekten caydırmaktadır. 

Bir diğer husus ise, Sosyal Sigortalar Kurumunun, fonlarını verimli bir şekilde nemalan-
dırmamasıdır. Bakın, biz biliyoruz ki, bugün Sosyal Sigortalar Kurumu, gereksiz olarak... 

(Mikrofon, otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Ayhan, size iki dakikalık süre veriyorum efendim, toparlar mısınız? 
CEVAT AYHAN (Devamla) — ... birçok gayrimenkul alımlarına girmekte ya da yönel

mektedir. Demek ki, bunlar lüzumsuz ki, bugün bunları satabilmektedirler. Geçmiş hükümet
ler zamanında siyasî tesirlerle, hiç gereği olmadığı halde, Sosyal Sigortalar Kurumuna ve diğer 
kurumlara olduğu gibi, birtakım kimselerin emlakları satılmakta ve zengin edilmekteler, dola-: 
yısıyla Kurum kaynakları da israf edilmektedir. 

Diğer taraftan, Sosyal Sigortalar Kurumunun biriken fonları, rayiç olan faiz nispetlerinin 
çok düşüğü -bazı durumlarda yüzde 30 nispetinde- bir taraflara aktarılmakta ve bir taraflara 
bunlar peşkeş çekilmekte, çalışanların emeğiyle birikmiş olan bu primler, bu şekilde yok edil
mektedir. 

Bir diğer huşu şudur : Sosyal Sigortalar Kurumunun maalesef bir gelir-gider dengesi yok
tur. Yani, her şey keyfî olarak alınmaktadır. 

Ben, burada Kurum yöneticilerini itham etmiyorum; buradaki sorumluluk, siyasî iktidar
larındır. Bu denge kurulmadığı için de, zaman zaman krize düşmektedir. 

Bakın, kanunun gerekçesinde, sigortalı emeklilik nispetleri verilmiş: 1975'te 6,3 iken, bu
gün 2'ye düşmüş. Demekki, 1975'ten 1993'e kadar olan bu zaman içerisinde, mesele kötüye 
gitmiştir; ama gelen geçen hükümetler de harvurup harman savurmaktadır. Bu anlayış olduğu 
müddetçe de, bütün bu gayrimenkulleri satsanız, yine bir süre sonra -yakın bir zamanda- Sos
yal Sigortalar Kurumu yeni bir krizin içine gömülecektir. Bu krizden çıkışın çaresi, ciddî bir 
yönetim ve gelir-gider dengesini kuracak bir disiplin ve anlayışı getirmektir. 

Sayın Başkan, inşallah sığdırırız zamana; çünkü, mühim bir hususu ifade etmek istiyo
rum, kıdem tazminatı meselesi var. 

1980 öncesi bunun bir fona bağlanması istenmişti, akim kaldı; bugün dahi bu halledilme
miştir. 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Gayrimenkulle ne ilgisi var?!.. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — İlgisi var. Sosyal Sigortaların gelirlerini artıramamamızın 

sebebi budur da, onun için çok mühim. 
Muhterem arkadaşlar, bakın, işveren, kıdem tazminatını ödeyemeyecek seviyede yük altı

na girmemek için, ücretleri düşük tutmaktadır. 
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Kıdem Tazminatı Fonu kurulduğu takdirde, kıdem tazminatı her ay işverenden tahsil edi
lir ve işverene ileride yük olmaz, sistem de verimli olarak çalışır. 

Dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılarımı arz ederim (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Madde üzerinde başka söz talebi var mı? 
Sayın Ahmet Feyzi İnceöz, kişisel söz talebinde bulunmuşlardır; 6 ncı maddeyle ilgili ol

mak üzere. Sayın Hüseyin Erdal'da kişisel söz talebinde bulunmuşlardır. 
Sayın İnceöz, buyurun efendim. 
AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 6 ncı madde 

üzerindeki kişisel görüşlerimi arz etmeden önce, Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 
Kanun tasarısının tümü, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunda görüşülürken, bu maddeye 

muhalefet şerhi koyan tek milletvekili olarak, bu konudaki kişisel görüşlerimi arz etmek üzere 
huzurlarınızdayım. 

SSK'nın, varlık içinde yokluk çektiği malumlarınızdır. Dün, tasarının geneli üzerinde gö
rüşlerimi arz ederken söylediğim gibi, SSK'nın alacaklarının 12 trilyon lirayı bulduğunu ve Ba
kanlığın günübirlik bir hesap içerisinde olduğunu, alacaklarının yüzde 35'inin özel sektörden, 
yüzde 65'inin de kamu sektöründen olduğunu belirtmiş ve bunların üzerine Iayıkı veçhile gide
meyen SSK'nın, şimdi hazır bir mirasyedi konumunda olarak emlaklerini, gayrimenkullerini, 
Emlâk Bankasına peşkeş çekme girişimi içerisine girmiş olduğunu söylemiştim. 

Bu, getirişi 8 trilyon olan ve hangi derdine merhem olacağı şüpheli olan bu miktardır. Ke
limenin tam anlamıyla, bu gayrimenkullerin Emlak Bankasına peşkeş çekilişinin karşısında
yız; tabiî, şu andaki bulunduğu konum itibariyle... Bir fabrikadaki bir müdürün veya bir has
tane müdürünün, nasıl ki, hastaneyi veyahut da bir fabrikayı satması abes ise, şu anda yöneti
minde işçi temsilcisi ve işçi emeklisinin bulunmadığı bir kurum olan SSK yönetiminin şu önü
müze getirdiği kanun tasarısı eğer yasallaşırsa, yine böylesine abes bir durum ortaya çıkmış 
olacaktır. 

Komisyonda bu konudaki itirazımdan ve muhalefet olarak bastırmamızdan sonra, konu
nun Anayasaya aykırılığına dikkat çekildi, Adalet Bakanlığı ve Ankara Hukuk Fakültesinden 
görüş alındı, Kurumun mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerden satışa elverişli olanlarının dev
redileceği bankanın maddede ismen yer almasının uygun olmadığı zikredildi ve yine tasarı met
ninin arasında görüleceği gibi, "ilgili bir kamu bankası" diye ismi lanse edildi; ama, dolayısıy
la, yine Emlak Bankası kastedilmiş oldu. 

Şimdi gelin, Emlâk Bankasına bir göz gezdirelim... Şaibeli Emlak Bankasının 600 milyar 
liralık Kemal Horzum'un hortumlamasına vesile olduğu, eski Genel Müdürü Engin Civan'ın, 
Amerika Birleşik Devletlerine kaçtığı şaibeli böyle bir bankaya, evet, böyle bir şaibeli bankaya, 
neye güvenerek bu mallar devrediliyor? 

ALİ ESER (Samsun) — Siz şu andaki durumuna bakın... 
AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Devamla) — Evet, satılmıyor, devrediliyor, parası da alınmı

yor. Sadece, para yerine, tahvil yani kâğıt alıyorsunuz!.. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Emlak bankasıyla alakası yok... 
AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Devamla) — Sayın Tayan, ilgili banka, Emlak Bankasıdır. Biz 

bu konu üzerinde kafa yorduk; araştırırsanız görürsünüz... 
— 247 — 



T.B.M.M. B : 33 25 . 11 . 1993 O : 4 

Tabiî, biz, devletin bankalarının geçmişteki hataları üzerinde duruyoruz ve yargıyla neti
celenen konular üzerine de gidiyoruz. Bu şeyler ANAP döneminde... Niye alınıyorsunuz?! Ay
nı yanlışları şu anda siz de devam ettirecekseniz, buyurun; ama, sizi ikaz ediyoruz. 

Satışa uygun malların tespiti neye göre yapalacaktır? Bu da önemli bir konudur. Tasarıda, 
"Şu anda kurumun kullanılmayan arsaları" ifadesi geçiyor. Yani o, tasarıda açıklıkla belirtil
miyor. Sadece, bize söylenen İstanbul'daki birkaç tane arsa... Şu anda bazı işadamlarının Em
lak Bankası ile işbirliği içerisine girip, şimdiden pazarlıklar yapıldığı söylentileri kulağımıza 
geliyor. Tabiî, sadece bu arsalar olsa... Bu tespitte, ne malum, Kızılay'daki o bildiğimiz verimli 
ve kıymetli gayrimenkuller satışa çıkarılmasın? Çıkarılmayacağını kim garanti edebilir? 

(Mikrofon, otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın İnceöz, size kısa bir süre veriyorum, toparlayın lütfen. 

AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Devamla) — Kurumun, prim affı, tahkim yasası ve emeklilik 
yaşının indirilmesiyle içine düştüğü malî krize böyle bir çıkış bulmak yanlış. 

Bu durumu kaba bir örnekle izah etmek istiyorum. Ben bunu, bir köylünün -affedersiniz-
iki ineği varsa, bunun sütü, yağı, peyniri ile geçimini idare ederken, bu hayvanlarına yeterince 
bakamadığı, ihmal ettiği için ineklerinin sütü azalınca ineklerini kesmesine benzetiyorum. Pe
ki bundan sonra geçimini nasıl sağlayacak? 

Diğer bir konu, çok acıklı bir konu. Bu camiadan gelen birisi .olarak şunu ifade ediyo
rum : Bakın, bu kadar gayrimenkulu olan bir müessesede emlak dairesi başkanlığı mevcut de-
ğih Emlaklerine böylesine sahip olmayan bir müessese, tabiî, apar topar, böylesine haraç me
zat bir satışa göz yumuyor ve bunu da Yüce Meclisin önüne getiriyor. 

Bu konudaki vebalinizi hatırlatıyor, Yüce Meclisi tekrar saygılarımla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın tnceöz, teşekkür ediyorum. 

Madde üzerinde buyurun Sayın Erdal. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan 

4792 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Bu vesiley
le, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu kanunun özü, Sosyal Sigortalar Kurumu malî krize girdiği için, 
gayrimenkuîlerini satarak buradan elde edilecek parayla, emeklilerin maaşının ödenmesidir. 

Çok kestirme bir karardır; bu, bir devlet ciddiyetiyle, bir hükümet çalışmasıyla bağdaş
maz. Devlet, hükümet, emrinde çalıştırdığı sonra emekli ettiği insanların maaşlarını bulup öde
mekle mükelleftir. 

O insanların yıllarca çalışıp ödedikleri o primleriyle alınan gayrimenkulleri satmak, akıl
lılık değildir. Bu bakımdan bu maddenin geçmemesini tavsiye ediyorum. Çünkü, o gayrimen-
kullerin asıl sahibi işçilerdir; işçilerden habersiz, biz kendi kendimize onun malı üzerine ipotek 
koyup satmış oluyoruz. Bu, yanlış bir şey. 

Değerli arkadaşlar, biraz evvel Sayın Kul tarafından sosyal yardım zammına temas edildi.. 
Muhterem arkadaşlar, bu sosyal yardım zammını biz 1976 yılında, yani, Milliyetçi Cephe Hü
kümeti zamanında verdik. Niye verdik? İşçi ve memurlar, aldığı parayla geçinemiyorlardr, Ver
gi kesiliyor, şu oluyor bu oluyor, eline geçen parayla geçinemiyorlardı. O zamanki Hükümet, 
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"işçi ve memurlara öyle bir para verelim ki, bu direkt olarak eline geçsin ve sıkıntıları az da 
olsa önlensin" diye sosyal yardım zammını verdi ve bugün memurlar da işçiler de o zamlarla 
hemen hemen geçimini sağlıyorlar. O bakımdan, bu zammı veren o günkü hükümete teşekkür 
etmek lazım. Bu, bir iftihar,vesilesidir. Gönül ister ki, şimdiki Hükümet de gayrimenkulleri 
satmadan yeni bir kaynak bulsun ve işçi ve emeklilerimizin sıkıntısını gidersin. 

Değerli arkadaşlarım, burada görülen şu; her nedense hep önümüzü görüyoruz, hiç etrafı 
görmüyoruz. Niye elimizdeki malı satmaya kalkıyoruz da başka bir gelir kaynağı aramıyoruz? 
Yok mu acaba Türkiye'de başka gelir kaynağı? Niye aramıyoruz? Niye hep vergi koymayı, mal 
satmayı, fabrika satmayı düşünüyoruz da, sanayi kurmayı, işyeri kurmayı, elimizdeki fabrika
lara daha fazla üretim yaptırmayı düşün müyoruz? Hep kolay işi seçiyoruz; laf üretmekten 
başka bir şey yapmıyoruz. Sayın Hükümet, lütfen, yeni gelir kaynakları arasın, iş sahaları ara
sın; madenleri nasıl işleteceğimizi düşünsün. Kalkınan ülkeler nasıl kalkınmış, sanayi nasıl ku
rulmuş, gelir nasıl artmış; bunu düşünelim. 

Bugün prim gelirlerinin ödenmediğinden şikâyetçisiniz. Bir esnaf bir işçiyi sigortasız ça-
lıştırsa, ceza yiyecek; ister istemez, sigorta yaptırıyor; ancak, onun primini ödeyecek kazanç 
temin edemiyor. Her şey pahalı... Kredi alıyor, faiz batırıyor; kredi alamıyor, belli bir geliri 
yok, adam primi ödeyemiyor, icraya gidiyor, malı satılıyor. Keyfinden ödememezlik yapmıyor. 

Şunu da burada açıklama durumundayım : Belediyeler, maalesef, son yıllarda sigorta primi 
ödenmiyor. Bu da, mevcut DYP-SHP hükümeti zamanında ödenmiyor; daha önceleri ödeni
yordu. O bakımdan, Sayın Hükümet evvela kendi emrinde olan belediyelere prim borçlarını 
ödetsin ve Sosyal Sigortalar Kurumunun gayrimenkullerini satmasın; çünkü, bunlar, devamlı 
bir gelir kaynağıdır, elimizden gittiği zaman, bir daha alamayız. Bir şey satmak kolay; ama, 
almak zordur. Onun için, gelin, Hükümet olarak düşünün, "nereden ne kaynak bulacağız?" 
deyin, başka gelir kaynağı bulun; yani, olmayan şeyi bulun. Yoksa, hazır malı satıp da ondan 
sonra, "ne yapalım malımız da kalmadı, satamıyoruz, size de maaş vermiyoruz, başınızın ça
resine bakın" demek, devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz; Sayın Hükümetten ricam bu. Yüce Mec
lis bu maddeyi geçirmesin, Hükümet de akıllı teklifler getirsin. 

Gelin, terleyelim, 60 milyonu nasıl huzur içinde yaşatacağız, nasıl işçi ve işvereni birlikte 
hareket ettireceğiz diye kafa yoralım. 

Ankara'da bir işyerinden çıkarılan 15 tane sahipsiz işçi geldi bendenize, "iş sahibi bizi iş
ten çıkardı, bize kim bakacak, nereye gitsek kapılar kapanıyor" diyorlar. 

MEHMET KERlMOĞLU (Ankara) — işçiler Kâğıthane'den mi geldi?! 
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — İşçi sahipsiz, memur sahipsiz, emekli sahipsiz, 60 mil

yon sahipsiz... Gelin arkadaşlar, Yüce Meclis,olarak millete sahip olalım, Hükümete de bu 
yolda çalışması için tavsiyede bulunalım. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum, Sayın Başkana da teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Erdal, teşekkür ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, 6 ncı maddeyle ilgili olarak değişiklik önergeleri vardır; evvela ge
liş sırasına göre, sonra da aykırılık sırasına göre okutacağım, işleme tabi tutacağım. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 348 sıra sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesiyle ilgili tasarıda 

yer verilen 6 ncı maddenin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Salih Ergün " Şadan Tuzcu tmren Aykut 
İstanbul İstanbul İstanbul 

Süleyman Hatinoğlu Selçuk Maruflu Gürhan Çelebican 
Artvin İstanbul İstanbul 

Temel Gündoğdu Emin Kul Mustafa Balcılar 
İstanbul İstanbul Eskişehir 

Madde 6. — 9.7.1945 tarih ve 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir. 

Geçici Madde 7. — Sosyal Sigortalar Kurumuna prim, gecikme zammı ve faiz borcu bu
lunan kamu ve özel kesim işverenlerinin tüzel ve özel kuruluşlarının faaliyetleriyle ilgili olarak 
hizmete fiilen tahsis edilmemiş bulunan ve nitelikleri itibariyle satışa elverişli olan gayrimen-
kulleri bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde, devir tarihindeki rayiç 
bedelleri üzerinden Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı 
tarafından tespit edilecek bir kamu bankasına devredilir, devredilen gayrimenkuller ayrıca bir 
ferağ işlemine gerek olmaksızın tapu sicilinde ilgili banka adına tescil edilir. 

Devredilecek geyrimenkullere ilişkin karar ve uygulama esasları Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü, borçlu kuru
luş temsilcisi ve ilgili banka genel müdürlüğü yetkililerinden oluştan bir komisyonca belirlenir. 

İlgili banka genel müdürlüğünce devralınan gayrimenkuller i devir tarihleri itibariyle rayiç 
bedelleri üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumuna verilmek üzere, ikrazen anılan bankaya devlet 
tahvili vermeye ve bu tahvillerin faizlerini Hazine ihalelerinde oluşan faizlerden aşağı olma
mak ve aylık getiri sağlayacak şekilde belirlemeye ve diğer koşullarını tespite Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yetkilidir. 

İlgili banka genel müdürlüğünce devralınan gayrimenkuller satışa çıkarıldıkları tarihlerde 
geçerli rayiç bedellerinden aşağı olmamak kaydıyla açık artırma usulü ile satışa çıkarılır ve sa
tıştan elde edilecek gelirler Hazinece açılan ikraz hesabının kapatılmasında kullanılır. Satış ta
rihindeki bedeller ile devir tarihlerinde geçerli rayiç bedeller arasındaki lehte fark Hazinece 
işveren kuruluşa veya işverene nakden ödenir. 

Bu madde hükümleri çerçevesinde yapılacak satışlarda üzerlerinde kat mülkiyeti tesis edilmiş 
bağımsız bölümler esas alınır, ilgili banka genel müdürlüğü tarafından devralınan gayrimen-
kullerin satışa esas teşkil edecek olan bağımsız bölümlerinin teşkili ve kat mülkiyeti tesisi, ay
rıca bir işleme gerek kalmaksızın ilgili banka genel müdürlüğünün talebi üzerine ilgili tapu da
ireleri tarafından yerine getirilir ve tapu kayıtları buna göre düzeltilir. 

İlgili banka ile Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlükleri ve gayrimenkulleri devredi
len işveren, kamu ve işverenler bu gayrimenkullerle ilgili olarak yapılacak ferağ, devir, alım, 
satım ve sair tüm işlemler nedeniyle doğacak her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır. 
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Sosyal Sigortalar Kurumuna borçlu bulunan kamu ve özel kesim işverenleri birinci fıkra
da belirtilen gayrimenkullerine sahip bulundukları diğer gayrimenkullerle birlikte işbu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen bir ay içerisinde ilgili tapu dairelerinden aldıkları belgelerle 
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdürler. Bu bildirinin ya
pılmaması veya eksik yapılması halinde Kurumca doğrudan yapılacak tespit, ilgili borçluya bil
dirilerek gayrimenkullerin devir işlemine esas alınacaktır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 348 sıra sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesiyle ilgili tasarıda 

yer verilen 6 ncı maddenin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Emin Kul Şadan Tuzcu Selçuk Mariflu 
istanbul İstanbul İstanbul 

Salih Ergün Gürhan Çelebican Süleyman Hatinoğlu 
istanbul istanbul Artvin 

imren Aykut Temel Gündoğdu Mustafa Balcılar 
istanbul istanbul Eskişehir 

Madde 6. — 9.7.1945 tarih ve 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir. 

Geçici Madde 7. — Kurumun mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerden tasfiyesi, satışı 
veya devri Kurum Yönetim Kurulunca uygun bulunanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren üç ay içinde Kurum Yönetim Kurulunca tespit edilir. 

Tespiti birinci fıkraya göre yapılan gayrimenkullerin Kurum Yönetim Kurulunca tasfiyesi, 
satışı veya devrinin öngörülmesinden itibaren bir ay içerisinde rayiç bedelleri Kurum yönetimi
ne Üye veren işçi ve işveren konfederasyonlarının ve Kurumdan aylık ve gelir alanları Kurum 
yönetiminde temsile yetkili kuruluşun göstereceği birer temsilcileriyle Toplu Konut ve Kamu 
Ortaklığı idaresi Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından görevlendirile
cek birer temsilciden oluşacak ve Kurum Genel Müdürünün başkanlığında en az 2/3 çoğun
lukla toplanacak bir komisyon tarafından tespit edilerek Kurum Yönetim Kuruluna sunulur. 
Kurum Yönetim Kurulunca Rayiç Bedeller Komisyonunun tespit ve önerilerinden az olmamak 
üzere karara bağlanır. 

Kurum Yönetim Kurulu, ülke çapında yayın yapan en az dört basın organı ve uygun ileti
şim araçlarıyla onbeş günlük süre içerisinde en az iki kez duyurmak üzere açık artırma usulüy
le rayiç bedellerini tespit ettiği Kurum gayrimenkullerini karara bağladığı rayiç bedellerinden 
az olmamak üzere satmaya, tasfiye veya devretmeye; bu satış, devir ve tasfiyeden doğacak ge
lirleri en yüksek nema getirecek Hazine bonosu, devlet tahvili, banka faizi veya benzeri araç
larla veya tekrar gayrimenkul almak suretiyle nemalandırarak gelir sağlamaya yetkilidir. 

Kurumun gayrimenkulleri ile ilgili olarak yapılacak ferağ, devir, alım, satım ve sair tüm 
işlemler doğacak her türlü vergi rezim ve harçtan muaftır. 

BAŞKAN — Bir başka önerge var; okutuyorum. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 348 sıra sayılı Kanun Tasarısının 6 ncı maddesinde yer alan 4792 sayılı 

Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa geçici 7 nci maddenin ilavesi ile ilgili madde metninin 
muhtevası ve dolayısıyla geçici 7 nci maddenin tümü Anayasamızın 46 ve 47 nci maddeleriyle 
35 inci maddesine ve ayrıca bu nedenlerle de Anayasanın 11 inci maddesine aykırı bulunmaktadır. 

Sosyal Sigortalar Kurumu özel hukuk hükümlerine tabi; idarî ve malî özerkliğe sahip bir 
kuruluştur. Sahip bulunduğu gayrimenkuller, bu kurumun iştirakçisi olan işçiler ve onlara ve
rilecek sigorta hizmetleri karşılığı olarak işverenlerin ödediği primlerin yarattığı birikimlerle 
elde edilmiştir; yani, iştirakçilerinin parasal katılımı ile varlığı oluşan bir kurumdur. 

Devletin, Kurumun gelir kaynaklarına hiçbir katkısı henüz yoktur. Kaldı ki, Kurum, sa
hip bulunduğu gayrimenkulleri biriktirme sistemli sigorta kollarının aktüer dengesinde karşı
laşabileceği riskler ve hizmet ihtiyaçlarında altyapı olarak kullanmak maksadıyla elde etmiş 
ve mülkiyetine tescil ettirmiş olup, bunlara tasarrufta muhtardır. 

Kaldı ki, Anayasamız 35 inci maddesiyle mülkiyet hakkını temel bir hak olarak belirle
miş; kamulaştırma ve devletleştirmeyi 46 ve 47 nci maddelerin belirlemesi için de sınırlandırı
lıp çerçevelendirilmiştir. Oysaki, söz konusu kanun tasarısının geçici 7 nci maddesi ile Sosyal 
Sigortalar Kurumuna ait gayrimenkuller, Kurumun elinden alınmakla mülkiyet hakkı ve bu 
mülkiyete tasarruf hakla ortadan kaldırılmakta ve bu işlem dahi Anayasanın 46 ve 47 nci mad
deleriyle sınırlandırılan çerçevede yapılmamaktadır. 

Anayasanın 11 inci maddesinin bağlayıcılığı karşısında, İçtüzüğün 85 inci maddesine göre 
işlem yapılmasını ye geçici 7 nci maddenin tasarıdan çıkarılmasını takdirlerinize arz ederiz. 

M. Rauf Ertekin 
Kütahya 

Emin Kul 
tstanbul 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Şadan Tuzcu 
tstanbul 

tlhan Kaya 
İzmir 

Yücel Seçkiner 
Ankara 

Feyzi tşbaşaran 
tstanbul 

Mustafa Parlak 
Rize 

Adem Yıldız 
Samsun 

Selçuk Maruflu 
tstanbul 

Yavuz Köymen 
Giresun 

tmren Aykut 
tstanbul 

Edip Safder Gaydalı Şerif Bedirhanoğlu 
Bitlis Van 

BAŞKAN — Bir başka önerge var; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 348 sıra sayılı Kanun Tasarısının 6 ncı maddesinde yer verilen 4792 

Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa bir geçici madde eklenmesiyle ilgili "Geçici 7 nci 
Maddesinin" ikinci fıkrası sonuna aşağıda yer verilen fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Emin Kul Halit Dumankaya Cengiz Bulut 
tstanbul tstanbul tzmir 

tmren Aykut Süleyman Hatinoğlu Halil İbrahim özsoy 
tstanbul Artvin Afyon- * 
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"Ancak, Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulunun uygun görüşü, Kurum yönetimin
deki işçi ve işveren temsilcilerinin de hazır bulunacağı toplantıda üye tamsayısının en az üçte 
ikisinin oylan ile belirlenir. 

Üçte iki çoğunluk oyu içerisinde Kurum yönetimindeki işçi ve işveren temsilcilerinin oyla
rının aranması şarttır." 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, önergeleri aykırılık sırasına göre tekrar okutup, işle
me koyacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Anayasanın 11 inci maddesinin bağlayıcılığı karşısında İçtüzüğün 85 inci maddesine göre 
işlem yapılmasını ve geçici 7 nci maddenin tasarıdan çıkarılmasını takdirlerinize arz ederiz. 

Emin Kul (istanbul) ve 
arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 

PLAN YE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu?... 

DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) — Katılmıyoruz efendim. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Karar yetersayısı istiyoruz. 
BAŞKAN — Söz talebi var mı efendim? 
EMİN KUL (İstanbul) — Söz istiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Kul, buyurun efendim. . 
EMİN KUL (İstanbul) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İçtüzüğün 85 inci maddesine göre, söz konusu tasarı
nın 6 ncı maddesiyle 4792 sayılı Kanuna eklenmek istenen maddenin Anayasaya aykırılığı do
layısıyla müzakere edilmemesini ve tasarıdan çıkarılmasını teklif ediyoruz. 85 inci maddeye göre 
Mecliste bu müzakerenin öncelikle yapılması gerekir. 

Anayasanın 35 inci maddesi mülkiyet hakkını apaçık teminat altına almıştır. Anayasanın 
mülkiyet hakkıyla ilgili maddesine baktığımızda, bu açıdan hareket ettiğimizde, Sosyal Sigor
talar Kurumunun edindiği mallar bu özerk kuruluşun kendi mülkiyetinde olan ve edinilmesi 
işçi ve işverenlerin ödediği primlerle sağlanan gayrimenkullerdir. Bunları herhangi bir şekilde 
elinden almak, şu veya bu bankaya devretmek, şu veya bu şekilde Hazineye vermek, satmak 
kararını verme yetkisinde olmadığımızı, bu hususun Anayasaya aykırı bir işlem olduğunu ifa
de etmek istiyorum. Aksine hareketimiz, Anayasanın ihlali mahiyetinde çıkarılan bir kanunun 
Meclisten geçmesi sonucunu sağlayacaktır. 

Elimde bir belge var, size gösteriyorum; zannederim, Sayın Başbakan şu belgenin altında
ki imzasını hatırlayacaktır, imza kendisine aittir. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun malları acaba niçin satılıyor? Açıklarının kapanması için. 
Bir defa, hiç kimsenin satma yetkisi yoktur; bu konuda ancak Sosyal Sigortalar Kurumu 

Yönetim Kurulu karar verir. 
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Bakın ne diyor Sayın Başbakan : "21 Ekim sabahı yeni bir Türkiye. Memur ve işçi emek
lilerine ödenen sosyal yardım eşitlenecektir. Bununla ilgili kanunî girişimler yapılacaktır." 

Memur emeklilerine ödenen sosyal yardım zamları, aslında taban aylığı ve kıdem aylığı 
haline getirilmiştir. Şu anda -1.10.1993 tarihi tibariyle- bu taban ve kıdem aylığı toplamları, 
2 139 435 liradır. Oysaki, işçilerin aldığı sosyal yardım zammı 1 milyon 380 bin liradır. 

Bu vaadin yapılmasından bu yana aradan iki sene geçmiştir. Bu vaadin yerine getirilmesi
ne yönelik bîr kanun tasarısı olsa derhal oy verelim, hemen kubul edelim; ama, tasarı bu vaa
din yerine getirilmesine de yönelik değildir, sadece 7 bin kadronun beslenmesine yönelik bir 
tasarıdır ve üstelik, mülkiyet hakkına aykırı olarak, işçilerin mallarının ellerinden alınıp, ha
raç mezat, satılmasını öngören, derpiş eden bir tasarıdır. 

Yine, şu vaat manzumesinden okuyorum : "tşçi ve memur emeklileri birbirlerinin statü
lerine özenir hale gelmiştir. Emekli olma tarihi esas alınmadan, tüm emeklilere tek bir göster
ge tablosu uygulanması gereğine inanıyoruz." 

Aradan iki yıl geçmiştir: maalesef, gösterge tabloları, birbirinin içine girmiş karmakarışık 
tablolar halindedir. Bu gösterge tablolarının sonucunda dengeler giderek çok daha fazla bo
zulmaktadır ve bugün emeklilerin yüzde 88'i 1 milyon 700 bin lirayla 2 milyon 100 bin lira 
arasında-sosyal yardım zamları dahiU ücret alır haldedir. 

Şimdi, Sosyal Sigortalar Kurumu mallarının böyle gayri kanunî, yani Anayasaya aykırı 
şekilde satılması, eğer göstergelerin düzeltilmesini sağlayacaksa, yine her şeyi göze alıp oy ve
relim, Halbuki, maksat bu değildir; maksat bu olsa, iki senedir yerine getirilirdi. Maksat, Sos
yal Sigortalar Kurumunun ihtiyaçlarını, gerek sosyal yardım zammının eşitlenmesini, gerekse 
alınan düşük emekli maaşlarının düzeltilmesini sağlayacak kaynakların gerçekçi olarak bulu
nup huzura getirilmemesidir. Bu kaynakların bulunması konusundaki kanun tasarılarımız Meclis 
komisyonlarında bekletilmektedir; ama, bu tasanlar bekletilirken, Hükümet, çare olarak sa
dece Sosyal Sigortalar Kurumunun mallarının, yani işçilerin öz mallarının ellerinden alınıp sa
tılması yolunu seçmiştir. 

Bu, Anayasaya aykırıdır. Tekrar ediyorum, bu madde tasarıdan çıkarılmalıdır. Yoksa, Meclis; 
hem Anayasaya aykırı bir işlemi onaylamış, hem de hakka, adalete, vicdana ve izana sığmayan 
bir iş yapmış olacak. Başkasının -herhangi bir şahsın- malını nasıl ki, elinden alıp satamazsa-
nız -kamulaştırma yapabilirsiniz, özelleştirebilirsiniz- bu tür yollarla da elinden alıp satamazsınız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Kul, toparlar mısınız? 
EMİN KUL (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
işçilerin duaları sizinle beraber olsun istiyorsanız, bu maddenin tasarıdan çıkarılmasını 

lütfen kararlaştırın; istemiyorsanız, işçilerin bildiğiniz türdeki duaları sizinle beraber olacaktır. 
Saygılar sunar, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kul, teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, çalışma süremiz dolmak üzeredir. Bu nedenle, görüşmekte olduğu

muz maddenin müzakeresinin bitimine kadar çalışma süremizin uzatılması hususunu oylarını
za sunacağım. Ancak, Sayın Ertekin'in karar yetersayısı talebi vardır. 

— 254 — 



T.B.M.M. B : 3 3 25 . 11 . 1993 O : 4 

Sayın Ertekin, İcarar yetersayısı talebiniz önergenin oylanmasında mı? 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — önergenin oylanmasında efendim. 

BAŞKAN — Pekâlâ. 

AHMET FEYZİ ÎNCEÖZ (Tokat) — Sayın Başkan, ben bu konuda karar yetersayısı aran
masını istiyoryum. 

BAŞKAN — Peki efendim, arayacağım. 
Çalışma süresinin uzatılması hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et-. 

meyenler... Çalışma süresinin, 6 ncı maddenin müzakeresinin hitamına kadar uzatılması husu
su kabul edilmiştir. 

Bir az önce görüştüğümüz önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmamışlardır. 
Sayın Emin Kul, gerekçelerini ifade buyurmuştur. 

Şimdi, bu önergeyi oylarınıza sunuyorum; ancak önergenin oylanması esnasında karar ye
tersayısı talebi vardır, dikkate alacağım. 

önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Madde 6. — 9.7.1945 tarih ve 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa aşağıdaki 

geçici madde eklenmiştir. 

Geçici Madde 7. - Sosyal Sigortalar Kurumuna prim, gecikme zammı ve faizi borcu bulu
nan kamu ve özel kesim işverenlerinin, tüzel ve özel kuruluşlarının faaliyetleriyle ilgili olarak 
hizmete fiilen tahsis edilmemiş bulunan ve nitelikleri itibariyle satışa elverişli olan geyrimen-
kulleri bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde devir tarihindeki rayiç 
bedelleri üzerinden Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı 
tarafından tespit edilecek bir kamu bankasına devredilir. Devredilen gayrimenkuller ayrıca bir 
ferağ işlemine gerek olmaksızın tapu sicilinde ilgili banka adına tescil edilir. 

Devredilecek gayrimenkullere ilişkin karar ve uygulama esasları Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü borçlu kuruluş 
temsilcisi ve ilgili banka genel müdürlüğü yetkililerinden oluşan bir komisyonca belirlenir. 

İlgili banka genel müdürlüğünce devralınan gayrimenkulleri devir tarihleri itibariyle rayiç 
bedelleri üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumuna verilmek üzere ikrazan anılan bankaya devlet 
tahvili vermeye ve bu tahvillerin faizlerini, Hazine ihalelerinde oluşan faizlerden aşağı olma
mak üzere aylık getiri sağlayacak şekilde belirlemeye ve diğer koşullarını tespite Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu bakan yetkilidir. 

İlgili banka genel müdürlüğünce devralınan gayrimenkuller satışa çıkarıldıkları tarihlerde 
geçerli rayiç bedellerinden aşağı olmamak kaydıyla açık artırma usulüyle satışa çıkarılır ve sa
tıştan elde edilecek gelirler, Hazinece açılan ikraz hesabının kapatılmasında kullanılır. Satış 
tarihindeki bedellerle devir tarihlerinde geçerli rayiç bedeller arasındaki lehte fark, Hazinece 
işveren kuruluşa veya işverene nakten ödenir. 

Bu madde hükümleri çerçevesinde yapılacak satışlarda, üzerlerinde kat mülkiyeti tesis edil
miş bölümler esas alınır. İlgili banka genel müdürlüğü tarafından devralınan gayrimenkullerin 
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satışa esas teşkil edecek olan bağımsız bölümlerinin teşkili ve kat mülkiyeti tesisi, ayrıca bir 
işleme gerek kalmaksızın, ilgili banka genel müdürlüğünün talebi üzerine, ilgili tapu daireleri 
tarafından yerine getirilir ve tapu kayıtları buna göre düzeltilir. 

İlgili banka ile Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlükleri ve gayrimenkulleri devredi
len işveren kamu ve işverenler bu gayrimenkullerle ilgili olarak yapılacak ferağ devir, alım sa
tım vesair tüm işlemler nedeniyle doğacak her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır. 

Sosyal Sigortalar Kurumuna borçlu bulunan kamu ve özel kesim işverenleri, birinci fıkra
da belirtilen gayrimenkullerine sahip bulundukları diğer gayrimenkullerle birlikte, işbu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen bir ay içerisinde ilgili tapu dairelerinden aldıkları belgelerle 
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdürler. Bu bildirinin ya
pılması veya eksik yapılması halinde, Kurumca doğrudan yapılacak tespit ilgili borçluya bildi
rilerek gayri menkullerin devir işlemine esas alınacaktır. 

Emin Kul (İstanbul) ve 
arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu?.. 
DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kul. 
EMİN KUL (İstanbul) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz önce, maddenin Anayasaya aykırılığını ortaya 

koyduk; fakat, Muhterem Heyetiniz, müzakere edilen maddenin tasarı metninden çıkarılması
nı kabul etmedi. 

Şimdi, aynı mantık içinde soruyorum : Sosyal Sigortalar Kurumunun aktüer dengesi bo
zuksa, gayrimenkullerinin satılmasına ihtiyaç varsa ve şayet getirilen tasarının mantığı içinde 
hareket edilecekse, o zaman, asgari, sunduğumuz bu önergenin kabul edilmesi gerekir. Çün
kü, tasavvur buyurunuz ki, siz bir alacaklısınız; fakat bu arada da başka arkadaşlarınıza birta
kım borçlarınız var. Şimdi, bu borçlarınızı ödemek için, alacaklı bir kişi olarak, sahip olduğu
nuz gayrimenkullerinizi satarsınız, yoksa alacaklı olduğunuz kişilerin gayrimenkullerini satıp 
elde edeceğiniz gelirle mi diğer arkadaşlarınıza olan borçlarınızı öder, edimlerinizi yerine geti
rirsiniz? 

Sosyal Sigortalar Kurumunun 10 trilyonu aşkın alacağı mevcuttur. Şimdi, Kurumun, böy
le bir alacağı varken, bu alacağını tahsil etmek yoluna gitmiyor, borçluların mallarını satma 
yoluna gitmiyor, kendi mallarını satarak ancak, hizmetlerini yürütmeyi düşünüyor. İşte, öner
gemiz bu mantık içinde verilmiştir. 

Sosyal Sigortalar Kurumuna borcu olan işverenlerin, ticarete ve kendilerinin iştigal sahası 
olan faaliyetleriyle ilgili konulara hasredilmeyen gayrimenkulleri, Sosyal Sigortalar Kurumu 
tarafından satılmalı ve bunlardan elde edilen gelirler Kuruma alınmalıdır. Bu satıştan hasıl olacak 
herhangi bir borcun üzerinde fark elde edilirse, bunlar da o işverenlere iade edilmelidir. 
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Şimdi, bu mantığı dahi biraz sonra reddedeceksiniz. Yani, eğer bir mal satılacaksa, bu 
malın, Sosyal Sigortalar Kurumunun işçilerinin malı değil, borçlu olanların malının satılması 
gerektiğini kabul etmeyeceksiniz. Bu önergeyi, sadece bu tutumu tescil etmek için verdik. Ama, 
bu mantığın içinde, alacaklının kendi mallarını satması değil, alacaklı olduğu kimselerin malı
nı satmak suretiyle kendi durumunu düzeltmesi gibi, dosdoğru, çok açık bir yolu, inşallah di
lerim ki, inkâr etmezsiniz ve kabul edersiniz. 

Bu konuda o kadar acele vardır ki, Sosyal Sigortalar Kurumunun mallarının satışa çıkarı
lacağı o kadar inanılır şekilde huzura getirilmiştir ki, 503 sayılı Kanun Gücünde Kararname 
çıkar çıkmaz, Sayın Bakan, bu mikrofonda konuşma yaparken, "bugüne kadar hiçbir işlem 
yapmadım" dedi. 

Kararname çıkar çıkmaz, Sosyal Sigortalar Kurumunun mallarının satılması için, değer 
tespiti bakımından ilgili ünitelerine yazı yazmıştır, tşte elimizdeki belge, Kütahya'daki gayri-
menkullerin satışıyla ilgili bir belgedir. Henüz, daha Meclisten kanun çıkmamışken ve henüz 
503 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname de Anayasa Mahkemesince iptal edilmişken, akla 
konulan husus, mutlaka mal satışı yoludur, mutlaka mal satışı yolundan 7 bin kadroya kaynak 
yaratma tercihidir. 

Geliniz, bu tercihten vazgeçiniz. 7 bin kadronuzu kaynak yaratacaksanız, borçlu olanla
rın mallarına el koyup kaynak yaratınız, en azından, 

Gene, Sosyal Sigortalar Kurumunun gayrimenkullerinin satılması, açıkça söylüyorum, 
emeklilerin maaşlarına veya alacaklarına veya Sosyal Sigortalar Kurumunun hizmetlerine çare 
bulacak bir yol olarak seçilmemiştir. İstical gösterilmesinin belgesi de elimizde, Anayasaya ay
kırılık da ortada... Bu mantığın tam tersi, geçerli olacak mantık da, önergeyle önünüze getiril
miş durumda. Kararı Yüce Meclis verecektir; ama, elbette ki bunun sorumluluğu, bu kararı 
işçilerin aleyhine verenlerin olacaktım 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Kul. 
Değerli milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... önerge kabul edilmemiştir. 

Bir başka önerge var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 348 sıra sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesiyle ilgili tasarıda 

yer verilen 6 ncı maddenin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 
Emin Kul (İstanbul) ve 

arkadaşları 

Madde 6. — 9.7.1945 tarih ve 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir. 

Geçici Madde 7. — Kurumun mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerden tasfiyesi, satışı 
veya devri Kurum Yönetim Kurulunca uygun bulunanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren 3 ay içinde Kurum Yönetim Kurulunca tespit edilir. 
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Tespiti birinci fıkraya göre yapılan gayrimenkullerin Kurum Yönetim Kurulunca tasfiyesi, 
satışı veya devrinin öngörülmesinden itibaren 1 ay içerisinde rayiç bedelleri, Kurum Yönetimi
ne üye veren işçi ve işveren konfederasyonlarının ve Kurumdan aylık ve gelir alanları Kurum 
yönetiminde temsile yetkili kuruluşun göstereceği birer temsilcileriyle, Toplu Konut ve Kamu 
Ortaklığı İdaresi Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından görevlendirile
cek birer temsilciden oluşacak ve Kurum Genel Müdürünün başkanlığında en az 2/3 çoğun
lukla toplanacak bir komisyon tarafından tespit edilerek Kurum Yönetim Kuruluna sunulur. 

Kurum Yönetim Kurulunca, rayiç bedeller, komisyonun tespit ve önerilerinden az olma
mak üzere karara bağlanır. 

Kurum Yönetim Kurulu, ülke çapında yayın yapan en az 4 basın organı ve uygun iletişim 
araçlarıyla 15 günlük süre içerisinde en az iki kez duyurmak üzere, açık artırma usulüyle, rayiç 
bedellerini tespit ettiği Kurum gayrimenkullerini, karara bağladığı rayiç bedellerinden az ol
mamak üzere satmaya, tasfiye etmeye veya devretmeye, bu satış, devir ve tasfiyeden doğacak 
gelirleri en yüksek nama getirecek Hazine bonosu, devlet tahvili, banka faizi veya benzeri araç
larla veya tekrar gayrimenkul almak suretiyle nemalandırarak gelir sağlamaya yetkilidir. 

Kurumun gayrimenkulleriyle ilgili olarak yapılacak ferağ, devir, alım satım vesair tüm iş
lemler, doğacak her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon değişiklik önergesine katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu efendim?.. 
DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Değişiklik önergesine Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmamışlardır. 
Sayın Kul, buyurun efendim. 
EMİN KUL (İstanbul) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; beni bağışlamanızı dilerim; çünkü, burada dört mil

yona yakın Sosyal Sigortalar Kurumu iştirakçisi işçinin öz malı olan gayrimenkullerin haraç 
mezat satılması söz konusu. Bu bakımdan, bir işçi olarak, çalışma hayatının içinden gelmiş, 
en ağır işleri yapmış bir işçi olarak, bu husustaki hassasiyetimi bağışlamanızı istirham ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, bir başka mantığı, bir başka seçeneği huzurunuza getiriyo
rum : "Alacaklıların malı satılmasın" diyorsunuz; deminki önergemizi reddettiniz: "illa Sos
yal Sigortalar Kurumunun gayrimenkulleri satılsın" diyorsunuz, ki, gelen teklif de öyle, 

Şimdi, bu önergemizle de diyoruz ki, şu aradaki bankayı, Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığını, gayrimenkullerin verilmesine karşılık alınacak tahvilleri, faizleri bir kenara bıraka
lım: mademki bu mallar Sosyal Sigortalar Kurumunun malıdır, gayrimenkulleridir, Sosyal Si
gortalar Kurumunun Yönetim Kuruluna 80 trilyon liralık bir bütçe teslim etmişiz, o halde Sos
yal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu, bu malları kendisi tespit etsin, satış usullerini kendisi 
bilsin, kendi kararıyla satsın, eğer satılacaksa, eğer böyle bir ihtiyaç varsa; ama, zannediyo
rum, bunu da reddeceksiniz, bu mantığı da belki reddedeceksiniz. 

Üçüncü bir alternatif daha var, yeri geldiği zaman yine onu da arz edeceğim; ama, insaf 
buyurunuz, bir kişi kendi malını satmayacak, onun elinden alıp, çeşitli kombinezonlarla siz 
satmaya gayret edeceksiniz! 
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Bu haksızlığı nasıl yapıyorsunuz? Sosyal Sigortalar Kurumunun aktüer dengesi bozuksa, 
sahip olduğu malları üzerindeki tasarrufu da, bırakınız kendisi yapsın. 

Cevap olarak şu da söylenebiliyor : "4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda 
Yönetim Kurulunun satış yetkisi yoktur." 

Komisyonda önerge verdik. Böyle bir satış yetkisi aslında Kanunun lafzı içinde var; ama 
illa "yok" deniyorsa, bu, kanuna ilave edilir, tlave edilmiyorsa, burada getirdiğimiz önerge 
gibi, özel bir kanunla, bir defaya mahsus olmak üzere, işte bu yetki Sosyal Sigortalar Kurumu
nun Yönetim Kuruluna verilir. 80 trilyon liralık gelir ve gidere tasarruf eden Yönetim Kurulu, 
elbette ki bu malları satmaya, tutmaya veya nemalarını ne şekilde elde edeceğine, değerlendire
ceğine karar verme yetkisine sahip olmalıdır. Eğer görüş Hükümetten değil, Sosyal Sigortalar 
Kurumundan geliyorsa, "aktüer dengemiz bozuk, bize çare bulun" dendi diye bu kanun tasa
rısı getiriliyorsa, bırakınız, Sosyal Sigortalar Kurumu bu kendi şikâyetinin kendi çaresini kendi 
usulleri içinde kendi malını satarak bulsun. 

Değerli milletvekilleri, normal göstergeden maaş alan işçilerin 12 derecesi, her derece için 
12 kademesi, 141 göstergesi, 3 666 adet değişik maaşı var, 1 136'dan 1 699'a kadar. Üst göster
geden maaş alan Sosyal Sigortalar Kurumu emeklilerinin 10 derecesi, 10 kademesi, 100 göster
gesi, 36 değişik maaş bağlama oranı var, 1 750'den 6 650'ye kadar. 

Biraz evvel, Sayın Başbakanın, Türk işçisine, Türk kamuoyuna 20 ekim seçimlerinde ya
yımladığı ve altında imzası bulunan beyannamesini okumuştum; Müsaade buyurursanız bir 
maddesini daha okuyayım : "Sosyal Güvenlik reformu paketimizde, tüm kesimleri olduğu gi
bi emeklileri de devletin teminatı altına alıyor ve kendilerine, güvenli, refah içinde bir yaşam 
vaat ediyoruz." 

1 milyon 700 bin lira ile 2 milyon 100 bin lira arasında 3 666 adet değişik maaş, 36 adet 
değişik ilave üst göstergeden maaş! Hangi teminatı altında devletin? Devlet, hangi katkıyı, Sosyal 
Sigortalar Kurumuna yapmış, veriyor? İşçilerin kendi primleriyle elde ettikleri malları dahi el
lerinden alınır hale getirilmiş ve çeşitli kombinezonlarla satışa arz edilmiş! 

Bir şeyi düzeltmek için illa mal satmak istiyorsanız, geliniz, bu mal satma yetkisini Sosyal 
Sigortalar Kurumu Yönetim Kuruluna veriniz. Bu önerge bunu istihdaf ediyor. 

önergenin lehinde oy kullanmanızı ümit ediyor, teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Sayın Kul, teşekkür ediyorum efendim. 
Değerli milletvekilleri, değişiklik önergesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... Bu önerge de kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 348 sıra sayılı Kanun Tasarısının 6 ncı maddesinde yer verilen 4792 

sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa bir geçici madde eklenmesiyle ilgili Geçici 7 nci 
maddesinin ikinci fıkrası sonuna, aşağıda yer verilen fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Emin Kul (İstanbul) ve 
arkadaşları 
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"Ancak, Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulunun uygun görüşü, Kurum yönetimin
deki işçi ve işveren temsilcilerinin de hazır bulunacağı toplantıda, üye tamsayısının en az 2/3 
ünün oylarıyla belirlenir. 2/3 çoğunluk oyu içerisinde Kurum yönetimindeki işçi ve işveren tem
silcilerinin oylarının aranması şarttır." 

BAŞKAN — önergeye Sayın Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkanım. 
BAŞKAN — Bu son değişiklik önergesine Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmadılar. 
önerge sahibi olarak Sayın Kul, buyurun efendim. 
EMİN KUL (İstanbul) — Teşekkür ederim Sayın Başkan, 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; müzakere ettiğimiz kanun tasarısı Komisyonda görü

şülürken, kanun tasarısının Anayasaya aykırı olduğu iddiasında bulunduk ve bir önergeyle bu
nu komisyon Başkanımıza bildirdik; Komisyon Başkanı ve Komisyon üyelerimiz bu iddiamızı 
ciddî buldular ve bu konuda bir araştırma yapılmasına karar verdiler. 

Tasarının bu hükümlerinin Anayasaya aykırı olup olmadığı hususunda Adalet Bakanımız 
bir mütalaa verdi;: ama, tasarının altında Adalet Bakanımızın da imzası vardır; elbette ki, ken
disinin sevk ettiği bir tasarının Anayasaya aykırı olduğuna dair bir mütalaa vermesi imkânsız
dır. Kaldı ki, Adalet Bakanlığı, Anayasaya aykırılık konusunda Komisyona mütalaa vermek 
gibi bir konumda da bulunmuyor. 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden görüş istendi; fakat, bütün araştırmalarıma rağ
men ve Komisyon kâtipliğine sormama rağmen, Ankara Üniversitesinden, tasarının gerekçe
sinde belirtildiği gibi, Anayasa Hukuku Kürsüsünden gelen bir yazılı mütalaayı, maalesef, dos
yada bulamadım; ama bir öğretim üyesi Komisyona çağrılmış ve dinlenilmiş. Çağrılan bu öğ
retim üyesi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku kürsüsünün Başkanıdır, Anayasa hukuk
çusu değildir. Eğer bunun ifadesiyle hareket edildiyse, burada bir yanlışlık yapıldığı açıktır. 
Kaldı ki, bu profesörün de yazılı mütalaasını ilgili dosyasında bulmak mümkün değildi. 

r Değerli milletvekilleri, değerli profesör arkadaşımız Komisyona geldiği zaman kendisine 
sordum -kendisi henüz mütalaasını vermedi ve Komisyon toplantısında da veremedi- "Hoca, 
sen İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kürsüsü Başkanısın; nasıl, Anayasaya aykırılığı 
konusunda mütalaa vereceksin?"dedim. Kendisi çok seçkin bir hukukçudur; gerçekten büyük 
emeklerle kendisini yetiştirmiş, Ankara'da da bu kürsünün tek adamıdır. Kendileri "sosyal gü
venlikle ilgili deyince Dekanlık beni tefrik etmiş, ben geldim. Gerçekten Anayasacı değilim: 
fakat, kanaatim odur ki, bu madde Anayasaya aylarıdır. En azından şu bakımdan aykırıdır : 
Eğer bu malların satılması kararlaştınlacaksa, Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulunun 
buna karar vermesi lazımdır. Dolayısıyla madde metninde bu hususun açıkça, yer alması 
lazımdır" dedi; Mütalaası budur. 

Şimdi, bu mütalaa ve Komisyona verilen redaksiyon yetkisi üzerine, Komisyon raporunda 
ve kanunun bu maddesiyle ilgili metinde de göreceğiniz gibi, " Sosyal Sigortalar Kurumunun 
uygun görüşü alınarak" gibi bir ibare getirildi ve yerleştirildi. 
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Şimdi, uygun görüşün alınması Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim kurulunun kararı de-. 
ğildir. Bunların arasında, hukuk açısından da, çok büyük ve önemli ölçüde fark vardır. Kaldı 
ki, maddenin düzenlenmesi bakımından birinci fıkrasından son fıkrasına kadar olan hiyerarşi
ye baktığımız zaman, bu uygun görüşün hiç de öyle önemli bir görüş olmadığı apaçık anlaşıla
caktır. O nedenle, bu önergemizi vermiş bulunuyoruz. 

Bu önergemizde, alacaklının malını satmak istedik, Yüce Meclis müsaade etmedi; Peki 
Sosyal Sigortalar Kurumu, malını satmaya kendisi karar versin diyoruz. Biraz önce bunu oyla
dık: ama, bu da yine, muhterem oylarınızla reddedildi o zaman, Hükümet olarak getirdiğiniz 
tasarının bu maddesini aynen kabul ediniz; ama bir fıkra ilave edelim diyoruz: o fıkra da şu : 
"Ancak, Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulunun uygun görüşü -ki, "uygun görüş" la
fı da kalsın, bunu açıklayalım- Kurum Yönetimindeki işçi ve işveren temsilcilerinin de hazır 
bulunacağı toplantıda üye tamsayısının en az 3'te 2'sinin oylarıyla belirlenir. 3'te 2 çoğunluk 
oyu içerisinde Kurum yönetimindeki işçi ve işveren temsilcilerinin oylarının aranması şarttır... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim Sayın Kul. 
Buyurun efendim. 
EMİN KUL (tstanbul) — Kurumun mallarının, gayrimenkullerinin sahipleri işçiler ve iş

verenlerdir. Bu sebeple, Kurumun Yönetiminde, göstermelik de olsa, bir işçi ve bir de işveren 
temsilcisi vardır. Şu anda Sayın Bakan işveren temsilcisini de bertaraf etmiştir zaten; ama, eğer 
Kurum, bu konuda bir karar verecekse, "uygun görüş" ne demektir bu bilinecekse, bu, Kuru
mun mallarının asıl sahiplerinin Kurum Yönetim kurulunda oylarını kullanmalarıyla belirlen
melidir. Ama, akşamın bu geç saatinde, yorgun bakışlarınızdan anlıyorum ki, bu önergeyi de 
reddedeceksiniz?.. Tarihî açıdan ve zabıtlara geçirilmesi bakımından, boşu boşuna da olsa ko
nuşuyorum ve tekrar, oylarınızı lehte vermenizi istirham ediyor, saygılar sunuyorum. (ANAP 
ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Kul. 
EMÎN KUL (tstanbul) — Sayın Başkan, karar yetersayısı aranmasını istiyorum. 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, önergeyi oylayacağım; ancak Sayın Kul'un karar ye

tersayısı aranması talebi vardır: dikkate alacağım. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Efendim, 6 ncı maddeyi oylayacağım: ancak, 6 ncı maddenin bir bölümü, elimizdeki bas-

mayazının 22 nci sayfasındadır. Ve 6 ncı maddenin o sayfada kalan son satırından bir önceki 
satırında "Bakan ve Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer" 
denilmektedir. 

Bakanlıkların yapısı çok sık değiştiği ve -zannediyorum bu tasarı hazırlanırken Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı bir tek birimde idi- şimdi ayrı ayrı bakanlıklar haline geldiği için... 

DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) — 1 inci maddede de var 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, biz nerede farkına varırsak, orada düzeltiriz. 
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Şimdi, 1 inci maddede de olduğuna göre, tasarının tümünü oylarken, 1 inci maddeyi de 
zikretmek suretiyle düzeltme yapmak mümkün; ama, 6 ncı madde görüşülürken, 1 inci mad
dede bir değişiklik yapmak, düzeltme yapmak, bana göre mümkün değildir: onu tümü Üzerin
de oylama sırasında yaparız. 

DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) — Zaten bu maddede iki ta
ne var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, o zaman, 6 ncı maddede bulunan "Maliye ve Gümrük Bakanı" 
ifadelerindeki "Gümrük Bakanı" kelimelerini çıkartmak suretiyle maddeyi oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde, okunduğu ve ifade edildiği şekliyle kabul 
edilmiştir. 

Değerli millevtekilleri, zaten bu saate kadar sizleri burada tutmak için epeyce eziyet çek
tik. Sayın genel başkanlar bundan sonra, vakitleri olur da burada bulunurlarsa memnun olu
ruz; zannediyorum ancak öyle kanun çıkarabiliyoruz. 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Siz de yardımcı olsanız da daha çabuk çıkarsak... 
BAŞKAN — bundan fazla yardımı, yani, bilemiyorum ki... Tabiî, milyonlarca işçimizin 

meselesidir, yardımcı olmaya mecburuz: onun için bu saate kaldık. 
NİHAT MATKAP (Hatay) — Teşekkür ederiz. 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, sözlü sorularla genel görüşme ve Meclis araştırması 

önergelerini sırasıyla görüşmek için, 30 Kasım Salı günü saat 15.00'te toplanmak Üzere birleşi
mi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.25 

o 
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V, — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CENAPLARI 

1. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'in, Akçat Sulama Göleti çalışmalarına ilişkin so
rusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/1856) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Veysel Atasoy tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

Soru : Kocaeli -Karamürsel, Yalakdere ve civarı köyleri için Yalakdere üzerinde Akçat Su
lama Göleti çalışmaları ne safhadadır? 

T . C . • - , ' • • 

Bayındırlık ve îskân Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı : B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/3596 25.11.1993 

Konu : Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: T.B.M.M.'nin 28.10.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1856-5796/26932 sayılı yazısı. 

ilgi yazı ilişiğinde alınan Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Karamürsel-Akçat Göleti 
hakkında Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

DSt Genel Müdürlüğümüzün çalışma programında bulunmayan, ancak yöre halkının is
teği üzerine Akçat köyü arazisine sulama hizmeti götürülmesi amacıyla, 1993 yılı içinde Yalak-
derenin mansabında yer alan yan dereler üzerinde gölet yeri araştırması başlatılmıştır. Halen 
done temini aşamasında sürdürülen çalışmaların sonucunda hidrolik, jeolajik ve topografik 
koşullar bakımından uygun bir depolama imkânı bulunduğu takdirde konu, 1994 yılı etüt prog
ramına alınacak, daha sonra teknik ve ekonomik yönden yapılabilirlik durumunu belirleyecek 
olan detay çalışmalarına geçilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Onur Kumbaracıbaşı 
Bayındırlık ve İskân Bakanı. 

2. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Marlboro Sigarasıyla ilgili basında çıkan id
dialara ilişkin Maliye Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un yazılı cevabı (7/1902) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın İsmet Attila tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 
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Geçtiğimiz günlerde piyasadan aniden kaybolan Marlboro sigarası birdenbire bollaştı. Bu 
sigaranın tiryakileri aldıkları paketleri açtığında üzerinde Marlboro markasının bulunmadığı
nı gördükleri yolunda basın organlarında haberlere rastlanmaktadır. 

Soru : 1. İki gün piyasadan kaybolan Marlboro sigaralarının yerine yerli imalat sigara
lar mı piyasaya sürülmüştür? 

2. Tekelin ithalat programında o anda aksama olduğu için Samsun sigarasının ambalajı 
değiştirilmek suretiyle Marlboro yokluğu giderilmek mi istenmiştir? 

3. Böyle bir uygulama bilginiz dahilinde yapılmış ise bunu devlet ciddiyetiyle nasıl bağ
daştırıyor sunuz? 

4. Olay bilginiz dışında cereyan etmiş ise bir sahtekarlık hadisesi yaşanmakta mıdır? Hal 
böyle ise ne gibi bir işlem yapılmıştır? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.0.009/0506 24.11.1993 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
Genel Sekreterliğine 

İlgi : 8 Ekim 1993 tarih ve 1902-5881/27225 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Sayın Yusuf Pamuk tarafından cevaplandırılması istenilen önergeye 

verilen cevap ektedir. 
Saygılarımla, 

, Nafiz Kurt 
Devlet Bakanı 

İstanbul Milletvekili Sayın Yusuf Pamuk Tarafından Marlboro Sigarası ile İlgili Olarak 
Verilen Soru önergesine Verilecek Cevaba Esas Olacak Not 

1. Yurtdışından iç piyasanın ihtiyacı için ithal edilen Marlboro 100's sigarasının bir bö
lümü Mayıs 1993 ayından itibaren Philsa-Philip Morris Sabancı Sigara ve tütüncülük Sanayi 
ve Tic. Ano. Şirketinin İzmir-Torbalı tesislerinde üretilerek, Tütün, Tütün Mamulleri Tuz ve 
alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile firma arasında aktedilen protokol dahilinde alınarak pa-
zarlanmaya başlanılmıştır. 

2. Anılan Şirketin Torbalı tesislerindeki Marlboro 100's sigarası üretimi, bugün için iç 
piyasanın ihtiyacını tam olarak karşılayamadığından, Amerika'da yerleşik Philip Morris fir
masından ihtiyaç duyuldukça ithalat yoluyla Yurdumuza partiler halinde sigara sevkiyatına de
vam edilmektedir. 

Bu arada, "IRU" uluslararası Yol Taşımacılığı Birliği tarafından Tır karnesi altında siga
ra taşınması konusunda Gümrük olaylarının çoğalması nedeniyle, garanti zincirini devam etti
rebilmesi için Uluslararası sigorta şirketi POOL, sigara taşınmasındaki garantisini geri çekme
yi kararlaştırmış olduğundan, Mayıs 1993 ayından itibaren karayolu ile sigara sevkıyatı yapıla
mamış olup, Ülkemize demiryolu vagon üstü konteynerlerle sevkiyata başlanılmıştır. Bu du
rumda sigaraların yurdumuza gelmesinde bazı gecikmelerin meydana gelmesine sebep olmuştur. 
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3. Marlboro 100's sigara dahil, yurtdışından ithal yoluyla gelen diğer marka sigaraların 
da piyasada yeterli stokunun bulunması için her türlü tedbir alınmaktadır. 

4. Samsun sigarasının ambalajı değiştirilmek suretiyle Marlboro yokluğunun giderildiği 
iddiası ise tamamen hilafı hakikattir. 

. 3. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı Kırşeyhler Köyüne T.M.O açıl
masına ilişkin sorusu ve Tarım Bakanı Refaiddin Şafıin'in yazılı cevabı (7/2090) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Tarım Bakanı Sayın Refaiddin 
Şahin tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Ba
kanlıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş Beypazarı, Çam-
Iıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen tşler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

T. C. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 25.11.1993 
Sayı : ÖKM-2-524 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Kan. Kar. Müdürlüğünün 14 Ekim 1993 tarih ve A.01 7/2090 sayılı yazısı. 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in "Beypazarı Kırşeyhler Köyüne T.M.O. 

açılması" hakkındaki önergesi incelenmiştir. 
— İnceleme sonucunda Kırşeyhler köyünün daimî iş yeri Polatlı Şube Müdürlüğüne 75 

km, Beypazarı Ajans Müdürlüğüne 60 km. uzaklıkta olduğu. 
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— Köyde banka bulunmadığı, PTT hizmetlerinin çok küçük Acentalık şeklinde yürü
tüldüğü, 

— En yakın iş yeri olan Beypazarı işyerine üreticilerce herhangi bir hububat satışı yapıl-
madiği, 

— Köyde ekip açılması halinde azami 3-4 bin ton alım yapılabileceği ve ekip açılmasının 
ekonomik olmayacağı, 

— Büro binası olarak kullanılacak herhangi bir bina bulunmadığı, 
— Alım yapılacak hububatın stoklanacağı kiralık depo bulunmadığı gibi açıkta stoklama 

yapmak için bulunan arazinin bir bölümünün hububat stoklamaya uygun olmadığı anlaşılmıştır. 
TMO'ce herhangi bir yerde geçici alım yeri açılırken mahallin üretim durumu, alım şansı, 

sosyal imkânlar, baskül durumu, depo ve büro binası temini ve en yakın işyerine uzaklığı gibi 
özellikler gözönünde bulundurulmaktadır. 

Bu nedenle Kırşeyhler köyünde geçici ekip açılması yukarıda sıralanan özellikleri taşıma
dığından imkân dahilinde görülememektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Refaiddin Şahin 

Tarım Bakını 

Z<^S£ 
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7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname,. 
16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı'Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hak
kında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve 59'a 
1 inci Ek) • (Dağıtma tarihleri 29.4.1992; 2.7.1992) 

. 2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inai Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29.4.1992;'2.7.1992) 

3. — Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına Dâir 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : -112) (Dağıtma tarihi : 
6.7.1992) ' 

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî .Eğitini, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62, 
(S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6.7.'i992) 

6. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992) 

7. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.1.1.1992) 

X 8. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik. Yapılması Hak-

— 3 — 33 üncü Birleşim 
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kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.19.93) 

X 9. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfi işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil .Şrygın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993) 

10. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan, 
Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Kütahya Mil
letvekili Mustafa Kalemli ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel 
Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın Kamu ve özel Radyo - Televizyonların Kuruluş 
ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifi ile İçel Milletvekili İstemihan Talay ve 4 Arkada
şının Özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzenlenmesine İlişkin Kanun Teklifi 
ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/754, 2/745) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihî : 
15.7.1993) 

X 11. — Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Gayri
menkul Kiralar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ile 190 Sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler 

, ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/516), 1/531) (S. Sayısı : 348) (Dağıtma ta
rihi : 18.5.1993) 

12. —- 4792 Sayılı Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/474) (S. Sayısı : 309) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/409) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

14, '—. Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 
23.10.1992) : ' :':" :^W:'m§^§g\ 

15. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç Ek 
Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/508) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

İd. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek-

. _ 4 _ . • • " 
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lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, .2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993) 

17. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma idaresi Teşki
latının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/490) (S Sayısı : 285) (Dağılma tarihi : 12.2.1993) 

18. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma tdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı : 
151) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 19. — Göç tdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve. Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı .: 286) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1993) ' 

20. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in Özel Dedektiflik Kanunu Teklifi ve 
Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (2/2) (S. Sayısı : 246) (Dağıtma tarihi : 
1.2.1993) 

21. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal öztaylan ve 19 Arkadaşının, Me
zarlıkların Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/340) 
(S. Sayısı : 167) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

22. — İnsan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) 
(Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

23. — Çoriim Milletvekili CemaL Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin BaZı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/324) (S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

24. — Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma ve'Adalet komisyonları raporları (1/436) (S. Sayısı : 179) (Dağıtma 
tarihi : 13.10.1992) 

x 25. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitini ve Dışişleri komisyonları raporları (1/353) (S. Sayısı : 159) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) 

X 26. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Hükümeti Arasında Askerî Alanda 
Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının .Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/379) 
(S. Sayısı : 160) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 
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X 27."—Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Ya
tırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları ;(1/292) (S. Sayısı : 168) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 28. — Avrupa Konseyi İmtiyazlar ve Muafiyetler Genel Anlaşmasına Ek Be
şinci Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/344) (S. Sayısı : 169) (Dağıtma tarihi : 
28.9.1992) 

29,— Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü 
Protokolün Onaylanmasına Dair 29.8.1961 Tarihli ve 358 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 
1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/402) (S. Sayısı ; 170) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 30. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri' komis
yonları raporları"(1/430) (S. Sayısı : 226) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

, X 31, — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kantin Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/457) (S. Sayısı : 227) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 32; — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komis: 

yonları raporları (İ/431) (S. Sayısı : 229) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

33, — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ye Dışişleri komis
yonları raporları (1/426) (S. Sayısı : 230) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 34. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
da Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komis
yonları Raporları (1/299) (S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 
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X 35. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455). (S/Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26.1.1993) 

X 36. — Hizmet İlişKİu.'ne İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sa
yılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 25.11.1992 Tarihli ve 
3846 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca 
Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/484, 3/736) (S. Sayısı : 250) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

X 37. — Karadeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi ve Eki Protokol
lerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/421) (S. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 1.2.1993) 

X 38. — Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin Değiştirilmesine 
Dair 1989 ve 1990 yıllarında Yapılan Revizyon Komisyonu Toplantılarında Kabul 
Edilen Ekler ile 1990 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1 /452) (S. Sayıs.1 : 248) (Dağıtma tarihi : 3.2.1993) 

X 39. — Eşyaların 'Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi 
(CMR) ile Bu Sözleşmeye Ek Protokole Kahlınmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (11391) (S. Sayısı : 249) (Dağıtma tarihi: 16.2.1993) 

X 40. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
da Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 'Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/423) (S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi: 24.2.1993) 

X 41. — Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Askerî Eğitim 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma ve D,ışişleri komisyonları raporları (1 /464) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma ta
rihi : 25.3.1993) 

X '42. — Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasındaki İlişkilerin Esas
ları Hakkında Antlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/434) (S. Sayısı : 295) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasında 
Askerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/476) (S. Sayısı : 298) 
(Dağıtma tarihi: 25.2.1993) 
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X 44. —Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk. Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi 
Komşuluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/438) (S. Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1993) 

X 45. — 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/277) (S. Sayısı: 310) (Dağıtma tarihi : 8.3.1993) 

X 46. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/450) (S. Sayısı : 315) (Dağıtma tarihi: 8.3.1993) 

X 47. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/453) 
(S. Sayısı : 316) (Dağıtma tarihi : 8.3.1993) 

48,, — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1 /355) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 24.4.1992) 

X 49. —-' Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi: 12.5.1992) 

50. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Ka
nununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik Ya-

" pumasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sayısı : 
148) (Dağıtma tarihj : 2.7.1992) 

51. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

52. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/276) (S. Sayısı: 284) (Dağıtma tarihi : 8.2.1993) 

53. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

_ 8 __ 
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X 54. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılrrias,! 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Plan Bütçe komisyonları rapor
ları (l /432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

55, — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi •. 
14.5.1992) 

56. — Tarım Satış Kooperatfleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 arkadaşının 30.4.1985 
tarih ve 3186 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkındaki 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun İki Madde
sinin Birer Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret komisyonu raporu (1/449, 2/54) (S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 11.11.1992) 

X 57. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1 /264) (S. Sa
yısı : 17) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

58. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve Özelleştirme Kurumu Kuru
luş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarhı: 30.6.1992) 

59. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mü
cadele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Rapora (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

60. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayısı :81) 
(Dağıtma tarihi : 14.5.1992) 

61. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Say,ıh Millî Piyango 
Teşkiline 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 Komisyonu Rapora (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

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

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

64. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 
1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağılma tarihi : 25.2.1992) ' " ' . ' • 

65. — ihraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaları 
Affına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı : 47) 
(Dağıtma tarihi : 3.3.1992) 

66. — Tababet ve ^'uabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Bir Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal 
İşler komisyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6İ3.1992) 

67. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 rıcı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Rapora (2/50, 2/149) 
(S. Sayını : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

68. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31,7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin. Değiştirilmesine İlişkin JCanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı: 90)"(Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

69. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-
yan'm, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 
25.5.1992) 

70. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu-
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nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

71. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi :• 1.6.1992) 

72. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) 

73. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 
(S. Sayısı : 130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

74. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun .Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

75. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi-; 
nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada-. 
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

76. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı : 137) 
(Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

77. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 743 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

78. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) 

79. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
ve İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve iflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek-
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lifi ve. Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

80. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri iç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9,1992) 

81. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
(Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 

82. — İstanbul Milletvekili Sabri öz'türk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondu
ların Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 

.175) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

83. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981. Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

84. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) v 

85. — Taşınmaz Mil Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

86. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının; Türk Ceza Kanu
nunun 102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı: 182) (Dağıtma tarihi .-23.10.1992) 

87. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hafelkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

88. — Adlî Tıp Kurumu KKanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge-
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reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı: 184) (Dağıtma tarihi: 2.11.1992) 

89. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Millî Eğitim Komisyonları 
Raporları (1/435) (S. Sayısı: 188) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

90. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri' Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı: 189) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

91. — tçel Milletvekili .Fevzi Arıcı'nın, 18.1.1984 Tarihl'i ve 2972 Sayılı Ma
hallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanu
nun 9 uncu Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve A^nayasa ve İçişleri Komisyonları Raporları (2/239) (S. Sayısı : 190) (Da
ğıtma tarihi : 5.11.1992) 

92. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler," 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve içişleri 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı: 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

93. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal vŞahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

94* — İzmir Milletvekilleri Yıldırım Avcı, Mehmet Köstepen, Atilla Mutman 
ve Halil Çulhaoğlu'nun İzmir İlinde Güzelbahçe Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında 
Kanun Teklifleri ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/436, 2/435, 
2/437,2/438) (S. Sayısı: 194) (Dağıtma tarihi: 6.11.1992) 

95. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek Veya Tüzelkişilerden Alınan Elek-
rik Bedelleri Hakkında Kanurt Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (2/342) (S. Sayısı: 197) (Dağıtma tarihi: 10.11.1992) 

. 96. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'im) Affı Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarih'i : 
19.11.1992) 

97. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alıtıak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayıssı: 209) (Dağıt
ma tarihi : 19.11.1992) 
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98. — 17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilir? sine Dair 
2.7.1992 Tarihli ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Dana Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (1/429) (S. Sayısı: 210) (Dağıtma tarihi : 26.11.1992) 

99. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 arkadaşının 3194 Sayılı 
İrnar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365) (S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) . 

100. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ye 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar -Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları, raporları (2/6) 
(S. Sayısı: 220) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

101..— Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ile Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 73 Ar
kadaşının, Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in,'İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cin-
dorük'un, Çorum Milletvekili Muharrem §emsek ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Rapora (2/513, 2/134, 2/205, 2/243, 2/394, 2/444, 
2/491, 2/510) (S. Sayısı: 232) (Dağıtma tarihi : 8.1.1993) 

X 102. — Ankara Üniversitesinin 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 
1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/234, 1/235, 1/236, 1/237, 1/238, 1/239, 1/240, 1/241, 1/242, 
1/243, 1/244, 1/245, 1/246, 1/247, 1/248, .3/50 3/51, 3/52, 3/53, 3/54, 3/634, ' 3/635, 
3/129, 3/130, 3/131, 3/636,' 3/637, 3/638, 3/639, 3/55) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma 
tarihi: 11.1.1993) 

103. — Şırnafc Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Rapora (2/453) (S. Sayısı: 231) (Dağıtma tarihi: 11.1.1993) 

104. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı: 234) (Dağıtma Tarihi: 
11.1.1993) 

105. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 

— 14 — r 



_ _ _ •• . 7 . . 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

ve Sosyali İşler ve Plaın ve Bütçe komisyonları ıraponîan (1/468) (S. Sayısı: 238) (Da
ğıtma tarihi: 26.1.1993) 

106. .— Cırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 205 'Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı: 240) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 

107. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 1324 Sayılı Genel Kurmay Baş
kanının Görev ve Yetkilerine Alt Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 
26.1.1993) 

108. —• Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Ka
nununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı: 242) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 

109. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürür
lükten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sa
yısı: 243) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 

110. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Haikkında 

.Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma 
tarihi: 26.1.1993) 

111. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Koruyucu Hekimlik Hizmetleri ile İlgili 
Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu Raporu (2/402) (S. Sayısı : 287) 
(Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

112. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis 
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

113. ~ Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ - Kur Yasasına 
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa. Teklifi ve Sağlık ve Sosyal tşlcr Komis
yonu Raporu (2/100) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

114. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek^ Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) 
(S. Sayısı : 290) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

115. — Kozmetik Kanunu Tasansi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(1/483) (S, Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 
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116. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in,' Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
İlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ,ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

117. — Afyon Milletvekili. Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
lan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek. 
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında • 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1993) 

118. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1993) 

119. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanur 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayış* : 
303) (Dağıtma tarihi : 4.3,1993) 

120. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 /Tarih ve 
1479 Sayılı Esnai; ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

121. — İki İl ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

122. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/585) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

123.: — Genel Bütçeye Dahil Dairelerin. 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 
1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sa
yıştay Başkanlığı Tezkereleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/218, 1/219, 1/220, 
1/221, 1/222, 1/223, 1/224, 1/225, 1/226, 1/227, 1/228, 1/229, 1/230, 1/231, 1/232, 
1/233, 3/42,; 3/43, 3/44, 3/45, 3/46, 3/47, 3/48, 3/132, 3/133, 3/134, 3/135, 3/136, 
3/137, 3/647, 3/648, 3/49) (S. Sayısı : 239) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

— 16 — ' 



__, 7 • 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

124. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 8 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları1 raporları (1/433, 
2/395) (S. Sayısı : 321) (Dı-ğıtma tarihi : 2.4.1993) 

.125. — Tohumlukların Tescil, Kontrol vs Sertifikasyonu Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyo
nu Raporu (1/352) (S. Sayısı : 323) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

126. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) 
(S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

127. — Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/477) (S. Sayısı : 324) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

128. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi, : 6.4.1993) 

129. — Kocaeli Milletvekili I-I. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik. Kanununun 
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) . 

130. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : '6.4.1993) 
X 131. — Plastik Patlayıcıların Teşhisi Amacıyla İşaretlenmesi Sözleşmesine Katıl

mamızın'Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları (İ/492) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma larihi : 9.4.1993) 
X 132. — Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafmın Kontrolüne 

İlişkin Basel Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Çevre, ve Dışişleri komisyonları raporları (1/478) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma ta
rihi : 9.4.1993) 

X 133. —• Atmosfer Dışı Uzaya Gönderilen Cisimlerin Tescili Sözleşmesine Katılma
mızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/366) (S. Sayısı : 334) ^Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

134. — Samsun Milletvekili İlyas Aktaş ve 51 Arkaşadının, Kuzey Anadolu 
Projesi Qölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında. Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 
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X 135. — Açık Semalar Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayısı : 330) (Dağıtma 
tarihi : 12.4.1993) 
[X 136. — Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Oİaraik' Uluslararası Öneme Sahip 
Sulak Alanlar Hakkında Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/466) <S. Sayısı : 331) (Dağıtma tarihi: 12.4.1993) 

137. — M'anisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Yi'ir Mac'.-
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Ti
caret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

138. — Denizli Milletvekili Nabi Sabuncu'nun, 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi vı Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 30 inci Maddesine göre doğrudan doğ
ruya gündeme alınma önergesi (2/312) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi 13.4.1993) 

139. — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmâr, Ulaştırma ve Turizm ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı: 342) (Dağıtma tarihi: 3.5.1993) 

140. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu R.apbru (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi:3.5.1993) 

141. — Türk Silahlı Kuvvetleri iç. Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) 
(S. Sayısı : 345) (Dağıtma tarihi : IS.5.1993) 

142. — Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993) 

143,. ,— İskân Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma ta
rihi : 18.5.1993) 

144,.— Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'm,. Milletvekilleri, il Genel Meclis 
Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde 
İncelemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra-

.poru (2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 
X 145. — Kültür, Eğitim, Bilim ve Enformasyon Alanlarında İşbirliğine İlişkin Ka

radeniz Sözleşmesinin -Onaylanmasının i Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/534) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma 
tarihi : 8.6.1993) 
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146. — Mera Kanunu Tasarısı ye Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişieri komis
yonları raporları (î/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993) 

147. — Zonguldak Milletvekili Ali Uzun ve 2 Arkadaşının, 15.5.1959 Tarih ve 
7269 Sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapı
lacak Yardımlara Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu ,(2/540) 
(S. Sayısı : 351) (Dağıtma tarihi : 24.6.1993) ^ 

148. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu <1 /538) (S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi : 1.7.1993) 

149. — Adana Milletvekili A. Yalçın Öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve 

'.Bu Kanuna Bir Madde ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapora (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tari
hi : 22.9.1993) 

150. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
İlk Defa Memur, İşçi, Geçici İşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak 
Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine 
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) (Da
ğıtma tarihi : 9.11.1993) ' 

15L — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaşının Asgarî Ücretten 
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi: 
9.11.1993) 

152. — Çorum. Milletvekili Cemal Şahin'in, Hâkimler ve Savcılar Kanununun 
Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/685) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tarihi : 
11.11.1993) ' ' • 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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