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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Manisa Milletvekili Abdullah Akarsu'nun ve, 

Manisa Milletvekili Hasan Gülay'ın, 

Tütün ekicilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşmalarına, Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Nafiz Kurt cevap verdi. 

Kocaeli Milletvekili Osman Pepe, Sümerbank'ın sorunlarına ilişkin gündem dışı bir konuşma 
yaptı. 

Bakanlar Kurulunu teşkile memur edilmiş bulunan İstanbul Milletvekili ve Doğru Yol Partisi 
Genel Başkanı Tansu Çiller'in, vaki temasları sonucu, Hükümeti kurma görevini yerine getirme 
imkânını bulamadığını beyan ettiğine, 

Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili için, Rize Milletvekili ve Anavatan Partisi Genel Başka
nı A. Mesut Yılmaz'ın, Anayasamn 109 uncu maddesi uyarınca görevlendirildiğine, 

Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakam Mehmet Sevigen'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı 
Adnan Ekmen'in vekâlet etmesinin uygun görülmüş olduğuna, 

İlişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaşının, TMO Genel Müdürlüğündeki usul
süzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla (10/6), 

Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 18 arkadaşının, hudutlarımızın güvenliği konusunda 
alınan ve alınması gereken tedbirleri araştırmak amacıyla (10/7), 

Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 18 arkadaşının, yükseköğretimin sorunlarının araştırı
larak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla (10/8), 

Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki ilaç imalatı ve tüke
timi ile denetimi konusunda (10/9), 

Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 14 arkadaşının, Lions Kulüpleri ile yan kuruluşlarının 
faaliyetlerinin araştırılması amacıyla (10/10), 

Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 15 arkadaşının, Rotary Kulüplerinin faaliyetlerinin 
araştırılması amacıyla (10/11), 

Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 15 arkadaşının, Bilderberg Kulübünün faaliyetlerinin 
araştırılması amacıyla (10/12), 

Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 15 arkadaşının, taşkömürü üretimindeki sorunla
rın çözüm yollarının tespit edilmesi amacıyla (10/13), 

Kocaeli Milletvekili Necati Çelik ve 18 arkadaşının, sosyal güvenlik ve SSK'nın sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla (10/14), 

Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 21 arkadaşının, su kaynaklarımızın daha iyi değerlendiril
mesi ve Manavgat Çayı üzerinde uygulanan proje konusunda (10/15), 

Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 9 arkadaşının, Açıköğretim Fakültesi öğrencile
rinin sorunlarının araştırılması amacıyla (10/16), 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin 
gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 
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TBMM Başkanvekilliğine, Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan; Başkanlık Divanı Kâtip 

Üyeliğine, Aydın Milletvekili M. Fatih Atay ve idare Amirliğine de Balıkesir Milletvekili Önder 
Kırlı, gruplarınca aday gösterilerek seçildiler. 

7 Şubat 1996 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 16.44'te son verildi. 

Yasin Hatiboğlu 
Başkanvekili 

Ali Günaydın Kâzım Üstüner 
Konya Burdur 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

I I . - G E L E N KÂĞITLAR 

7.2.1996 ÇARŞAMBA 

Sözlü Soru Önergesi 

1. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Kilis Milletvekili Doğan Güreş'in oğlu hakkında
ki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4) (Başkanlığa geliş tarihi : 
6.2.1996) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, Şanlıurfa - Bozova Baziki Projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/291) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.2.1996) 

2. — Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri'nin, Konya Askerî Havaalanındaki sivil termi
nale ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/292) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.2.1996) 

3. — Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri'nin, telefon rehberi ihalesine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/293) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.2.1996) 

4. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon Belediyesinin 95/729 Sayılı Bakan
lar Kurulu Kararının kapsamına alınmamasının nedenine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/294) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.2.1996) 

5. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, TRT Genel Müdürüne ve bazı yöneticilere 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/295) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.2.1996) 

6. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adana - Tufanbeyli elektrik santralı projesi
ne ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/296) (Başkanlığa geliş ta
rihi '•: 2.2.1996) ; 

7. - Çorum Milletvekili Hasan. Çağlayan*in, DYP - SHP ve DYP - CHP hükümetlerince üç
lü kararname ile görevden alınan bürokratlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/297) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 2.2.1996) '','••• 

8. — İzmir Milletvekili Hakan Tartan'ın, Dinar Depreminden sonra yapılan yardımlara iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/298) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.2.1996) 

9. — İzmir Milletvekili Hakan Tartan'ın, Sivas'ta bazı köylerin boşaltıldığı iddialarına ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/299) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.2.1996) 
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10. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR Genel Müdürlüğünün borçlarına ilişkin 

Başbakandan yazılı soru önergesi (7/300) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.2.1996) 

11. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, personel alımlarına ilişkin Adalet Bakanından yazı
lı soru önergesi (7/301) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.2.1996) 

12. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, bazı ihalelere ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/302) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.2.1996) 

13. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Eubank Genel Müdürünün görevden alınma
sının nedenine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/303) (Başkan
lığa geliş tarihi: 6.2.1996) 

14. — Yozgat Milletvekili İsmail Durak Ünlü'nün, 24 Aralık seçimlerinden bugüne kadar işe 
alınan personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/304) (Başkanlığa geliş tarihi : 
7.2.1996) 

15. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, T.B.M.M. eski Genel Sekreteri Tacettin Yi-
nanç'ın Milletvekillerine Meclis bütçesinden çiçek gönderdiği iddialarına ilişkin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/305) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.1996) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — Kocaeli Milletvekili Necati Çelik ve 38 arkadaşının, zorunlu tasarruf kesintilerinin de

ğerlendirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.2.1996) 

© 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yasin HATİBOĞLU 

KÂTİP ÜYELER: Ali GÜNAYDIN (Konya), Kâzım ÜSTÜNER (Burdur) 

— — @ — ; 

BAŞKAN - Çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ederek, Türki
ye Büyük Millet Meclisinin 10 uncu Birleşimini açıyorum. 

Sayın milletvekilleri, gündemin yüklülüğünü dikkate alarak Ve Genel Kurul salonundaki ço
ğunluğu bizzat müşahede ederek, toplantı yetersayımızın var olduğunu tespit ediyor, çalışmalara 
başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce, üç değerli üyeye gündemdışı söz vereceğim. 
III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. —: İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in, İstanbul İlinin asayiş sorunlarına ilişkin gün

dem dışı konuşması ve İçişleri Bakam Teoman Ünüsan'in cevabı 
BAŞKAN - İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Ali Şahin, İstanbul'daki asayişle ilgili söz is

temişlerdir. 

Buyurun Sayın Şahin. 
MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Sayın Başkan, Meclisimizin değerli üyeleri; hepinizi sev

giyle, saygıyla selamlıyorum^ 
Ülkemizin en büyük kenti olan İstanbul'un asayiş durumuyla ilgili tespitlerimi ve önerilerimi 

arz etmek üzere gündemdışı söz almış bulunuyorum. 
Takdir edersiniz ki, ülkemizin birçok sorunu var; ancak, bu sorunların en başında da terör ge

liyor. Bu yüzden çok canlar verdik, maddî zararlarımız oldu; terörle mücadeleye bütçemizden her 
yıl trilyonlarca lira para ayırmak zorundayız. 

Terör, sadece cana ve mala yönelik olmuyor; fikre, düşünceye ve inanca da yönelik olabiliyor. 
Terörle mücadele, hiç şüphesiz ki, bir millî meseledir. Son aylarda, özellikle İstanbul'da ve büyük 
kentlerde terör olaylarında ve asayişe yönelik olaylarda, çok büyük bir tırmanış söz konusudur. Bir 
zamanlar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, şehirler arasındaki yollarda rastladığımız otobüs yak
maları ve otobüs yolcularına yönelik eylemleri, artık İstanbul sokaklarında görmekteyiz. 

Geçtiğimiz ocak ayı içerisinde İstanbul'da 5 tane belediye otobüsü yakılmış, geçtiğimiz cu
martesi günü de, yine, İstanbul Gültepe'de bir belediye otobüsü yakılmış, hatta kalabalığın olduğu 
bir saatte, içerisinde yolcular olduğu halde yakılmış ve failler, elini kolunu sallayarak, maalesef, 
olay yerinden uzaklaşmışlardır. 

Değerli milletvekilleri, düşünebiliyor musunuz, pazartesi günü okullar açıldığı halde, terör yü
zünden, İstanbul'da bir okul tedrisata başlayamamıştır. Teröristlerin molotofkokteyliyle tahrip et
tikleri Kâğıthane Merkez İlkokulunda okuyan 300 yavrumuz, terör yüzünden okula gidememektc-
dir. < 

Dolayısıyla, son günlerde tırmanan öğrenci olaylarını da buna eklerseniz, ülkemizde, özellik
le İstanbulumuzda, terörle ilgili, asayişle ilgili sıkıntılarımızın had safhaya çıktığını müşahede edi-
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yoruz. 1995 yılının ilk on ayında, İstanbul'da, asayişe müessir ve ideolojik amaçlı 24 088 olay ce
reyan etmiş, bunlardan 22 085'inin faili hâlâ bulunamamıştır; bu oran yüzde 91'dir. Bu, emniyetin 
resmî istatistiklerini yansıtmaktadır. 

Şimdi, hiç şüphesiz ki, milletimiz ve biz, güvenlik güçlerimize güveniyoruz; çünkü, onların, 
bu olayları önlemek için ne kadar cansiparane gayret ettiğinin şahidiyiz. Ancak, emniyet teşkilatı
mızın, özellikle İstanbul'da, bu olayların önünü kesebilmesi için, mutlaka kendi içerisinde bir ve 
beraber olması lazım; ama, son haftalarda ve son aylarda, istanbul Emniyetimizde, maalesef, bü
yük bir huzursuzluk vardır, ideolojik bir yapılanma söz konusudur. Özellikle, Ankara'dan İstanbul'a 
atanan yeni Emniyet Müdürü Orhan Taşanlar Bey ve ekibinin frekansı ile İstanbul Emniyetinin fre
kansı tutmamıştır. (RP sıralarından alkışlar) Özellikle, bir gazeteci arkadaşımızın -Metin Gökte-
pe'nin- gözetim altında öldürülmesinden sonra, bu kamplaşma, bu içsürtüşme basına da yansımış; 
hatta, telsizden birbirlerine hakaret edecek, kötü söz söyleyecek noktaya kadar ulaşmıştır. Hiç şüp
hesiz, bunlar, hiç kimsenin hoşuna gitmiyor; bizim de, milletimizin de hoşuna gitmiyor; bunların 
önlenmesi lazım. Müstafi bir hükümetle ve seçim öncesi zaruri olarak bürokrasiden getirdiğimiz 
İçişleri Bakanı arkadaşımızla, bütün bu olayların üstesinden gelmek mümkün değildir. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, tüm milletimizin gözü, 550 kişilik şu Meclisin üzerindedir, 
çözümü buradan beklemektedir ve zannediyorum, 20 nci Dönem milletvekilleri olarak üzerimizde 
tarihî bir sorumluluk var. Milletimiz, kendisine gerçekten hizmet edebilmemiz için her ay, bize, 
330 milyar lira, yılda, 4 trilyon lirayı aşan masraf yapmaktadır. Ben, yeni bir parlamenterim, 367 
parlamenter arkadaşımla birlikte bu dönem buraya girdim. İşte, bir aydır, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin çatısı altında görev yapmaya çalışıyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Şahin... 
MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - 1-2 dakika sonra tamamlayacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - 1 dakika mı, 2 dakika mı?.. 
MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - 2 dakika efendim. 

BAŞKAN - Peki; buyurun. 
MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Seçim bölgeme gittiğimde, milletimizin, halkımızın 

"Ankara'da ne yapıyorsunuz, bu sorunları nê  zaman çözeceksiniz" sorularıyla karşılaşıyorum; ina
nıyorum ki, burada bulunan her arkadaşımız bu sorularla karşılaşıyordun Bakınız, 45 gün geçti, hâ
lâ, bu Parlamentodan bir hükümet çıkmadı; çıkmalıydı, çıkmak zorunluluğu vardır ve bu problem
lerin altına girecek bir hükümet, mutlaka bu Parlamentodan çıkmalıdır. Bunun için, birbirimizi sev
mek, birbirimize güvenmek yeter. İnanıyorum ki, hiç şüphesiz, bu Parlamentoda bulunan arkadaş
larımız farklı siyasî görüşlerde, ekonomik görüşlerde; bu farklılığı zenginlik sayarak, birbirimize 
inanmaya, birbirimize güvenmeye mecburuz. Eğer, biz, sevgiyi baştacı edebilirsek, birbirimizi se-
vebilirsek ve birbirimize güvenebilirsek, o zaman göreceksiniz ki, namlunun ucunda çiçekler aça
cak. Eğer, biz, gülü gözbebekl erimize çizebilir, gözbebeklerimizden, en güzel insanlığı insanlara 
saçabilirsek, göreceksiniz ki, topluma huzur gelmiş, kardeşlik gelmiş... (RP sıralarından alkışlar) 

Şu Meclis, bu toplumun, bu milletin aynasıdır. Bu Meclisten, bu topluma, bu millete, 60-65 
milyon insana çok güzel yansımaları -inşallah- yönlendireceğiz ve ben, bu Meclisin üzerine düşen 
görevi layıkıyla yapacağına ve milletimizin yüzünü güldürecek icraatları ortaya koyacağına yürek
ten inanıyorum ve Yüce Heyetinizi yeniden sevgiyle, saygıyla selamlıyorum efendim. (RP sırala
rından alkışlar) • 

BAŞKAN - Sayın Şahin, teşekkür ediyorum. 
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Sayın İçişleri Bakanı, cevap vermek üzere buyurun. 

İÇİŞLERİ BAKANI TEOMAN ÜNÜSAN - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İstanbul 
İlinde meydana gelen olaylarda artış olduğu ve asayiş hizmetlerinin yeterince sağlanamadığı yö
nündeki iddialara ilişkin hususları cevaplamak üzere söz almış bulunuyorum. 

Bilindiği üzere, İstanbul İlimiz, sadece Türkiye'nin değil dünyanın sayılı büyük kentleri ara
sında yer almaktadır. Son yıllarda, büyük bir göç akınıyla karşı karşıya bulunan bu ilimizde nüfus 
artışı diğer illerimize nazaran çok daha yüksek oranda cereyan etmektedir. Ülke sanayisinin büyük 
bir kısmının bu ilimiz sınırlarında bulunması, bu ilimizi iş bulma açısından da cazip bir hâle getir
miştir. Böyle bir büyümenin paralelinde güvenlik hizmetleri de artırılarak yürütülmeye çalışılmak
tadır. Ülkemizde en fazla öğrencinin ve işçinin bu metropol kentimizde bulunuyor olmasının, terör 
organizasyonlarının buradaki faaliyetlerinin de artmasına etken olduğunu hepimiz biliyoruz. 

Durumun bu halde olmasıyla asayişin sağlanmasının da zor olduğu bir gerçektir. Buna naza
ran, polisimiz, büyük bir özveri ve başanyla, bu, zor olan güvenlik hizmetlerini gerçekleştirmek 
üzere çalışmaktadır. Dünyanın diğer bölgelerinde bulunan, İstanbul'a eşdeğer metropol kentlere 
baktığımızda, gecenin belli bir saatinden sonra can güvenliğinin olmadığı gerekçesiyle, şehrin be
lirli bölgelerine girmenin ne kadar riskli olduğu, hepimiz tarafından bilinmektedir. Bu kentimizde, 
böyle bir durumda ne bir bölge ne de bir semt mevcut değildir. Bu da, güvenlik hizmetlerinin ne 
denli özveri ve başarıyla gerçekleştirildiğinin bir örneğidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; böyle bir kentte, tabiî ki, bazı münferit olayların olması 
doğaldır. Esas olan, meydana gelen bu olayları kısa sürede aydınlatmaktır. 

Geçtiğimiz ocak ayı içerisinde, bu İlimizde, üzücü birtakım hadiseler cereyan etmiştir. 8 Ocak 
1996 günü, gazeteci Metin Göktepe'nin ölümüyle ilgili görevlendirilen müfettişler vasıtasıyla, ida
rî tahkikat sonucu, 15 polis memuruna tarafımızdan işten el çektirilmiş, ayrıca, 30 polis memuru 
hakkında da idarî tahkikat sürmektedir. Hazırlanan müfettiş raporu İl İdare Kurulu kararına bugün 
yarın gönderilmek üzeredir. . 

Yine, Sabancı İşmerkezinde, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Özdemir Sabancı, To-
yotaSa Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefe'nin hunharca katledilmeleri, bizi 
ve bütün kamuoyunu üzmüştür. Olayı gerçekleştiren teröristler kısa bir süre sonra tespit edilmiş, 
yakalama çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir. 

4.2.1996 günü, İstiklal Caddesinde, bir grup, sözde, eğitimdeki özelleştirmeyi protesto etmek 
amacıyla toplanarak yürüyenlerin aralarına katılan provokatörler sayesinde olaylar meydana gel
miş, bunun neticesinde de, bazı işyerleri ve otomobillerin tahrip edilmesi sonucu hasar olmuş, po
lisin müdahalesi sonucu, olayın büyümesine meydan verilmemiştir. Bu olayla ilgili gözaltına alı
nanların soruşturmaları da sürdürülmektedir. 

1996 yılında meydana gelen 111 terör nitelikli olayın yüzde 9'u saldırı ve çatışma, yüzde 45'i 
molotof kokteyli ve patlama, yüzde 46'sı propagandî eylem olan pankart, bildiri ve gösteri yürüyü
şü şeklinde gerçekleşmiştir. Bu istatistiklerden de görüleceği gibi, terörist gruplar rizikosuz eylem
lere ağırlık vermektedir. Bu eylemleri gerçekleştiren 346 kişi yakalanarak adlî makamlara sevk 
edilmiştir. Ayrıca, 2 Şubat 1996 günü, DHKP-C terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonlarda 
İstanbul genel sorumlusu ile birlikte 26 kişi, 1 adet tam otomatik olmak üzere 10 adet tabanca, bu 
silahlara ait fişekler, patlayıcı yapımında kullanılan bol miktarda malzeme ve örgütsel doküman
larla birlikte yakalanmıştır. Birkaç gün önce yakalanan bu militan ve sempatizanların, Yeni Çözüm 
Dergisi muhabiri Erol Akgün'ün öldürülmesi, polis kolejine ait servis otobüsünün taranması, polis 
memuru Ali Kaya Erdem'in şehit edilmesi, Ümraniye DYP seçim bürosunun bombalanması, Pen-
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dik DYP irtibat bürosunun silahlı olarak basılması ve burada görevli polis memuru Adil Gözav-
cı'nm şehit edilmesi; Ümraniye, Kartal, Gebze, Maltepe İlçelerinde işyeri ve bankalara molotof 
kokteyli atılması, birçok yerde bomba süsü verilmiş pankart asılması olaylarına kanştıklan tespit 
edilmiştir. Ayrıca, yeni eylemler için, birçok kişi ve kuruluş hakkında eylem planlan da, bu kişi
lerle birlikte ele geçirilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizin bildiği gibi, İstanbul'un sorunlanyla ilgili ola
rak çok sayıda toplantı ve çalışma yapılmıştır. Devlet Planlama Teşkilatı Özel ihtisas komisyonla
rından biri İstanbul'un sorunları üzerinde çalışmış» bir rapor hazırlamış; yine, Başbakanlıkça hazır
lanan yirmi değişim projesi içerisinde İstanbul'un sorunlan ele alınmış; gerek İçişleri Bakanlığı ge
rekse diğer seviyelerde çok sayıda rapor hazırlanmış; en son da, Türkiye Büyük Millet Meclisince 
kurulan bir araştırma komisyonunda, konu üzerinde rapor hazırlanmış ve öneriler getirilmiştir. Bu 
önerilerin artık, dikkate alınmasının zamanı gelmiştir ve önümüzdeki dönemlerde de ele alınacağı
na olan inancımızı burada ifade etmek istiyoruz. 

Teknolojide çağı yakalama uğraşısı içinde bulunan polisimizin -zaman zaman hak etmediği 
bazı sert eleştirilere hedef olsa da- her nevi terör eylemleri karşısında gösterdiği başarı apaçık or
tadadır ve bunu küçümsemek de mümkün değildir. 

Emniyet Teşkilatını yıpratma girişimleri, dün olduğu gibi, bugün de olmaktadır, gelecekte de 
olacaktır; ama, bu girişimler, hiçbir zaman, amacına ulaşamayacaktır. 

Polisimizin, halkımızın da destek ve katkısıyla, başarı grafiğini daha da yükselteceğine, layık 
olduğu yeri, toplumumuz nezdinde her zaman için alacağına içtenlikle inanıyorum. 

Demokratik hukuk devleti kuralları içerisinde, saydam, sevecen, insancıl ve bu ölçüde kararlı 
yaklaşımımızla terörün üstesinden gelineceğine yürekten inanıyorum. 

Hükümetimiz ve Bakanlığım, İstanbul'un özelliklerini yakından bilmektedir ve her zaman, her 
koşulda gerekli Önlemleri, hiçbir çekinceye meydan vermeden uygulayacak kararlılığa sahiptir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
2. — Ankara Milletvekili Cemil Çiçek'in, yeni yasama dönemi çalışmalarına ilişkin gündem 

dışı konuşması 
BAŞKAN - Yeni yasama dönemi çalışmalarıyla ilgili olmak üzere, Sayın Cemil Çiçek; buyu

run efendim. 
CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam

lıyorum. Yeni yasama döneminin, milletimize, devletimize ve demokrasimize hayırlı olmasını te
menni ediyorum. 

Biraz evvel bu kürsüden de ifade edildiği gibi, Türkiye, dışarıda ve içeride çok sayıda sorun
la karşı karşıyadır. Dışpolitikadâ sorunlarımız giderek ağırlaşmakta, içeride, terör "bitti - bitecek" 
denilmiş olmasına rağmen, halen, Meclisimizin gündeminde bile birinci sırayı işgal eder boyutta 
varlığını sürdürüyor. Ekonomik sıkıntılar, toplumun bütün kesimlerinin içerisinde yaşadığı bir dar
boğaz olmaya devam ediyor. 

Bu ve benzeri sorunlar, elbette, çözümü bu müesseseden beklemektedir. Milletimiz, 20 nci 
Dönem Parlamentosundan çok şey beklemektedir; ancak, 20 nci Dönem çalışmaları başlarken Türk 
siyasetinin önündeki temel mesele, siyasetin, siyasetçilerin ve siyasî kurumların giderek itibar ve 
güven kaybetmiş olmasıdır. O halde, yeni yasama dönemine girerken, bu kurumun ve bu çatı altın
da görev yapacak olan bizlerin, en evvel, bu itibarı ve bu güveni yeni baştan kazanmış olması la-
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zımgelir diye düşünüyorum. Şayet bu güven yeni baştan kazanılamazsa, siyasetçiye ve siyasî ku
rumlara karşı vatandaşın güvensizliği devam ederse, başta hükümet kurma meselesi olmak üzere, 
önümüzdeki dönemde çok sıkıntılı günler yaşayacağımız da bugünden gözükmektedir. 

Esasen, bunca sorunlara rağmen, siyasetteki dağınıklık ve hükümet kurmadaki zorluk, bu gü
ven bunalımının tabiî sonucudur. O halde, bu kuruma ve tümüyle siyasî kurumlara, siyasetçilere iti
bar kazandırmanın, güveni yeni baştan temin etmenin yolu, evvela teker teker parlamenterler ola
rak bize düşmektedir. Müzakere usulümüz ve müzakere üslubumuz başta olmak üzere, gerek bu ça
tı altında yaptığımız, yapacağımız faaliyetler gerekse bu çatının, bu kurumun dışındaki ferdî hare
ketlerimizin ve davranışlarımızın, vatandaş tarafından çok yakından takip edildiği muhakkaktır. 
Onun için, hemen herkesin hem burada hem de dışarıda, hal ve hareketlerine, davranışlarına dik
kat etmesinde, toplumdan özür dileyebileceği yanlışlan yapmamasında sayısız faydalann olduğu 
muhakkaktır. Bundan çok daha önemlisi ya da en az bunun kadar önemli olanı, bu çatı alünda ya
pacağımız faaliyetlerdir. 

Bakınız, son beş yıldan beri siyaset yapan insanlar olarak, bu, ülkenin aydınları olarak bazı 
kavramları devamlı telaffuz ediyoruz; "değişim" diyoruz, "yeniden yapılanma" diyoruz, "özelleş
tirme" diyoruz, verimlilikten bahsediyoruz. Eğer, bu kavramlar Türkiye için lüzumluysa, en evvel 
bu müesseseden başlamakta fayda vardır; çünkü, değişim ve yeniden yapılanma, evvela Türkiye 
Büyük Millet Meclisinden başlamalıdır. 

Şu an uygulanmakta olan İçtüzüğün, âdeta, milattan önce çıkarılmış bir İçtüzük olduğunu söy
lersek çok fazla şey mübalağa etmiş olmayız. Her yasama döneminin başında bu İçtüzükten şikâ
yet ediyoruz, hatta, geçen dönem, üç ay içerisinde bu işin bitirileceği söylendiği halde, aradan ge
çen zamanda İçtüzükle ilgili çok fazla bir şey yapılamadığı ortadadır ve bu İçtüzüğe dayalı çalış
mayı sürdürdüğümüz müddetçe de, bu kurumdaki yıpranmayı önlemek fevkalade zordur. O sebep
le, "yeniden yapılanma" denildiği zaman, en evvel, İçtüzükten başlamak üzere, çağdaş bir içtüzü
ğün yapılmasına ve bu kurumun işleyişinde bazı kolaylıkların, vatandaşa güven veren, seçtikleri
nin ne yaptığı hususunda daha fazla bilgilenmesine imkân verecek bir değişikliğe süratle ihtiyaç 
vardır. 

Arz edeceğim bir başka husus, bütün partilerimizin seçim beyannamelerinde var olan özelleş-
tinnedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
CEMİL ÇİÇEK (Devamla) - Sayın Başkan, 2 dakika rica ediyorum. 

BAŞKAN - Buyurun. 
CEMİL ÇİÇEK (Devamla) -Türkiye Büyük Millet Meclisi, personel sayısına, yaptığı hizmet

lerin çeşidine bakarsanız, özelleştirmenin aksine, Türkiye'nin en büyük KİT'i olma yolunda sürat
le ilerliyor. Çift meclisli olarak çalışıldığı zamanlarda 600 personel varken, bugün, bir rivayete gö
re 3 800, bir rivayete göre 5 500 personel var. Yani, bu, şu demektir: Asgarîsini kabul ederseniz, 
bir milletvekiline 7 personel, eğer 5 500 rakamı doğruysa, o takdirde de, 10 personel düşmektedir 
ve bu Meclisin, devlete, millete günlük maliyeti, çalışsa da çalışmasa da, iş yapsa da yapmasa da, 
13 milyar liradan aşağı değildir. O halde, bir verimsizliğinde söz konusu olduğu ortadadır. Mecli
si, verimli hale getirmekte ve giderek KİT'leşen bir kurum olmaktan çıkarmakta fayda vardır. 

Arz edeceğim bir başka husus da şudur: Maalesef, geçtiğimiz dönemlerde bu Meclis, çoğu za
man başbakanların emrinde, hükümetlerin emrinde, sadece tasvip eden, tasdik eden bir meclis gö
rüntüsü vermiştir, bu da bu kurumu ikinci plana itmiştir; Hükümet her zaman birinci planda, Par
lamento ikinci planda kalmıştır. Dışpolitika gibi terör gibi temci insan haklan gibi toplumumuzun 
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üzerinde genel mutabakat halinde olduğu temel konularda, 20 nci Dönem Parlamentosu olarak hü
kümetlerin emrinde değil, hiç olmazsa, bu konularda Meclisin emrinde bir hükümet anlayışına, si
yaset anlayışına doğru bir rota değişikliğinde fayda vardır ve Millet Meclisi en son bilgi verilen, 
milletvekili de en son bilgi sahibi olan kişiler ve kurumlar olmaktan çıkarılmalıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bağlayınız... 

CEMİL ÇİÇEK (Devamla) - Öyle zannediyorum ki, yakında çıkarılacak olan Meclis albümü
nün altında yazdığımız sıfatlar ve unvanlarımız bilgiye, kaliteye, tecrübeye karine teşkil ediyorsa, 
hiç olmazsa, daha öncekilerden farklı bir Meclis tablosunu ortaya koymakta fayda olduğu kanaati
ni taşıyor, bu düşüncelerle hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çiçek. 
3. — Adana Milletvekili İbrahim Ertan Yülek'in, pancar üreticilerinin sorunlarına ilişkin gün

dem dışı konuşması 
BAŞKAN -Adana Milletvekili Sayın Ertan Yülek, şeker ithali ve şeker pancarı üreticileriyle 

ilgili olmak üzere; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
İBRAHİM ERTAN YÜLEK (Adana) - Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; bu yasama 

döneminin hayırlı hizmetlere vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz eder, Başkanlık Divanını ve 
siz sayın milletvekillerini saygıyla selamlarım. 

Şeker ve şeker ithaliyle ilgili olarak geçen yıl ve bu yıl tatbik edilen hükümet politikasıyla il
gili bazı hususları belirtmek istiyorum. 

Şeker, bizim "yediden yetmişe" dediğimiz değil de, belki doğumdan evvel başlayıp, ölümden 
sonra da helvada; yani, her zaman her yerde kullanılan çok önemli bir gıda maddesidir. Bu sebep
le de, dünyadaki bütün ülkeler, şeker üretiminden vazgeçmemişler, şeker üretimini hep destekle
mişlerdir. 

Dünyada takriben 115 milyon ton şeker üretilir; bunun yüzde 70'i şekerkamışından, yüzde 30'u 
da şekerpancarından elde edilir. Dünyada şekerkamışından şeker elde edilen yerler, Güney Ameri
ka, Orta Amerika, Güney Afrika ve Avustralya'dır. Başta Avrupa olmak üzere, orta iklim kuşağın
da ve ülkemizde ise, şeker, şekerpancarından elde edilir. Türkiye'de, 63 vilayetimizde, aşağı yuka
rı 14 bin köyde, şekerpancarı ziraatıyla uğraşılır. Fevkalade meşakkatle ve uzun sürede, çok el eme
ğiyle elde edilen şekerpancarının üretimi, eğer, uygun politikalarla desteklenmez ise, Türkiye, çift
çisine vereceği paranın çok büyük miktarını yurtdışına verir. Nitekim, bildiğimiz bir rakam vardır; 
Türkiye'de, aşağı yukarı 4 milyon hektarda 15 milyon ton şekerpancarı üretilir ve bundan da 2 mil
yon ton kadar şeker elde edilir ve elde edilen bu şekerin büyük bir kısmı yurtiçinde tüketilir; 400-
500 bin ton civarında da ihraç edilir. 

Geçen yıla kadar hal böyle iken, bakınız, geçen yıl mayıs ayının 18'inde, değerli milletvekili 
Cevat Ayhan arkadaşımız diyor ki: "Eğer, gerekli tedbirler alınmazsa -dikkat buyurun, mayıs ayı
nın 18*inde-,Türkiye, gelecek yıl 600 bin ton şeker ithal eder ve bunun için de, dışarıya, 200 ilâ 300 
milyon dolar para öder." Dikkatinizi çekiyorum, 18 Mayısta... Ve ömrü çiftçilikle geçmiş olan Sa
yın Bakanın verdiği cevap şudur: "Değerli pancar üreticileri müsterih olsunlar, mutlaka, memnun 
olacakları bir fiyatı bulacaklardır; çünkü, biz de, gerçekten, herhangi bir şekilde Türkiye'nin ürete
bileceği bir ürünü ithal etmek gibi bir politika düşünmüyoruz. Yani, bugün, burada, kendi çiftçimi
ze vermediğimizi, yarın, Fransa'nın veyahut Orta Amerika ülkelerinin çiftçilerine dolar olarak ver
mek istemiyoruz." Dikkat buyurun, 18 Mayıs!.. Hemen dokuz gün sonra, 27 Mayıs 1995'te Resmî 
Gazetede ilan var; deniliyor ki "Türkiye şeker ithal edecek" 10 gün süre!.. Tabiî, ben, bunu oku-
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yunca, bu Hükümetin, ekonomik ve diğer meselelerde niçin bu kadar başarısız olduğunu anladım; 
bu kadar başarısı, ortada. (RP sıralarından alkışlar) 

Tabiî, bu kararname de, yürekler acısı bir kararname. Biraz evvel, Afrika'dan veya Güney 
Amerika'dan bahsetmemin sebebi şu idi: Eğer, siz, borsayı -şeker, borsa metaidır- uygun zamanda 
yoklamazsanız, birdenbire birkaç yüzbin tonla girersiniz, yüz milyon ton şeker dahi olsa, fiyatları 
birdenbire fırlatırsınız. Nitekim, Türkiye, yıllarca 300 dolara ithal etmiş olduğu şekeri, bu becerik
sizlik yüzünden, 550 dolara ithal etmek mecburiyetinde kalmıştır. (RP sıralarından alkışlar) Niye; 
çünkü, gayet basit bir hadise -anlamadığım bir hadise- 27 Mayısta kararname neşrediliyor ve -çok 
dikkat buyurun- deniliyor ki; 21 gün içerisinde müracaat edilecek ve proforma faturalar getirilecek, 
yüzde 2 teminat yatırılacak. Hesaplıyorum, 17 Hazirana kadar, bütün dünyadan, eğer, 300-400 bin 
ton şeker için onyedi güne sığdınrsanız, işte, şeker fiyatları 300 dolardan 500 dolara fırlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

İBRAHİM ERTAN YÜLEK (Devamla) - Sayın Başkan, 2 dakika daha süre istiyorum. 
Sayın Cevat Ayhan arkadaşımızın yanıldığı bir nokta olmuş, sadece geçen sene ithal edilme

di, bu sene de 500 bin ton şeker ithal ediliyor Şimdi, bu hükümet yetkililerine sormak lazım; ge
çen sene ikaz edildiği halde, bu yıl, niçin tedbiri alınmadı da, bu yıl 300 dolara ihraç ettiğimiz şe
keri 600 dolara ithal ettik ve 1 000 dolara da halkımıza yedirdik; şeker, karaborsaya düştü ve halk 
1 000 dolardan şeker yedi. Bu, zannediyorum ki, beceriksiz bir yönetimin, koordinasyonsuz bir yö
netimin Türkiye'yi ne hale getirdiğinin de açık delilidir. Sanki o yetmiyormuş gibi, üstüne üstlük, 
tedbir alınmamış; bu yıl da, tekrar, benzer kararname, geçen senenin sonunda, aynı şekilde, aynı 
hatalarla malul olarak çıkarılıyor. 

Sayın milletvekilleri, zannediyorum ki, bu gidişata bir dur demek ve bunun müsebbiplerine de 
hesap sormak mecburiyetindeyiz, is(er milletvekili olsun, ister bakan olsun, ister bürokraside olsun; 
hiçbir şey yapanın yanına kâr kalmamalıdır. (RP sıralarından alkışlar) 

Hepinizi saygıyla selamlıyor ve gelecek hükümetlerin bu hatalara düşmemesini temenni edi
yorum. 

Saygılarımla. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Yülek, teşekkür ediyorum. 
Gündemdışı konuşmalar tamamlanmıştır. 
Bir Meclis araştırması önergesi var; onu okuyacak Divan Üyesi arkadaşımız; buyurun. 

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

1. — Kocaeli Milletvekili Necati Çelik ve 38 arkadaşının, .zorunlu tasarruf kesintilerinin de
ğerlendirilmesi konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10ı'17) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

3417 sayılı Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine 
Dair Kanun hükümlerine göre çalışanlar adına biriken malî kaynak ile nemasının hangi alanlarda 
değerlendirildiği ve bu kaynakların piyasa şartlarında nemalandırıhp nemalandırılmadığı hususla
rındaki yasal uygunluklarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 102 nci maddesi 
uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 

1. Necati Çelik (Kocaeli) 

2. Ahmet Bilge (Ankara) 
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3. Gürcan Dağdaş (istanbul) 

4. Abdulhaluk Mutlu (Bitlis) 

5. Hüseyin Yıldız (Mardin) 

6. Hasan Hüseyin Ceylan (Ankara) 

7. M.Recai Kutan (Malatya) 

8. Avni Doğan (Kahramanmaraş) 
9. Sabahattin Yıldız (Muş) 

10. Teoman Rıza Güneri (Konya) 
11. Ömer Naimi Barım (Elazığ) 

12. Cafer Güneş (Kırşehir) 
13. Kemal Albayrak (Kırıkkale) 

14. Mikail Korkmaz (Kırıkkale) 
15. Mustafa Hasan Öz (Ordu) 
16. Ahmet Nurettin Aydın (Siirt) 

17. İbrahim Halil Çelik (Şanlıurfa) 
18. Fethi Acar (Kastamonu) 

19. Süleyman Metin Kalkan (Hatay) 
20. Hanifi Demirkol (Eskişehir) 
21. Mehmet Sılay (Hatay) 
22. Hüseyin Arı (Konya) 
23. Lütfı Yalman (Konya) 
24. M. Sıddık Altay (Ağrı) 
25. Bekir Sobacı (Tokat) 
26. Hüseyin Olgun Akın (Ordu) 

27. Muhammet Polat (Aydın) 
28. Hasan Belhan (Elazığ) 

29. Mustafa Kemal Ateş (Kilis) 
30. Cemalettin Lafçı (Amasya) 
31. Osman Hazer (Afyon) 
32. Sabri Tekir (İzmir) 

33. Mustafa Köylü (İsparta) ' . 
34. Latif Öztek (Samsun) 
35. Abdulilah Fırat (Erzurum) 
36. Hüseyin Kansu (İstanbul) -

. 37. Ahmet Karavar (Şanlıurfa) 

38. Mehmet Salih Katırcıoğlu (Niğde) 
39. Tevhit Karakaya (Erzincan) 
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Gerekçe: 

3417 Sayılı "Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine 
Dair Kanun" hükümlerine göre çalışanların ücretlerinden yapılan kesintiler ve buna ek olarak da 
çalışanların lehine işveren ve devlet katkıları belirli hesaplarda toplanmakta olup, bu hesaplar, bü
yük meblağlara ulaşmış ve birkaç yüz trilyonla ifade edilmektedir. 

Konuyla ilgili yasaların hazırlanmasından kaynaklanan eksiklikler dolayısıyla biriken bu pa
ralar, uygulanacak çeşitli demokratik denetim mekanizmalarının da dışında bulunmaktadır. 

İdarenin özellikle ödeme zamanlarında keyfi uygulamalara ve beyanlara başvurması, kamu
oyunda değişik olumsuz yorumların yapılmasına ve bu da yürütmenin güvenilirliğinin tartışılır ha
le gelmesine sebep olmaktadır. 

Özellikle ilgili yasalarda, birikimlerin, açılan hesaplarda tutularak nemalandırılması gerektiği 
belirtiliyor olmasına rağmen, idarece, ödeme zamanlarında "para olmadığı" gibi yasal dayanaktan 
yoksun bir mazeret ileri sürülerek yapılmaması, kamuoyunda, fon kaynaklarının acaba değişik 
amaçlarla kullanılıyor olup olmadığı gibi bir kısım soruları akla getirmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası sistematiği dikkate alındığında, idarenin her türlü eylemi yar
gı denetimine tabi tutulmakta olup, bunun yanısıra parasal harcamaları da, bir yüksek mahkeme 
olan Sayıştay denetimine tabi bulunrnaktadır; yani, Anayasa gereğince idarenin her türlü eylemi is
ter parasal olsun isterse olmasın denetime tabi bulunmaktadır. 

1994 yılı-başından itibaren ülkemiz, ne yazık ki tarihinin en yüksek enflasyonu ye ekonomik 
krizi ile karşı karşıya kalmış bulunmaktadır/Yaşanan bu yüksek enflasyon ve ekonomik kriz, ön
celikle ve en ağır şartlarla bir bordroya bağımlı olarak; ücretli çalışanları etkilemiş ve genel olarak 
ücretli diyeceğimiz bu kesimin reel gelirleri yarıya varan nispetlerde azalmış bulunmaktadır. 

Ekonomik göstergelerin nispeten daha iyi olduğu bir dönemde hazırlanmış bulunan Tasarrufu 
Teşvik Kanunu, yaşanan şartlar itibariyle amaca hizmet edemez duruma gelmiş bulunmaktadır. 
Çünkü, çalışanların elde ettikleri ücretler, günümüz şartlarında, aylık cari harcamaları bile karşıla
yamayacak duruma gelmiştir. Böyle bir ortamda zaten geliri yetmeyen çalışanların ücretlerinden 
kanun gücü ile halen "tasarruf kesintisi" olarak zorunlu kesinti yapmanın ekonomik bir karşılığı bu
lunmamaktadır. 

Ekonomik istikrarsızlık ve kriz havası, çalışma hayatını en derin noktalardan etkilemektedir./ 
Yeni yatırım yapılmıyor olması dolayısıyla istihdam imkânları daralmış durumdadır. Halen var 
olan istihdam imkânlan ise, işverenler tarafından maliyetleri en az etkileyecek şekilde kullanılmak 
istenmektedir. Tasarruf kesintilerine işverenlerin katkısı da işverenlerin maliyetlerinde gözardı 
edilmeyecek rakamları bulmaktadır. Dolayısıyla istihdama yönelik her türlü yatırımda ister istemez 
bu zorunlu kesintiler dikkate alınmakta, bu ise, istihdam imkânlarını daraltan bir etken olarak orta
ya çıkmaktadır. 

Çalışanları tasarrufa teşvik etmeye yönelik kanun hükümleri, uygulandığı dönem itibariyle 
amacına ulaşamamıştır. Zaman içinde nispeten zorunlu bir uygulama olmaktan çıkması, amaçlanan 
kanun hükümleri işçi aleyhine sonuçlara sebep olmuştur. Özellikle, birkısım yerel yönetimler ve 
ekonomik çıkmaz içerisindeki KİT'lerde belirtilen kesintiler yapılamamış olması dolayısıyla olay 
yargıya intikal etmiştir. Yine, 1994 yılında kanun gereğince 6 senesini dolduranların sistemden çık
ma hakkı olmasına karşılık kanun düzenlenmesinin işçi aleyhine hazırlanmış olması dolayısıyla bu 
imkân da kimse tarafından kullanılamamıştır. 

Tasarrufların ödenmesinin,hak sahibinin ölmesi veya emekli olması gibi çok uzun bir vadeye 
bağlı olması dolayısıyla, elde ettiği gelirle ancak yaşadığı günü idare edebilen çalışanlar için kanun 
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zoruyla getirilmiş ve halen de uygulanan zorunlu tasarruf uygulamasının çalışma hayatında gerek 
ekonomik ve gerekse sosyal anlamda bir karşılığı kalmamış bulunmaktadır. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngö-
rüşmeler, sırasında yapılacaktır. 

Sayın milletvekilleri, gündemin "Gensoru, Genel Görüşme, Meclis Soruşturması ve Meclis 
Araştırması" kısmına geçiyoruz. 

IV. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 10 arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumunun sorun
larım ve alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/1) 

2. — Kocaeli Milletvekili Necati Çelik ve 18 arkadaşının, sosyal güvenlik ve S.S.K. ile ilgili so
runların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

BAŞKAN - İstanbul Milletvekili Sayın Emin Kul ve 10 arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kuru
munun sorunlarını ve alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge üzerin
deki öngörüşmelere başlıyoruz. 

Sayın Hükümet?.. Burada. 

Sayın milletvekilleri, bu önergeyle, gündemin 14 üncü sırasındaki Kocaeli Milletvekili Sayın 
Necati Çelik ve 18 arkadaşının 10/14 esas numaralı Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergele
rin konulan aynıdır. Zamandan tasarruf etmek ve muhtemel çelişkili neticeleri de önlemek için, her 
iki önergenin birleştirilerek görüşülmesi hususunu oylarinıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir.-

Refah Partisi Grup Başkanvekili Sayın Şevket Kazan'ın da bu istikamette bir talebi vardı; me
seleyi oyladık, Genel Kurulun reyi, birlikte görüşülmesi istikametinde tezahür etti, birlikte görüşe
ceğiz. . 

Sayın milletvekilleri, İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunda; sı
rasıyla, sayın Hükümete, siyasî parti gruplarımıza ve önergedeki birinci imza sahibine veya onun 
göstereceği, önergede imzası bulunan bir sayın üyeye söz verilecektir. Sayın hükümetin ve sayın 
grupların konuşma süreleri 20'şer dakika, imza sahiplerinin konuşma süresi ise 10 dakikadan iba
rettir. . 

Şimdi, görüşmelere başlıyoruz. 

Önergeleri okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sosyal Sigortalar Kurumu, ülkemizin en önemli sosyal güvenlik kurumlarından birisidir. Ku

rum, parasal katılımlı bir sigorta sistemi karakterinde yapılanmış olup, iştirakçilerin ve bu iştirak
çileri çalıştıranların parasal katılımlanyla finansmanının tamamı sağlanmaktadır. Devletin, Sosyal 
Sigortalar Kurumunun finansmanına hiçbir şekilde iştiraki söz konusu değildir. 
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Hal böyleyken, kurumun, kuruluş kanunuyla belirlenen statüsü ve bütün siyasî iktidarların bu 

statüye dayanarak, kurumun işleyiş ve yönetimine fiilen yaptıkları müdahalelerle, Sosyal Sigorta
lar Kurumu, hükümran bir vesayet hukuku ilişkisinin ağır baskısı altında varlığını sürdürmeye ça
lışmaktadır 

Yıllardan beri kurumun malî kaynaklarına siyasî iktidarlarca el atıldığı, istihdam ve hizmet po
litikalarının müdahalelerle yönlendirildiği, kurumun giderek çökertildiği iddiaları, işçi ve işveren 
kuruluşlannın raporlarından," yetkililerinin beyanlanndan ve birçok milletvekili arkadaşımızın 
Meclis kürsüsündeki zabıtlara geçen konuşmalanndan, hatta ilgili bakanların beyan ve konuşmala
rından anlaşılmaktadır. 

Kurumun gizli iflas raporunun varlığı iddiası, basın organlannca ele geçirilerek yayınlanmak 
suretiyle kamu oyuna duyurulmuştur. 

Kurumla ilgili olarak devletin en üst düzeyinde görevli sayın bakanlar son dört yıldan beri 
Meclis komisyonlannda ve Genel Kurulunda kurumun bir enkaz halinde devralındığını ifade ede-
gelmektedirler, 5 Nisan 1995 tarihinde, zamanın Çalışma Bakanı, aynen: "Kurum, geçmiş yıllar
dan, âdeta, devlet tasallutuna uğrayarak kaynaklan gasp edilmiştir. Dünyanın her yerinde bir sos^ 
yal güvenlik sistemi kurulurken, sosyal kelimesinin ve kavramının gereği olarak devlet, o sosyal 
güvenlik kuruluşuna, sosyal güvenlik sistemine katkı verirken, devletimiz, Sosyal Sigortanın fon
larından çok uzun bir biçimde yararlanmayı yeğlemiştir" diyebilmektedir. 

Kurum iştirakçisi sigortalılann aktif-pasif dengesinin bozulduğu, prim, gecikme zammı ve fa
izlerinin tahsil edilemediği, aktüer dengenin sürekli açık verdiği, sigortacılık kurallarına aykın ola
rak karşılığı alınmayan ödemelere kurumun mahkûm edildiği ileri sürülerek, kurumun hizmet ve 
faaliyetinin tıkandığı iddia edilmektedir. 

Kurumun, özetle ve bu durumda olduğu en yetkili ağızlardan ifade edilirken; erken emeklilik 
yasasıyla aktif-pasif iştirakçiler dengesinin daha da bozulduğu, prim, gecikme zam ve faizlerinin 
yine bir yasayla affedildiği, bu uygulamadan beklenen yararın sağlanmadığı ve prim alacaklarının 
süratle yükseldiği, kurumun, kamu kurum ve kuruluşlardan alacaklannın Hazinece tahkimi için çı
kartılan yasaya rağmen de kurum alacaklannın varlığının devam ettiği ve bu tahkim usulünün ye
terli sonuç vermediği bir vakıa olarak açıkça ortadadır. 

1994 yılı sonu itibariyle, kurumun, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kolunun trilyonlarca li
ra bir açık verdiği gözükmekte ve böylece, kurumdan aylık ve gelir alan 2 milyonu aşkın emekli, 
dul ve yetimlere kurumun aylık ödeyebilmesi tehlikeli bir gelişme göstermektedir. 

1994 sonu itibariyle, 1993'e kıyasen yüzde 157,5'lik bir artışla kurum alacakları sosyal yardım 
zammı alacakları olarak 32,5 trilyon, prim alacakları 29,9 trilyon, Hazineden alacakları 18,5 tril
yon Türk Lirası başta olmak üzere 86,3 trilyona ulaştığı görülmekte, bunun yanında kurumun ban
ka nakitlerinin, tahvil faizleri gelirlerinin yeterli olmadığı gözlemlenmektedir. Olumsuz gelişmele
rin bu duruma getirildiği kuruma, bir taraftan da gelir temini için gayrimenkullerin satılması öngö
rülürken, diğer taraftan milyarlarca lira ödenerek yeni gayrimenkuller alınması ve 60 bin kişilik is
tihdam kadrosunun, yaklaşık 8 bin kadro eklenerek, istihdamın genişletilmesi için, çelişkili olay
larla karşılaşılmaktadır. 

Bu parasal katılımlı Sigorta Kurumuna, dünyadaki emsallerine kıyasen dar bütçelerinden en 
yüksek primi ödeyen milyonlarca Vatandaşımızın, kurumdan beklenen hizmeti alamaması yanında, 
kurumun geleceğinin de tartışmalı hale geldiği, sorunlarına acil müdahale gerektiği görülmektedir. 

Yaklaşık 2 milyonu aşkın emekli, dul ve yetimin yüzde 85'i 14.11.1995 öncesinde, kurumdan 
aylık olarak 974 120 TL ile 1 454 320 TL'sı arasında asgarî ücretin de altında bir aylık almaktadır. 
Bu Ücret saviyesi, yüzbinlerce emeklinin ıstıraba terk edildiğini yansıtmaktadır. 
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2 milyonu aşkın emeldi, dul ve yetim pasif iştirakçisi, 4 milyona varan aktif iştirakçisi ve bun

ların bağımlılarıyla birlikte, kurumun bugünkü hali ve geleceği, yaklaşık 20 milyon dargelirli va
tandaşımızın geçimini, sağlığını ve istikbalini çok yakından ilgilendirmektedir. 

Bu durum karşısında; kurumun, bütün faaleyetleri ve hizmetleri, yönetimi aktüer dengesiyle 
ilgili tüm konulardaki eksikliklerin, yetersizliklerin, ihtiyaçların ve bu durumu giderecek önlemle
rin tespiti ve işlevinin yeniden kazandırılması bakımından, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca, Meclis araştırması açılmasını arz ve talep ederiz. 

Emin Kul 

(İstanbul) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Anayasanın 60 inci maddesine göre, sosyal güvenlik, herkes için bir hak olması yanında, dev
let için de bir görevdir; ancak, son beş yıldır, sosyal güvenlik sistemi büyük bir çöküntü içerisin
dedir. Bu çerçevede, çalışanlar ile hak sahibi ve aile bireylerinin sosyal güvenlik kuruluşu olan Sos
yal Sigortalar Kurumu, gerek malî ve gerekse idarî bakımdan birçok sorunu beraber yaşamaktadır. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşu statüsünde bulunan kurum, bugünkü 
idarî yapısı itibariyle, iki temel kurumun görev ve yetkileriyle idare edilmektedir. 

Bunlardan, SSK Genel Kurulu; işçi, işveren ve emekli temsilcilerinden oluşması öngörülme
sine rağmen, genel kurulun hiçbir yaptırım kararı alma yetkisi bulunmamakta ve istişari nitelikte
dir. Yönetim kurulu ise, işçi, işveren ve emekli temsilcisinden oluşan üç seçilmiş üyeye karşı dört 
atanan üyeyle kurumun yönetimi tamamiyle siyasî iktidarın kontrol ve denetiminde bulunmaktadır. 

Bu çarpık idarî sistemin düzeltilmesi için Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Kurulu ve Yöne
tim Kurulunun, işçi ve işveren, emekli temsilcisi bakımından ağırlıklı olduğu bir biçimde teşekkü
lünde zaruret olduğuna inanılmakla birlikte bu yapının her işçi üst kuruluşunun üye sayısınca tem
sil edildiği, demokratik ve katılımcı sistem içinde gerçekleştirilmesinde zorunluluk görülmektedir. 

Sosyal Sigorta hakları özet olarak şu başlıklar altında toplanabilir: 

Hastalık sigortasının amacı, sigortalının sağlığının korunması yanında çalışma gücüne kavuş
masını temin etmektir. Yıllardır gelir fazlası veren bir sigorta kolu olan Hastalık Sigortası 1994 yı
lından itibaren gider fazlası (açık) verilmesi, üzerinde ciddiyetle durulması gereken konu olarak gö
rülmektedir. 

Malûllük Sigortası, sosyal sigorta sisteminde en zor şekilde bağlanabilen bir aylık türüdür. Bu 
aylığa hak kazanabilmek için sigortalının çalışma gücünün 2/3'ünü veya iş kazası, meslek hastalı
ğı dolayısıyla meslekte kazanma gücünün yüzde 60'mı kaybettiğini heyet raporuyla tevsik etmesi 
gerekmektedir. 

Ölüm, insanlar için önceden bilinmeyen zamanında gelen bir ilahi takdirdir. Dünyada uygula
nan tüm sosyal güvenlik sistemlerinde ölüm sigortası kapsamında dul ve yetimin özel şartlarla ko
runması amaçlanmıştır. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu bakımından da ilgili maddelerle bu 
amaçla ölüm aylığına hak kazanmada 1 800 gün olan malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları öden
miş sürenin bulunması gerekmektedir. Ayrıca, 5 yıl sigortalılık süresi ve yıllık ortalama 180 gün 
malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş olma şartı da ölüm aylığı bağlanmasında bir 
şart olarak belirlenmiştir. 

- 175 -



T.B.M.M. B : 1 0 7 . 2 . 1 9 9 6 0 : 1 
Kamuoyunda en çok endişe veren konu, yaşlılık aylığına hak kazanma şartıdır. 506 sayılı Ka

nuna göre yaşlılık aylığı şartlan 20 Şubat 1992 tarih ve 3774 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile, 
kadın ise 20 yıllık, erkek ise 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olmak ve en az 5 000 gün 
prim ödemiş bulunmak kaydı ile, yaşlılık aylığına hak kazanabilme hakkı tanınmıştır. 

Ülkemizin geçmişten bu yana gelen çalışma şartları bakımından, bir kadının ortalama çalışma 
süresi 20 yıl, erkeklerin çalışma süresi 25 yıl olarak gerçekleşmektedir. 

Bu süre zarfında gerek mevsimlik işçilerin ve gerekse geçici işçilerin bunun yanında yaşanan 
yoğun işsizlik, işyerlerinin kapanması gibi elde olmayan nedenlerden dolayı, kadın ve erkek işçi
lerin sigortalı olarak çalışma süreleri ancak 5 000 gün (13 yıl 10 ay 20 gün) olarak hasaplanmış ve 
uygulamaya konulmuştur. Bu temel faktörün korunmasında yine de yarar bulunmaktadır. 

Bu genel sorunlar yanında çözüm önerilerini birkaç başlık halinde belirtmek gerekirse; 
\ • ' • 

1. SSK kapsamında 4 milyon kişiye ulaşan sigortasız çalışan bulunmaktadır. 
2. Prim tahsilatının etkinleştirilmesi gerekmektedir. 

i • 

3. Devlet "sosyal devlet" olmanın gereği olarak sosyal sigorta primine taraf olarak katılmalı
dır. OECD ülkeleri içinde sosyal güvenliğe katkıda bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. 

Bu nedenle, SSK malî bünyesinde büyük ölçüde menfi etki yaratan sosyal yardım zammının, 
Hazinece karşılanması hususu şu dönemde kısa vadeli bir çözüm yöntemi olarak düşünülmektedir. 

Tüm bu sorunların tespiti ve alınacak yasal ve idarî kararlarla iligili önerilerin belirlenmesi ba
kımından sosyal güvenlik ve SSK ile ilgili olarak Anayasanın 98 inci maddesi gereği Meclis araş
tırması yapılmasını müsaadelerinize arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Necati Çelik 

(Kocaeli) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, önergeleri, ilgilerinizi tazelemek bakımından bir kere daha 
okuttum; şimdi, müzakerelerinize açıyorum. 

Hükümet adına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Kul; buyurun! 

Süreniz 20 dakikadır efendim. " ı 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MUSTAFA KUL (Erzincan) - teşekkür 

ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İstanbul Milletvekilimiz Sayın Emin Kul ve 10 arkada

şı ve Kocaeli Milletvekili Sayın Necati Çelik ve arkadaşları tarafından verilmiş olan Sosyal Sigor
talar Kurumunun içinde bulunduğu durum ve alınması gereken önlemlerle ilgili Meclis araştırma
sı açılması Önergesi üzerinde, görüşlerimizi arz etmek üzere huzurlarınızdayım; hepinizi saygı ve 
sevgilerimle selamlıyorum. 

20 nci Dönemde ilk kez Meclis kürsüsüne çıktığıhıdan dolayı da, yeni seçilen milletvekili ar
kadaşlarımı kutluyorum ve 20 nci Dönemin hepimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 20 nci Dönem çalışmalarının ilk gün
lerinde, Sosyal Sigortalar Kurumunun sorunlarının ele alınmasını bu sorunlara kısa sürede çözüm
ler getirilebileceğinin bir işareti olarak gördüğüm bu Meclis araştırma önergelerinden dolayı, bu 
önergeleri veren değerli arkadaşlarıma, değerli milletvekillerime de teşekkür etmek istiyorum. 
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Sosyal Sigortalar Kurumu, ILO'nun (Uluslararası Çalışma Örgütü) 102 sayılı Sosyal Güvenli

ğin Asgarî Normları Hakkındaki Sözleşmesinde öngörülen 9 sigorta kolundan 7'sini -yani, iş kaza
ları, meslek hastalıkları, hastalık, analık, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarını- uygulayan, ülke
mizin en büyük sosyal güvenlik kuruluşudur. 

Sosyal Sigortalar Kurumunca sağlanan sosyal güvenlik haklarından, sigortalılar, emekli aylı
ğı alanlar ve bunların aile bireylerinden oluşan yaklaşık 25 milyon yurttaşımız yararlanmaktadır. 

Ayrıca, yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik görüşmeleri uyarınca, yurtdışında 
çalışan Türk işçilerinin Türkiye'de oturan 2,5 milyon civarındaki aile bireylerinin sağlık yar

dımları da, yine Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından karşılanmaktadır. 
İhtiyarlık sigortasının ilk defa uygulamaya konulduğu 1950 yılında, Sosyal Sigortalara tabi 

292 606 olan sigortalı sayısı, 1995 yılı sonunda 4 milyon 370 bine çıkmıştır. Buna karşılık, 1950 
yılında Kurumdan aylık alanların sayısı 2 637 iken, bu miktar, Ocak 1996 tarihi itibariyle 2 milyon 
338 bine ulaşmıştır. 1950 yılında, Sosyal Sigortalardan aylık alan 1 emekliye karşılık, yaklaşık 110 
sigortalı prim ödemekteyken, geçen zaman içerisinde emekli sayısındaki artışlarla sigortalı sayısın
daki artışlar dengeli gelişmediğinden dolayı, bugün 1 emekliye karşılık, prim ödeyen sigortalı sa
yısı 1.87'ye düşmüş bulunmaktadır. 

Kurum bütçesinde en önemli gider kalemini emekli aylıkları oluşturmakta ve son yıllarda or
taya çıkan ödemeler açığı da bundan kaynaklanmaktadır. 1995 yılında, emekli ödemelerinin topla
mı 164 trilyon liraya yükselmiştir. 15 Kasım 1995 tarihinde katsayı ve göstergelerde yapılan artış
larla, 1 aylık emekli ödemeleri tutarı ise 22.9 trilyon liraya ulaşmıştır. 

Diğer taraftan, bilindiği gibi, Sosyal Sigortalar Kurumu, 506 sayılı Yasada öngörülen tedavi 
yardımlarını* doğrudan kendi sağlık tesislerinde sağlamaktadır. Kurumun sağlık tesisi bulunmayan 
yerlerde veya tedavinin kurumca yapılamadığı durumlarda ise, hastaları, anlaşma yaptığı hekim ve 
kurumlar ile resmî sağlık tesislerine sevketmek suretiyle hizmet satın alınmaktadır. 

Sağlık hizmetleri, 27 330 yatak kapasiteli 114 hastane, 148 dispanser, 8 ağız ve diş sağlığı 
merkezi, 224 sağlık istasyonu olmak üzere toplam 494 sağlık tesisinde ve bu tesislerde çalışan 42 
411 personelle yürütülmektedir. 

1994 yılında, Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık hizmetleri kapsamında, 36 631 760 sigortalı
mız veya sigortalı yakınımıza poliklinik hizmeti verilmiştir. 36 milyon dedim, bu, Türkiye nüfusu
nun yarısından fazla bir sayıya tekabül etmektedir. 

Yine, aynı sağlık tesislerimizde 950 637 hasta, yatarak tedavi edilmiştir, 302 952 ameliyat, 
202 922 de doğum olayı gerçekleştirilmiştir. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun tedavi harcamaları da, her yıl katlanarak artmaktadır. 1995 yı
lında, sağlık hizmetlerine harcanan miktar 45 trilyon lirayı aşmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sosyal Sigortalar Kurumunun gelir kaynakları arasında 
da, tabiî ki en başta prim gelirleri gelmekte, arkasında, menkul kıymet gelirleri, Kurumun sahibi 
veya ortağı bulunduğu işletmelerden elde edilen gelirler, genel bütçeden yapılan yardımlar, gayri
menkul kira gelirleri, para cezaları ve bağışlar yer almaktadır. Tabiî ki, bunlar arasında en önemli 
kalemi prim gelirleri oluşturmaktadır. 

Kuruluş yasasında, kurumun gelirleri arasında, genel bütçeden yapılacak yardımlar yer alma
mış ve genel bütçeden Kuruma 1994 yılına kadar herhangi bir yardım yapılmamıştır; ancak, Kuru
mun, içinde bulunduğu finansman darboğazı nedeniyle, 1994 yılında emekli aylıklarını karşılamak 
üzere 14,5 trilyon lira, Hazineden yardım sağlanmıştır. İlk kez, 1995 yılı genel malî bütçesinde, ku-
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ruma verilmek üzere 20 trilyon lira ödenek aynlmış; ancak, finansman açığı nedeniyle, Hazineden 
alınan toplam miktar 59,2 trilyon lira olarak gerçekleşmiştir. 

1996 yılında, bugünkü sağlık hizmetlerini aynı düzeyde vermemiz ve emekli aylıklarının da 
bu düzeyde kalması kaydıyla, Kurumun 1996 yılındaki açığının 201 trilyon lira olacağı tahmin 
edilmektedir. 

Aralık 1995 tarihi itibariyle, Kurumun prim ve gecikme zammı alacakları ise şöyledir: 11,7 
trilyon lirası prim, 14,8 trilyon lirası da gecikme zammı olmak üzere özel sektörden toplam prim 
alacağımız 26,5 trilyon liradır; 8,3 trilyon lira prim, 10,9 trilyon lira da gecikme zammı olmak üze
re kamu sektöründen toplam prim alacağı ise 19,2 trilyon liradır. Buna göre, Kurumun prim alaca
ğı, 20 trilyon lirası prim ve 25,7 trilyon lirası da gecikme zammı olmak üzere toplam 45,7 trilyon 
liradır. . 

Kamu sektöründeki prim alacaklarının en büyük bölümünü belediyelerden olan alacaklar oluş
turmaktadır. Buna göre, belediyelerden, 6,2 trilyon lirası prim, 7,6 trilyon lirası da gecikme zammı 
olmak üzere toplam 13,8 trilyon lira alacağımız bulunmaktadır. 

KİT'lerin prim borçları ise, 1,8 trilyon lirası prim, 3,2 trilyon lirası da gecikme zammı olmak 
üzere toplam 5 trilyon lira civarındadır. 

Ayrıca, Sosyal Sigortalar Kurumunun, 1995 Kasım ayı itibariyle, kamu kurum ve kuruluşla
rından, gecikme zamlarıyla birlikte toplam 59,4 trilyon lira sosyal yardım zammı alacağı bulun
maktadır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun gelir - gider dengesi karşılaştırıldığında, geçmiş yıllarda önem
li miktarlarda gelir fazlası veren Kurumun, 1990'h yıllardan başlamak üzere gelir - gider düzeyi
nin eşit duruma geldiği, hemen arkasından da açık vermeye başladığı görülmektedir. 

Elbette, Sosyal Sigortalar Kurumunun sorunları yalnızca finansman açığıyla sınırlı değildir. 
Bu sorunla doğrudan bağlantılı olan ya da olmayan daha birçok sorun yaşanmaktadır. Bilindiği gi
bi, Sosyal Sigortalar Kurumu, bugün yurt düzeyine yayılmış hizmet üniteleriyle dev bir kuruluş ha
line gelmiştir; ancak, Kurum, hâlâ 1946 yılında çıkartılan kuruluş yasasına göre, katı merkeziyetçi 
bir anlayışla yönetilmek durumundadır. Bu durum, hem sosyal sigorta ve hem de sağlık hizmetle
rinde önemli aksamalara neden olmaktadır. 

Kayıtdışı ekonominin ülkemizdeki yaygınlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu bakımından da 
önemli bir sorun oluşturmaktadır. Şu anda sigortalı sayısı kadar, çalışan geniş bir kesimin sigorta
sız bulunduğu tahmin edilmektedir. Böylece, hem milyonlarca yurttaşımız sosyal güvenlik olanak
larından yoksun kalmakta, hem de Sosyal Sigortalar Kurumu ve Maliye, önemli gelir kaybına uğ
ramaktadır. 

Sağlık hizmetlerinde de önemli sıkıntılarımız bulunmaktadır. Özellikle 5 Nisan kararlan nede- , 
niyle yatırımlarda kısıtlamalara gidilmesi ve yeni personel istihdamının sınırlanması, bu konuda 
önemli sorunları bulunan Sosyal Sigortalar Kurumunu daha da zor duruma sokmuştur. 

Son 15 yılda işyeri sayısında yüzde 186, sigortalı sayısında yüzde 190, emekli dul ve yetim sa
yısında yüzde 242, sağlık yardımlarından yararlanan insanların sayısında yüzde 122 artış bulunma
sına rağmen, sağlık tesislerinde çalışan personel sayısındaki artış sadece yüzde 35, yatak kapasite
sindeki artış yüzde 43 civarında olmuştur. Bu durum, özellikle SSK sağlık tesislerindeki sorunla
rın kaynağını açık bir şekilde ortaya koymaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; geçtiğimiz dört yıllık süre içerisinde, Sosyal Sigortalar 
Kurumu ile ilgili olarak pek çok önemli düzenleme getirilmiş, önlemler alınmıştır; ki, bunlardan 
bazılarını eski milletvekili arkadaşlarımız hatırlayacaklardır. 
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506 sayılı Yasada yapılan değişikliklerle, kuruma icra yetkisi verilerek, etkin ve sürekli tahsi

lat yapma olanağı sağlanmıştır. 

Fiilen ödenmeyen primlerin Gelir ve Kurumlar Vergisinden düşülemeyeceği esası getirilmiş
tir. 

Kurumun atıl durumdaki gayrimenkullerinin 5 trilyon liralık bölümü Emlak Bankasına devre
dilerek, karşılığında yüksek faizli devlet tahvili alınmış; böylece, kuruma, ayda 451,5 milyar lira
lık bir ek gelir sağlanmıştır. 

On yıllık bir'aradan sonra, ilk kez, müfettiş yardımcılığı kadroları alınarak, denetim sistemine 
işlerlik kazandırılmıştır. 

Kurum gayrimenkullerinin kiraları rayiç değerlere göre yükseltilerek, kira gelirlerinde önem
li artışlar sağlanmıştır. 

idarî para cezaları artırılarak, bunların caydırıcılığına süreklilik kazandırılmıştır. 

1987 yılında kaldırılan ölçümlemeye benzer yeni bir uygulama getirilerek, kaçak işyeri ve iş
çi çalıştırılmasının engellenmesine önemli bir katkı sağlanmıştır. 

Tedavide aynı etkiyi gösteren eşdeğer ilaçlardan ucuz olanının kullanımına geçilerek ve ilaç 
firmalarıyla yapılan sözleşmelerde indirim oranlan yükseltilerek, önemli miktarda tasarruf sağlan
mıştır. 

Kurum dışında yaptırılan bazı tedaviler için paket sözleşmeler yapılarak, maliyet önemli ölçü
de düşürülmüştür. 

Prim borçluları, ilk kez bu dönemde, kamuoyuna açıklanmıştır. 
Alınan bütün bu önlemlere karşın, Sosyal Sigortalar Kurumunun sorunlarının çözümlendiğini 

söylemek, elbette ki olanaklı değildir; çünkü, sorunlar yapısal bir nitelik taşımaktadır; çözüm için 
de, köklü, yapısal önlemlere gereksinim duyulmaktadır. 

Kurumun içinde bulunduğu sorunların kaynağına inmek gerekirse, bunları, şöylece özetlemek 
mümkündür: 

Bir kere, Sosyal Sigortalar Kurumunun aktif-pasif dengesi bozulmuştur. SSK, sınırlı kalan bir 
aktif sigortalı kitlesiyle, gün geçtikçe sayıları artan emekli, dul ve yetimlere bakmak gibi çarpık bir 
duruma düşmüş bulunmaktadır. Az önce de ifade ettiğim gibi, bu denge, 1 emekliye karşı 1,87 si
gortalıya kadar düşmüştür. Oysa, bir sosyal güvenlik kuruluşunun sağlıklı bir yapıya sahip olabil
mesi için, bu dengenin, 7 sigortalıya karşı 1 emekli veya en az 4 sigortalıya karşı 1 emekli bulun
masını gerektirmektedir. 

Aktif-pasif dengesinin bozulmasının en önemli nedenleri, sigortasız çalıştırmanın yaygın ol
ması, emeklilik koşullarının, Kurumun kurulduğu yıllardan bu yana çeşitli defalar değiştirilerek, 
hafifletilmesidir kaynaklanmıştır. 

Prim karşılığı olmayan sosyal yardım zammı ödemeleri, Sosyal Sigortalar Kurumu üzerine 
ağır bir yük olarak binmiş, 1977 yılından bu yana, herhangi bir prim karşılığı olmadan SSK tara
fından emekli, dul ve yetimlere ödenmekte olan sosyal yardım zammı, Kurumun malî dengesinin 
bozulmasında en önemli etkenlerden biri olmuştur. 1995 yılında SSK tarafından ödenen emekli ay
lıklarının yüzde 62'sini sosyal yardım zammı oluşturmaktadır. 

Sosyal Sigortalar Kurumuna düzenli devlet katkısı şu anda söz konusu değildir. Avrupa Birli
ği ve OECD ülkelerinde, devlet, sosyal devlet olmanın bir gereği olarak, sosyal güvenliğe üçüncü 
bir taraf olarak katılmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinde devletin sosyal güvenliğe katkısı yüzde 
14 ilâ yüzde 80'lere varan oranlarda değişmektedir. Türkiye'de ise, devletin Sosyal Sigortalar Ku-
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rumuna katkısı, ancak finansman açığı vermesinden sonra, emekli aylıklarının ödenebilmesi için, 
zorunlu olarak başlatılmıştır. 

Ayrıca, 1950'li yıllardan itibaren, sosyal güvenlik fonları, devletin iç finansman açıklarının ka
patılması amacıyla kullanılmış; sosyal güvenlik kuruluşlarının prim gelirleri, çok düşük faizli dev
let tahvilleriyle değerlenderilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sorunların kaynağı bilindiği gibi, çözüm için alınması 
gereken önlemler de yine bizler tarafından bilinmektedir. 

Şu günlerde, yaygın olarak, basından izliyoruz; çeşitli kuruluşlar, Sosyal Sigortalar Kurumu
nun içinde bulunduğu durumdan kurtarılması için neler yapılması gerektiği konusunda görüşler 
açıklıyorlar. Demokratik bir ortamda, bunları saygıyla karşılıyoruz; ancak, çözüm için, dünyada 
yaygın uygulaması olmayan, işlerliği kuşkulu birtakım yollar aramanın hiçbir gereği de yoktur. So
runlarımıza en iyi çözümleri yine biz bulacağız, bu Meclis bulabilir bunu; o da, mevcut sistemin 
radikal bir anlayışla gözden geçirilmesi ve reorganize edilmesiyle gerçekleşebilir diye düşünmek
teyim. 

Bilindiği gibi, sosyal güvenlik, sağlıklı bir finansman temeli üzerine oturtturulduğu ve aktuar-
yel dengeler sağlandığı takdirde işlerlik kazanabilin Sosyal güvenlik, bir bakıma, bugünden gele
ceği görme sanatıdır. Geleceği planlamadığımız takdirde, zor durumda kalmak, milyonlarca insanı 
güç koşullara sürüklemek, kaçınılmaz olacaktır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun geçmişi incelendiğinde, emeklilik koşullarının, çıkarılan çeşitli 
yasalarla, 8 defa değiştirildiğini görmekteyiz. Kuşkusuz, Sosyal Sigortalar Kurumunun içinde bu
lunduğu darboğazın en önemli nedenlerinden birisi, emeklilik koşulları üzerinde bu ölçüde fütur
suzca oynanmış olmasıdır. Burada, hiçbir hükümeti veya yöneticiyi suçlamak istemiyorum; ama, 
gerçek budur. Günümüzde de emeklilik koşullarının yeniden düzenlenmesi gündemdedir. Bu ko
nuda, mutlaka, ülkemizin koşullarını göz önünde bulunduran, kazanılmış haklan koruyan, gerçek
çi bir düzenleme yapılması gerektiğine inanmaktayız. Bugün, işçi, işveren ve esnaf konfederasyon
larımızın genel başkanlarıyla bir araya gelerek bu konuyu ele aldık; toplantı, biraz önce -bu Mec
lis araştırması önergesinin Mecliste görüşülecek olması nedeniyle- yarım bırakıldı. Umuyorum ve 
diliyorum ki, bu Meclisin kuracağı Meclis araştırma komisyonuyla birlikte, bu olayın tarafları, iş
çi sendikalarının temsilcileri, işveren sendikalarımızın temsilcileri, emekli işçilerimizin temsilcile
ri oturacaklar ve bu konuya çözüm bulacaklardır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Bakan, vakit çok daraldı, 2 dakika yeter mi efendim? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MUSTAFA KUL (Devamla) - 3 dakika.. 

BAŞKAN - Peki, size 3 dakika vereyim. 

Buyurun. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MUSTAFA KUL (Devamla) - Değerli ar
kadaşlarım, Sosyal Sigortalar Kurumu, yalnızca emeklilik koşulları açısından değil, diğer sosyal si
gorta uygulamaları bakımından ne çok cömert ne de çok cimri olan bir sigortacılık anlayışını uy
gulamak durumundadır. Geçmişten gelen bazı cömert uygulamalar, şu anda, gerçek sigortalıların 
hizmet almasını engelleyen bir duruma getirmiştir. Örneğin, bugün, kronik hastaların tümü sigor
talıdır. Büyük harcama gerektiren maliyetli ameliyatların önemli bir kısmı Sosyal Sigortalar Kuru
mu adına gerçekleştirilmektedir; çünkü, bir kişinin bugün sigortalı olup, yarın çok pahalı bir ame
liyatı yaptırma olanağı bulunmaktadır. Bunun gerçek anlamda çözümünün Türkiye'de mutlaka, ive-
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dilikle bir genel sağlık sigortasının kurulması ve tüm vatandaşlarımızın bir sağlık güvencesine ka
vuşturulmasıyla, ancak mümkün olacağına inanmaktayız. 

Değerli arkadaşlarım, karşılığında prim alınmayan sosyal yardım zammı yükü SSK'nın üzerin
den alınmalıdır. Sigortacılık ilkelerine tamamen zıt olan bu uygulamaya süratle son verilmesi ge
rekmektedir. 

Kaçak işçiliği özendiren Konut Edindirme ve Tasarrufu Teşvik Fonu kesintileri kaldırılmalı
dır. 

Sosyal Sigortalar Kurumu, yönetim bakımından yeniden yapılandırılmalıdır. 

Genel Bütçeden sosyal güvenliğe mutlaka düzenli katkı sağlanmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuyla ilgili, gerek çalışma yaşamıyla gerekse sosyal güvenlik sis
temimizle ilgili konularda daha önce hazırlanmış olan yasa tasarıları geçtiğimiz dönemlerde hükü
mette görüşüldü, Meclise gönderildi, Meclisteki bazı komisyonlarda görüşüldü; kimi Genel Kuru
la indirildi, kimi ise komisyonlarda takıldı ve kaldı. Bu yasaların ivedilikle çıkarılması gerekmek
tedir. Belki de 20 nci Dönem Parlamentosunun önünde duran en önemli sorunlardan biri. çalışma 
yaşamı ve sosyal güvenlik sistemiyle ilgili olan yasalardır. 

Tabiî ki, Sosyal Sigortalar Kurumunu tek başına düşünmemek lazım; aynı zorlukları, aynı sı
kıntıları diğer sosyal güvenlik kuruluşlarımızda da yaşamaktayız. Bakanlığımıza bağlı olan Bağ-
Kur'da da aynı sorunları yaşamaktayız. Bu nedenle, böylesine bir Meclis araştırmasının açılması
nın, sadece SSK'yi değil, Bağ-Kur'u da kapsayacak şekilde, tüm sosyal güvenlik sistemimizi yeni
den ele alacak biçimde, bu aşamaya nasıl geldik, bunu nasıl telafi edeceğiz, nasıl bir çözüm yolu 
bulacağız, bütün bunların araştırılmasının yararlı olacağına inanmaktayız. 

Bu araştırmalar yapılırken de, diğer demokratik kitle örgütlerinin temsilcilerini, sendikalarımı
zı temsilen arkadaşlarımızı da bu çalışmalara katmamız ve ivedilikle, kesinlikle süreyi uzatmadan 
bilindiği gibi, üç aylık süre için kuruluyor bu komisyonlar- bu üç aylık süre içerisinde mutlaka ça
lışmalarını tamamlaması gerektiğine inanıyorum bu Meclis araştırma komisyonunun. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MUSTAFA KUL (Devamla)- Biz, Hükü
met olarak, sosyal güvenlik sistemimizin içinde bulunduğu bu sıkıntıyı, bir partinin, bir hükümetin 
meselesi olarak görmüyoruz. Bunu partilerüstü bir olay olarak kabul ediyoruz. Bütün siyasî parti
lerin bir araya gelerek buna çözüm bulacağına inanmaktayız. Böylesine bir Meclis araştırma öner
gesi yeren arkadaşlarımızı kutluyorum, kendilerine teşekkür ediyorum. 

Hükümet olarak da, Meclis araştırmasının açılmasından ve bir komisyonun kurulmasından ya
na olduğumuzu ifade ediyorum; hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum değerli arkadaşlarım. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 

Birleştirilmiş önergeler hakkında, Grubunuzun görüşlerini ifade etmek üzere, Refah Partisi 
Grubu adına, Sayın Necati Çelik; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA NECATİ ÇELİK (Kocaeli) - Muhterem Başkan, muhterem milletvekil
leri; Sosyal Sigortalar Kurumunun içine düşürüldüğü durumun incelenmesi amacıyla verilmiş bu
lunan Meclis araştırma önergeleri üzerine görüş ve önerilerimizi takdim etmek üzere, Refah Parti
si Grubu adına söz almış bulunuyorum. Sözlerimin başında, Muhterem Başkanı ve Muhterem He
yetinizi, Grubum adına saygıyla selamlıyorum. 
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Muhterem arkadaşlarım, esasen, yakından tanıdığınıza inandığım Kurumu birkaç cümleyle de 

olsa tanıtmakta fayda mülahaza ediyorum. Sosyal Sigortalar Kurumu, bugün, toplam nüfusumuzun 
yüzde 35'ine sağlık hizmeti sunmaktadır; 2 milyonun üstünde emeklimize de maaş ödemektedir ve 
bugün, sosyal güvenlik kuruluşları içerisinde en büyük kuruluştur. 

Bildiğiniz gibi, sosyal güvenlik, çalışanların, aile bireylerinin ve emeklilerimizin yakın ve 
uzun vadeli risklerini ortadan kaldırmayı amaçlayan bir sistemler bütünüdür ve aktuaryel dengeye 
dayanmaktadır. 

Ne yazık ki, değerli arkadaşlarım, bugün, bu dev kuruluş büyük oranda tam bir çöküntü için
dedir. Bugün, SSK, tüm iştirakçilerine ne sağlık hizmeti sunabilmektedir ve ne de emeklisine rahat 
maaş ödeyebilmektedir ve kanaatim odur ki, bugün, hem sigortalı hem emekli burnundan solumak
tadır ve sabrın da sonuna gelinmiştir. 

Üzülerek ifadeye mecburum ki, bu Kurum, içine düşürüldüğü durumdan, Hükümet tarafından 
kurtarılmak gibi bir durumla da karşı karşıya değildir; aksine, tyugünkü Hükümet, bu Kurumu da
ha da perişan edecek hale sokmak için birkısım uygulamalar içindedir. 

Bilgilerinizi tazelemek anlamında, bir miktar geriye de gidecek olsak, şunları söylemeye mec
burum: Bir taraftan, Kurum, aktif ve pasif iştirakçilerine hizmet sunamaz durumdayken, İstanbul 
Bankası çalışanlari, ne yazık ki, Kuruma dahil edilmiştir -herhalde, Sayın Bakan, bunların Kuruma 
getirişini de bu kürsüden sizlere açıklayacaklardır- ve yine sanatçılar Kuruma dahil edilmiştir, ki, 
burada da kim sanatçı kim değil tefrikine riayet edilmemektedir. Bir sendikacı dostumuzun Bakan
lıkta yaptığımız bir toplantıda ifade ettiği hususu huzurlarınıza getirmek istiyorum. Neredeyse ra
mazan davulcuları bile sanatçı kabul edilmekte ve sjsteme dahil edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, emeklisine rahat maaş ödeyemeyen, yeterli maaş ödeyemeyen ve 
emeklisini kuyruklarda süründüren Hükümetin durumunu takdirlerinize sunuyorum. Çalışanlar, bu 
Kuruma Batı'yla mukayese edilmeyecek oranda yüksek prim ödedikleri halde, ne sağlık hizmetle
rinden yararlanabilmekte ne de emekli olduklarında -ifade ettiğim gibi- geçinebilecekleri bir maaş 
alabilmektedirler ve bugün SSK'nın sunduğu sağlık hizmetleri ve yazılan reçeteler, değerli arkadaş
larım, Kuruma ödenen primlerin karşılığı değildir. 

Ne yazık ki, yaklaşık elli yıldır hizmet sunan bu dev kuruluş, hem idarî olarak hem de malî 
olarak hizmete elverir bir biçimde yenilenememiştir ve bugün, Kurum, tam bir felç halindedir, mef
luç haldedir. 

Şimdi, bütün bunlar yetmiyormuş gibi -normalde idarenin yapması gereken nedir; Kurumu içi
ne düşürüldüğü bu durumdan çıkarmak için köklü ve kalıcı tedbir almak- burada, üzülerek ifade 
ediyorum, tedbir almak şöyle dursun, bu Hükümet, bir kısım uygulamalarıyla, Kurumu daha da kö
tü duruma düşürmüştür. Prim ödemeyenlere af çıkarılmıştır. Şimdi, buradan soruyorum: Bu af ka
nunlarıyla, çalışanları ve emeklileri korumayı hedeflemediğinize göre, kimi himaye etmek istedi
niz? Kimi himaye etmek istediniz?.. 

Şimdi, af kanunu çıkarırken dediniz ki: "Primler çok yüksek; ödenebilir bir prim düzeyi olma
sı lazım. İnsanlar bu primi ödeyemiyor; dolayısıyla gecikme zamlarını affedelim." Şimdi, burada, 
samimîyseniz, size yine soruyorum. Af kanunundan sonra tahsilatta büyük oranda artış olmamış
tır; ama, esas soracağım husus şudur: Neden, ondan sonra, primleri, ödenebilir bir seviyeye çekme
diniz? Dolayısıyla, hiçbir sözünüzde ve hiçbir uygulamanızda samimî değilsiniz, dürüst davranma-
dınız. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, aynen af kanunu gibi, özellikle kamu kuruluşlarının prim borçlarını sil
meye dönük bir tahkim kanunu, yine bu Hükümet tarafından çıkarılmıştır. Benim kanaatim odur 
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ki, bütün bu uygulamalar keyfî uygulamalardır; ama, takdir edersiniz ki, Türkiye, bir hukuk devle
tidir. Türkiye bir hukuk devleti ise, hukuk devletinde keyfî uygulamalara yer var mıdır; hem ikti
darın hem de Değerli Heyetin takdirlerine sunuyorum. 

Yine, 10 işçi çalıştıran işyerleri için muafiyet getirdiniz. Bu uygulamayla da acaba kimlere ne 
mesaj verilmek istenmiştir, bunun da takdirini Yüce Heyete bırakıyorum. 

Muhterem'arkadaşlarım, Sayın Bakanın da ifade ettiği gibi, bugün, kurum, iştirakçilerine hiz
met sunamaz durumdadır, bunun bir başka gerekçesi de, yaklaşık 4 milyon olan aktifine karşılık, 
bir o kadar da kayıtdışısı bulunmaktadır; yani, 4 milyon sigortalıya karşın 4 milyon kayıtdışı çalı
şanı bulunmaktadır ve bugün, bu denge, her geçen gün bozulmaktadır. Birkaç ay önce 2'ye 1 olan 
aktif - pasif dengesi, burada, Sayın Bakan tarafından 1,83 veya 1,87'ye 1 olarak ifade edilmişti; her 
geçen gün emek aleyhine bozulmaktadır. Bakınız, 1975'te, o çok kötülediğiniz MC Döneminde bi
le aktif- pasif dengesi 6'ya l'dir. Türkiye nereye gidiyor, takdirlerinize bırakıyorum. Hani çağdaş
laşma, hani uygarlaşma, hani Batılılaşma... 

Şimdi, bakınız, Batılılaşma şudur -Sayın Bakan burada ifade ettiler- AB ülkelerinde, devletin 
sosyal güvenlik sistemine katkısı yüzde 14 ilâ yaklaşık yüzde 80'ler mertebesinde, bizde 0; Batı'da 
ortalaması yüzde 35'tir. İşte, Batılılaşma budur. Ne yazık ki Türkiye, aynen sosyal güvenlikte ol
duğu gibi, geneli için de çok rahatlıkla söylüyorum ki, Batılılaşma adına, batırılmaya doğru götü
rülmüştür. (RP sıralarından alkışlar) Bunu üzülerek ifade ediyorum; ama, ne yazık ki, gerçek bu
dur. 

Muhterem milletvekilleri, bugün -global olarak söylüyorum- istihdam edilen nüfusun yaklaşık 
yüzde 55'i kayıt dışıdır. Takdir edersiniz ki bu böyle gitmez. Ne yapıp yapıp bu kayıtdışı sektörü 
kayıt altına almaya mecburuz ve Sayın Bakanın ifade ettiği asgarî aktif pasif dengesini 4'e 1 hale 

• getirmeliyiz. Bu yapılmadığı sürece Kurumun durumu her geçen gün daha da kötüleşecektir Bilgi 
olsun diye takdim etmekte yarar görüyorum; bugün, her 4 işyerinden l'i kayıtdışıdır ve her 5 işçi
den de 3'ü sigortasızdır. Hayır... Takdir edersiniz ki, bu sistemi böyle götüremeyiz. Böyle gelmiş 
olabilir; ama, geliniz, bu sistemin böyle gitmeyeceğini görelim ve duruma el koyalım. 

Anayasanın 60 inci maddesi, sosyal güvenliğin herkesin hakkı olduğunu ifade ediyor; ama, 
bugün, sosyal güvenlik şemsiyesi altında olan insanlar perişandır. Bir de, bu şemsiyenin altında bu
lunmayan, sosyal güvenlikten tamamen mahrum olan insanları düşünürsek, onların da ne halde ol
duklarını yine takdirlerinize bırakıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Kurum bu halde... Niçin bu hale geldi? Bunu, takip edenleriniz muhak
kak ki biliyor; ama, vurgulamakta yarar görüyorum: SSK, kurum olarak, bugün, hâlâ, siyasî iktida
rın tasallutu altındadır. SSK'yı, bir özerk yapıyla, siyasî iktidarların -bu İktidarı da kastederek söy
lemiyorum; bu, hep böyle olmuş, böyle gelmiş- tasallutundan kurtarmadığımız sürece, SSK'yı bu 
durumdan çıkarma şansımız olmayacaktır. 

Bakınız, bugün ifade edildi; devletin, SSK'ya hiç katkısı yoktur ve sosyal güvenliğe katkısı ol
mayan tek OECD ülkesi Türkiye'dir. Batılılaşıyoruz ya, işte, halimiz budur... 

Muhterem arkadaşlarım, devletin, SSK'ya katkısı yok; ama, SSK'yı devlet yönetiyor. Şimdi, 
size soruyorum: Hiç katkınız olmayan kurumu hangi hakla yönetiyorsunuz? (RP sıralarından alkış
lar) 7 Yönetim Kurulu üyesinin 4'ünü devlet atıyor, 3'ünü işçi işveren ve emekli kuruluşları atıyor. 

Burada, bir başka hususu daha dikkatlerinize sunuyorum: Takdir edersiniz ki, genel kurullar, 
muhakkak, bütün kurumlarda en yetkili organdır. Şimdi, Sayın Genel Müdür de buradadır, soruyo
rum: SSK Genel Kurulu ne iş görür; ibra yetkiniz var mıdır; denetim yetkiniz var mıdır; yok... O 
halde, yönetimde, iştirakçiler azınlıkta; hiç katkınız yok, Kurumu siz yönetiyorsunuz; genel kurul-
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da, kurula katkısı olan bütün işçi kuruluşları temsil edilmiyor, hem yönetimde hem genel kurulda 
-bir başka büyük eksiklik- ve genel kurulun kararları istişarî nitelikte, hiçbir yaptırım gücü yok. Ha
yır... • . • ,' ' 

Bakınız, çok meşhur, çok malum bir söz; ama, huzurlarınıza getirmek istiyorum: Geliniz, 
SSK'yı işçiye bırakınız; sizden, başka hiçbir şey istemiyoruz. İşçiye bırakın... Gölge etmeyin, siz
den, başka ihsan istemiyoruz. Samimi kanaatimi söylüyorum; bugün, Türkiye'de hükümet olmasa, 
Türkiye daha iyi yönetilir. (RP sıralarından alkışlar) Bugün, Hükümetin müdahalesi olmasa, işçiye 
bırakılsa, SSK daha iyi yönetilir. Bunu, bütün içtenliğimle söylüyorum; hiçbir siyasî mülahazayla 
söylemiyorum. Hiç katkınız olmayan bir kurumda ne işiniz var?.. 

EKREM PAKDEMlRLÎ (Manisa)-Kanunu değiştirelim. 
NECATİ ÇELİK (Devamla)- Hay hay, Sayın Hocam; yapılması gereken odur. 
Muhterem arkadaşlarım, zannediyorum vakit daralıyor; sözlerimi toparlamak istiyorum. Şayet 

vakit olursa, yarın da, önerge sahipleri adına yine ben konuşabilirim veya bir arkadaşım konuşur; 
kalan bölümleri de, konuşacak olan arkadaşlarıma bırakmak istiyorum. 

Durum bu; ifade ettim; böyle gelmiş olabilir; ama, böyle gitmez. O halde, Kurumu, içine düş
tüğü bu çıkmazdan kurtarmaya, hep beraber mecburuz. Nasıl kurtulur?.. Benim kanaatim odur ki, 
önce, kurumun yönetimini, iştirakçilerine bırakmak lazım; yani, işçiye ve işverene bırakmak lazım. 
Bildiğiniz gibi, işçi yüzde 14, işveren de yüzde 19,5 prim ödüyor. Başkaca da, kurumun bir geliri 
yoktur. Hükümet, sağ olsun, kurumun bütün menkul ve gayrimenkullerini -yönetimine müdahale 
ettiği gibi- çok kötü olarak kullanmıştır; bir fon olarak kulanmıştır; çok ucuza kapatmıştır; SSK, 
kendi menkul ve gayrimenkullerini değerlendirememiştir, nemalaridıramamıştır. 

O halde, SSK, aslî yönetime terk edilmeli, bırakılmalıdır ve muhakkak, SSK, özerk olmalıdır. 
Devlet, belki, bir denetim fonksiyonuyla müdahil olabilir veya katkıda bulunacaksa -ki, bulunma
ya mecburdur- katkısı oranında yönetimde temsil edilebilir. 

Bir başka önemli husus da şudur: Sayın Bakanım, son yıllarda, prim tahsilatında bir ilerleme 
kaydettiniz; ama, takdir edersiniz ki -siz de ifade ettiniz- bugün dahi, 45 trilyon lira prim alacağı
nız bulunmaktadır ve yanlış hatırlamıyorsam -sizin ifadenizi kullanmak için bu rakamları veriyo
rum- bu alacağın 19 trilyon lirası özel sektörde, 26 trilyon lirası da kamu sektöründedir. 

Hayır, böyle şey olmaz!.. Madem ki, SSK'nın bütün hikmeti vücudu aktuaryel dengeye daya
nıyor; burada, takdir edersiniz ki, prim tahsilatı çok önemlidir, aktif-pasif dengesi çok önemlidir. 
Bu bakımdan, primlerin tahsil edilebilmesi için caydırıcı önlemler almaya mecburuz; ama, hiçbir 
biçimde af kanunu, tahkim kanunu çıkarmamalıyız diye de düşünüyorum. 

Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; sosyal yardım meselesine gelince... Sayın Bakan 
da ifade ettiler, sosyal yardım zammı, tamamen, siyasî iradenin aldığı bir kararın sonucudur. Şayet 
siz, emeklilerinize -hangi ad altında olursa olsun- yardım yapmak istiyorsanız, bunu yapabilirsiniz. 
Yaparsanız, biz de çalışanlar olarak müteşekkir kalırız, sizlere teşekkür ederiz; ama, tekrar tekrar 
burada vurguladık; SSK sosyal güvenlik sistemi aktuaryel dengeye dayanıyor; yani, gelir olmadan, 
prim ödenmeden kimseye hiçbir şey ödeyemezsiniz. Siz, siyasî güç olarak emeklilerinize bir ekst
ra ödemede bulunmak istiyorsanız; bu, bizi memnun eder; ama, bu yükü SSK'ya yükleyemezsiniz. 
Yüklediniz... Şimdi biz istiyoruz ki... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) , 

NECATİ ÇELİK (Devamla) - Sayın Başkan, tamamlıyorum. -

BAŞKAN - Süre mi istiyorsunuz? 
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NECATİ ÇELİK (Devamla) -Hayır, son cümlemi söyleyeceğim Sayın Başkanım.-
BAŞKAN - Süre vermeden nasıl tamamlayacaksınız efendim? 
NECATİ ÇELİK (Devamla) - İşte süre istiyorum efendim. 
BAŞKAN - Peki, buyurun. Az önce "hayır" buyurdunuz da. 
NECATİ ÇELİK (Devamla) - Çok teşekkür ederim; sağ olun. 

... Yüklemiş olabilirsiniz; yanlıştır. Yanlıştan dönmek de fazilettir; hele yanlıştan dönen dev
let olursa, hükümet olursa bu daha da büyük bir erdemdir. Dolayısıyla, Sayın Hükümeti bu yanlış 
uygulamasından dönmeye davet ediyorum. SSK'yı, anabaşlıklar halinde sıraladığım bu önerilerle, 
içine düştüğü bu çıkmazdan kurtarmanın imkân dahilinde olduğunu ifade ediyorum. 

Bu duygu ve önerilerle, Yüce Meclisi, tekrar, Grubum adına saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. 
(RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Sayın Çelik, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, saat 16.45. Birleştirilerek görüşülmekte olan Meclis araştırması önerge

leriyle ilgili görüşmeleri tamamlamak; zaman kaldığı takdirde, gündemin diğer işlerini müzakere 
etmek için, 8 Şubat 1996 Perşembe Günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 16.45 

_ @ _ 

V. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

I, — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, TBMM eski Genel Sekreteri Tacettin Yinanç'ın, 
milletvekillerine, Meclis bütçesinden çiçek gönderdiği iddialarına ilişkin sorusu ve TBMM Başka
nı Mustafa Kalemli'nin yazılı cevabı (7/305) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemin tarafınızdan yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ede
rim. 

TBMM eski Genel Sekreteri Tacettin Yinanç'ın TBMM bütçesinden 550 milletvekiline tek 
tek çiçek gönderdiğine dair gazetelerde haber yayınlanmıştır. 

1. Tacettin Yinanç'ın 550 milletvekiline tek tek çiçek gönderdiği doğru mudur? 

2. Gönderilen bu çiçeklerin parası Tacettin Yinanç'ın kendi cebinden mi, yoksa Meclisin büt
çesinden mi ödenmiştir? 

3. Meclisin bütçesinden ödendi ise hangi tarih ve sayılı ve kimin onayı ile ödenmiştir? 

4. TBMM'in itibarının korunması için adı geçen şahıs hakkında bir işlem yapmayı düşünüyor 
musunuz? 

Saygılarımla. 

Şerif Bedirhanoğlu 
Van 
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T.B.M.M. B : 10 7 . 2 . 1 9 9 6 O : 1 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Genel Sekreterliği 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN. KAR. MD. 

Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/305-412/781 

Sayın Şerif Bedirhanoğlu Van Milletvekili 

İlgi: 30.1.1996 tarihli yazılı soru önergeniz. 
T.B.M.M. eski Genel Sekreteri Taçettin Yinanç'ın Milletvekillerine Meclis bütçesinden çiçek 

gönderdiği iddialarına ilişkin ilgi önergenizde yeralan sorularınız aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. , 
Mustafa Kalemli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

Cevap 1. T.B.M.M. eski Genel Sekreteri Taçettin Yinanç tarafından kendi kartıyla milletveki
li odalarına 408 adet saksı çiçeği gönderilmiştir. 

Cevap 2. T.B;M.M. Park ve Bahçeler Müdürlüğünden 50 000 TL. bedelle satın alınan Kalan-
şo, Primula ve Sinerarya türü çiçeklerin toplam bedeli olan 20 400 000 TL., Taçettin Yinanç'a 
31.1.1996 tarih ve 064963 numaralı tahsilat makbuzu ile T.B.M.M. Vakfına nakden ödettirilmiştir. 

Cevap 3. Sözkonusu çiçeklerin bedelleri için T.B.M.M. bütçesinden herhangi bir ödeme yapıl
mamıştır. 

Cevap 4. Bir işlem yapılmasına gerek duyulmamaktadır. 

• . 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
10 UNCU BİRLEŞİM 7 . 2 . 1996 ÇARŞAMBA Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER' 

3 
S E Ç İ M 

' 4 
OYLAMASI YAPILACAK fŞLER 

•ö 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
• YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELEIV 

1. — İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 9 arkadaşının, Sosyal Sigortalar Ku
rumunun sorunlarını ve alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/1) 

2. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 15 arkadaşının, Sait Halim Paşa 
Yalısında meydana gelen yangının nedenlerini ve TURBAN Genel Müdürlüğüyle 
ilgili yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/2) 

3. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan ve 21 arkadaşının, gazeteci Metin Gök-
tcpc cinayetinin açıklığa kavuşturulması ve faillerinin ortaya çıkarılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/3) 

— ı _ 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

4. — İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit ve 12 arkadaşının, gazeteci Metin Gök-
tepe cinayetinin açıklığa kavuşturulması ve faillerinin ortaya çıkarılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4) 

5. — İstanbul Milletvekili Halit Dırmankaya ve 16 arkadaşının, Petrol Ofisi Genel 
Müdürlüğünde meydana gelen yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaiîarmı araştırmak ve alın
ması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddelerii uyarımca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/5) 

6. _ İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaşının, TMO Genel 
Müdürlüğündeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken ted
birleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve. 103 üncü maddeleri 
uyarınca ibir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/6) 

7. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 18 arkadaşının, hudutlarımızın 
güvenliği konusunda alınan ve alınması gereken tedbirleri araştırmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/7) 

8. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 18 arkadaşının, yüksek öğretimin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/8) 

9. _ Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki 
ilaç irnalatıve tüketimi ile denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/9) 

10. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve İ4 arkadaşının, Lipns Kulüpleri 
ile yan kuruluşlarının faaliyetlerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/10) 

11. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 15 arkadaşının, Rotary Kulüpleri
nin faaliyetlerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

12. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 15 arkadaşının, Bilderberg Kulübü
nün faaliyetlerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

13. — Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 15 arkadaşının, taşkömürü 
üretimindeki sorunların çözüm yollarının tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/13) " ' 

.14.— Kocaeli Milletvekili Necati Çelik ve 18 arkadaşının, sosyal güvenlik ve 
S.S.K. ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

15. — Karaman (Milletvekili Zeki Ünal ve 21 arkadaşının, su kaynaklarımızın 
daha iyi değerlendirilmesi ve Manavgat Çayı üzerinde uygulanan proje konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 vo 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

16. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 9 arkadaşının, Açık öğretim 
Fakültesi öğrencilerinin sorunlarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/16) 
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SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 




