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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. - İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 10 arkadaşının, Sosyal Sigortalar Ku

rumunun sorunlarını 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 
Ş.S.K. ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilme
si amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in, İstanbul İlinin asayiş sorunlarına ilişkin gündem dı
şı konuşmasına İçişleri Bakanı Teoman Ünüsan cevap verdi. 

Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, yeni yasama dönemi çalışmalarına, 

Adana Milletvekili İbrahim Ertan Yülek pancar üreticilerinin sorunlarına; 

İlişkin gündem dışı konuşma yaptılar. 

Kocaeli Milletvekili Necati Çelik ve 38 arkadaşının, çalışanların tasarrufa teşvik edilmesi ye 
bu tasarrufların değerlendirilmesi konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 
okundu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırasında yapılacağı açık
landı. 

Birleştirilerek görüşülmesi kabul edilen; 

İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 9 arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumunun sorunlarını ve 
alınması gereken tedbirleri tespit etmek (10/1), 

Kocaeli Milletvekili Necati Çelik ve 18 arkadaşının, sosyal güvenlik ve SSK ile ilgili sorunla
rın araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi (10/14); 

Amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri üzerinde bir süre görüşüldü. 
8 Şubat 1996 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere; birleşime 16.45'te son ve

rildi. 

Yasin Hatiboğlu 
Başkanvekili 

Ali Günaydın 
Konya 

Kâtip Üye 

• — © 

Kâzını Üstüner 
Burdur 

Kâtip Üye 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 

8 . 2 .1996 PERŞEMBE 

Meclis Araştırması Önergeleri 

1. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 12 arkadaşının, ülke kaynaklarının tespit edilmesi 
ve değerlendirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve İ03 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.2.1996) 

2. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaşının, özelleştirme uygulamalarıyla 
ilgili usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/19) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.2.1996) 

m __________ 

- 190 -



T.B.M.M. B : l l 8 . 2 .1996 ö : l 
BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 

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

— d - — • 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan 
niyaz ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin 11 inci Birleşimini açıyorum. 

Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce, gündemdışı söz talebi vardır, üç sayın üyeye söz vereceğim. 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR , 

/ . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'ıın, Türkiye'de hayvancılığın sorunlarına ilişkin 
gündem dışı konuşması ve Tarım ye Köy işler i Bakanı Nafiz Kurt'ım cevabı 

BAŞKAN - İnşallah saat 17.00'e kadar programı bitirmeyi düşünüyoruz; sayın hatiplerin yar
dımcı olacaklarını umuyorum. 

Türkiye'deki hayvancılığın sorunlarıyla ilgili konuşmak üzere Sayın Ahmet Cemil Tunç, bu
yurun efendim. 

AHMET CEMİL TUNÇ (Elazığ) - Sayın Başkan, sayın milletvekili arkadaşlarım; Türkiye'de 
gün geçtikçe azalan hayvan varlığımızla ilgili görüşlerimi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 
Bu vesileyle, 20 nci dönemin hayırlara, hayırlı hizmetlere vesile olmasını dileyerek hepinizi say
gıyla selamlarken, Sayın Başkanvekilimize de, yeni görevlerinde başarılar diler ve söz verdikleri 
için de ayrıca teşekkür ederim. 

Bilindiği gibi, ülkemiz bir tarım ülkesi; henüz sanayileşme yolunda olan; ama, sanayileşeme
miş bir tarım ülkesi görünümündedir. Ülke nüfusunun takriben yarısı tarımla ve hayvancılıkla meş
gul olmaktadır. Özellikle doğuda ve güneydoğuda yaşayan halkın takriben yüzde 90'ı, coğrafî şart
lar gereği hayvancılıkla meşgul olmakta; ancak, son on yıldır hayvancılık sektöründe çok fazla ih
malin olduğunu, dolayısıyla hayvan varlığımızın, özellikle bu bölgede yok olma tehlikesiyle karşı 
karşıya olduğunu hepimiz biliyoruz. 

Bu bölgede yapılan hayvancılık, genelde mera hayvancılığıdır. Terör dolayısıyla bu meraların 
çok büyük bir kısmı kullanılamamaktadır, buralara hayvanların götürülmesi güvenlik açısından ya
saklanmıştır. İlkbaharda, yaylalara çıkma mevsimi geldiğinde bu sorun daha da belirgin bir hale 
gelmekte, yaylalara çıkamayan vatandaşlar, hayvanlarını elden çıkarmak durumunda kalmaktadır
lar. Bölgedeki göçlerin bir kısmı terörden dolayı olurken, bir kısmı da, işsizlikten dolayı olmakta
dır. Hayvanını merada özgürce, rahatça otlatamayan köylü, hayvanını elden çıkarmak ve dolayısıy
la köyünde işsiz kaldığı için göç etmek zorunda kalmaktadır. Bir yandan terör, bölgedeki hayvan 
varlığını yok ederken, öbür yandan, hükümetin uyguladığı yanlış politikalar, bütün Türkiye'de hay
vancılığı bitirme tehlikesiyle karşı karşıya getirmektedir. 

Et ithalatının serbest bırakılmasının mantığını anlamak mümkün değildir; hele kemiksiz parça 
et ithalinin mantığını anlamak hiç mümkün değildir. 100-150 bin liraya ithal edilen etin, hayvan
cılık sektörüne vurduğu darbeyi, bu ülkede bilmeyen hiç kimse yoktur; sadece parça et değil, can
lı hayvan ithalatı da gün geçtikçe artmaktadır. Bu yıl, ithal sığırlar, İskenderun Limanından Ela-
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zığ'daki, Bingöl'deki, Van'daki, Bitlis'teki besicilere kilosu 90 bin lira gibi bir fiyatla satılmıştır. 
Yerli hayvanın kilosunu 160-170 liradan alan besicilerin büyük bir kısmı, haksız rekabetten dola
yı bu yıl zarar ettirilecektir. Bunun dışında, kaçak giren hayvanlarla beraber, Türkiye, âdeta et it
halatçıları için bir cennet; ama köylüler için, ama üreticiler için, yetiştiriciler için bir cehennem olu
vermiştir. Hele, bir taraftan her türlü ucuz et ithalatına izin verilirken, öbür taraftan hayvancılığın 
teşvikini de anlamak mümkün değildir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, toparlar mısınız lütfen. 

AHMET CEMİL TUNÇ (Devamla) - Sayın Başkanım, toparlamaya çalışıyorum. 

Halbuki, en iyi ve en ucuz teşvik, yapılmakta olan ithalatın hemen kesilmesidir. Hükümet, do
ğuda hayvancılığı teşvik için 2 trilyon, seçimlerden hemen önce de 18 trilyon gibi bir teşvik yapa
cağı vaadinde bulundu; ancak, bugüne kadar 2 trilyon civarında bir teşvikin yapıldığını biliyoruz. 
Ancak, burada, ben şunu ifade etmek istiyorum: Türkiye'de hayvancılığın çok kısa bir sürede eski 
haline dönüştürülebilmesi için, mutlaka faizsiz kredilerin verilmesi gerekir; ama, iki sene önce ya
pılan gibi değil. İki yıl önce, faizsiz krediler verildi; ama, bunlardan hiçbiri yerini bulamadı; bu kre
diler, üretimde, yetiştiricilikte kullanılması gerekirken, âdeta tüketimi teşvik ettiler. Bu krediler ve
rilirken istenilen, hem ipotek hem banka teminat mektubu... Peki, köyde oturan hangi çiftçi, hangi 
köylü banka teminat mektubunu görütüp, o krediyi alabilirdi; hiçbir tanesi alamadı. Dolayısıyla, şe
hirde oturan zengin esnaf, zengin tüccar, bu kredilerden istifade etti ve dolayısıyla, üretici, bu kre
dilerden istifade edemedi. Yine, bu kredilerin, hayvancılığın çok yoğun olduğu yerlerde kullanıl
ması gerekirken, aynı sene vermiş olduğum bir yazılı soru önergesine aldığım cevaba göre, bu kre
dilerden Bingöl'deki köylü istifade edememiş, Mardin'deki köylü istifade edememiş, Diyarbakır, 
Bitlis, Van'daki köylü istifade edememiş... Peki, krediler, eğer bu şekilde verilecek olursa, yani ih
tiyacı olana... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

AHMET CEMİL TUNÇ (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Eğer, krediler yerini bulmayacak olursa, geçmişteki gibi, kaynaklar, yine israf edilmiş olacak. 

Elazığ'da bu krediden istifade edenleri, teker teker tanıyorum ve biliyorum; bunların hepsi benim 
yakınımdır. Bunlar, tek kuruş kredi vermesiniz bile, yine, aynı işi devam ettirebilecek güçtedirler; 
ama, ihtiyacı olan köylülerin hiçbiri, bu krediden istifade edemedi. Umuyorum ki, bu yıl verilecek 
olan krediler, aynı akıbetlerle karşı karşıya kalmaz; gerçekten, ülkemiz hayvancılığının gelişmesin
de kullanılacak olan krediler, bu insanlara verilir ve inşallah, bu sektör de, kısa bir süre sonra can
lanır. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Sayın Tunç, teşekkür ediyorum. 
Gündemdışı konuşmaya cevap vermek üzere, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Nafiz Kurt; 

buyurun efendim. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NAFİZ KURT (Samsun) - Sayın Başkan, değerli millet

vekili arkadaşlarım; Refah Partisi Elazığ Milletvekili olan arkadaşımın gündemdışı konuşmasına 
cevap vermek üzere, huzurlarınızda bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın arkadaşıma teşekkür ediyorum; hayvancılığın, hakikaten, Türkiye'de, nereden nereye 
geleceğinin hesabını bırakıp, hangi hükümetler gelirse gelsin, ıslah edilmek mecburiyetinde oldu
ğunu beyan etti; biz de Hükümet olarak buna aynen katılıyoruz. 
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Güneydoğudaki illerimize, 1995 senesinde 2 trilyon lira kredi verildi. Benim Tarım Bakanlı

ğım zamanında da, 9 trilyon lira tarım kredi kooperatiflerine, 9 trilyon lira da Ziraat Bankası vası
tasıyla yüzde 20 faizle kredi olarak dağıtılmak üzere kararname çıkmış bulunuyor. Bunun 4.6 tril
yon lirası Hazinemizce Ziraat Bankasına aktarıldı, dün de kooperatifler için 700 milyar lira geldi. 
18 trilyon liranın 9 trilyonunu kooperatiflere, diğer 9 trilyonunu da, Ziraat Bankası vasıtasıyla süt 
inekçiliği kredisi olarak, hiçbir ayırım yapılmadan müracaat sırasına göre dağıtılması talimatını, il
lerdeki ilgili kuruluşlara bildirmiş bulunuyorum. 

Bu kredilerin dağıtılmasından sonra 1996 senesinde müracaat eden kooperatiflere de, hak ve 
hukuka uygun olarak sırasıyla dağıtımını yapmış bulunuyoruz. 

Bundan en ufak kuşkusu olan varsa yahut da müracaat sırasına göre dağıtılmadı diyen bir mil
letvekili arkadaşım varsa, derhal teftişine gidip, bunu bozanların neden yaptığını, sizlerin huzuru
na tekrar getirmek mecburiyetindeyim. 

Eskiden hayvan ihraç eden ülkemiz, bugün hayvan ithal etmeye başladı. Evet, kırmızı et itha
line de başladık. Bunlar bizim için çok acı; ama, bu konuda nereden nereye, nasıl gelindiğinin he
sabını birbirimize sormak mecburiyetinde değiliz. İnanınız ki, eğer bu böyle giderse, hayvancılığa 
önem vermezsek, kurban bayramlarında keseceğimiz kurbanlıkların da ithal edilmesi mecburiyeti 
doğacaktır. 

Biz bu 18 trilyonu iki sene içerisinde programladık; fakat, hayvan üreticimizin, Bakanlığımı
za ve milletvekillerimize olan tazyiki ve hayvan alımlarını devamlı şekilde istemeleri, ithal edece
ğimiz ve içeriden bulacağımız hayvanların da fiyatını artırmaya başladı. 70 milyon liraya alacağı
nız hayvanı, 100-120 milyon liraya alarak üreticimize dağıtmak mecburiyetinde değiliz; ama ben 
inanıyorum ve siz de inanın ki, iki sene zarfında -hangi hükümetler gelirse gelsin- bu sistemi .boz
madığımız takdirde, hayvancılığımızın muhakkak düzlüğe çıkacağı kanaatindeyim. Hükümetimi
zin yapmış olduğu bu başlangıç gayet iyidir, inşallah gelecek hükümetler de, bunu devam ettirir ve 
iki üç sene zarfında da Türkiye, hayvan ithalatına değil -eskiden olduğu gibi- hayvan ihracaatına 
yönelik bir.ülke olur. 

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum, teşekkür ediyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
2. -Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, millî eğitimin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuş

ması 
BAŞKAN - Millî eğitimin sorunlarıyla ilgili olarak, buyurun Sayın Ekinci. 
YUSUF EKİNCİ (Burdur) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerimin başında Sayın 

Başkanı ve Başkanlık Divanı üyelerini tebrik ediyor, çalışmalarının hayırlı ve başarılı olmasını di
liyorum; Yüce Meclisin 20 nci Dönem çalışmalarının da devletimiz ve milletimiz için hayırlı so
nuçlara vesile olmasını temenni ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir zamanlar okullarına öğrenci bulmakta güçlük çeken 
Türkiyemiz, bugün öğrencilerine okul bulmakta zorlanır hale gelmiştir. Bir milletin ilerleme ve 
yükselme arzusuyla, dinamizminin açık bir ifadesi olarak, daha çok ve daha kaliteli eğitim talebin
de bulunur hale gelmesi, sevindirici bir gelişmedir. Bize düşen görev, çeşitli imkânsızlıkları gerek
çe göstererek, bu talebi köreltmek değil, en üst seviyede karşılanabilmesi için, gerekli tedbirleri al
maktır. 

Bugün dünyaya önderlik eden ve bilgi toplumu olarak vasıflandırılan ülkelerde, devlet yapısı
nın en karakteristik özelliği, bütün diğer hizmet sektörleri arasında eğitim sektörünün en önemli ye
re sahip olmasıdır. Bunun manası şudur: İktisadî, sosyal ve kültürel kalkınma insanla başlar; bunun 
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gereği olarak, insanı, maddî ve manevî değerleriyle birlikte bir bütün olarak telakki eder ve eğiti
minde bu bütünlük sağlanabildiği ve bu yönde nitelikli insan yetiştirilebildiği oranda başarıya ula
şılır. En değerli millî varlığımız ve kalkınmanın sürükleyici faktörlerinden en önemlisi beşerî kay
nağımızdır, insanımızdır, yarının teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimizdir. 

Ekonomik güçlüklerimizin olduğu doğrudur, gerçektir; ama, bu güçlükleri aşabilmek için, eği
time daha az kaynak ayırmayı çare olarak görmek, bizi, ileride telafisi imkânsız hatalara düşürür. 
Altyapı yetersizliğinden, bir süre daha çamurlu yollarda yürüyebiliriz; enerji yetersizliğinden, fab
rikalarımız tam randımanla çalışmayabilir; vatandaşlarımız, özel araç sahibi olma arzularını bir sü
re erteleyebilirler; bütün bunların zaman içerisinde telafisi mümkündür; ama, çocuklarımızı ve 
gençlerimizi eğitim görmeleri gereken yaşlarda okula almayıp, sokağa terk edersek, onları yeniden 
topluma kazandırma şahsını tamamen kaybederiz; bunun toplumsal maliyeti çok ağırdır. Bu sebep
le, ekonomik güçlükleri aşabilmek için, istikrar programları uygulamak, eğitime daha az kaynak 
ayırmanın gerekçesi olamaz, olmamalıdır. 

Nitekim, yapısal uyum programı uygulayan bazı ülkeler, çok ciddî ekonomik sorunlarına rağ
men, geleceği düşünerek, eğitime daha fazla kaynak ayırma kararlılığını göstermişlerdir. 

Kalkınmamızda en önemli kaynağımız olan gençlerimizi, genç nüfusumuzu, genç dinamik nü
fusumuzu, Türkiye'yi, 21 inci Yüzyıla hazırlayacak iyi eğitilmiş' insan gücü haline getirebilmek 
için, eğitime daha fazla kaynak ayırmak mecburiyetindeyiz. 

Son iki yılda genel bütçeden eğitime ayrılan kaynak endişe verici boyuttadır. Eğitime ayrılan 
maddî kaynakların azalmasının yanında* son aylarda emekli olanlarla birlikte, öğretmen açığının 60 
bine yaklaşması, Türk Millî Eğitimini yeni bir darboğazla karşı karşıya getirmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı, örgün eğitim kurumlarında, yaklaşık 12 milyon öğrenciye, 450 bin öğ
retmenle hizmet vermektedir. Öğretmene düşen öğrenci sayısı 28* dir; bu rakam, Avrupa Birliği ül
kelerinde daha yüksektir. 

İlkokullarda 1 öğretmene düşen öğrenci sayısı, Türkiye'de 30, Fransa'da 23, İngiltere'de 22,. 
Almanya'da 21'dir. Ortaokul ve liselerde ise: 1 öğretmene düşen öğrenci sayısı Türkiye'de 24, Al
manya'da 17, İngiltere'de 15, Fransa'da 14'tür; bu rakamlar hesaplanırken, illerarası ve il içerisin
deki dengesiz dağılım bu hesaba dahil edilmemiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı, durumu kısmen düzeltmek için... ' 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen bitirin efendim... 

YUSUF EKİNCİ (Devamla) - Toparlıyorum efendim. 

BAŞKAN - Buyurun. ; . 
YUSUF EKİNCİ (Devamla) - ...1995 yılında 50 binden fazla öğretmen ihtiyacı olduğuriu ifa

de etmiş; ancak, 26 500 öğretmenimizi göreve başlatabilmiştir. Emekli olan öğretmen sayısının, 
tahmin edilenin üç katına yaklaşmasıyla, öğretmen noksanı kriz noktasına gelmiştir. Bugün, bıra
kınız köyleri, şehir merkezlerindeki ilkokullarda dahi, öğretmen sıkıntısı çekilmektedir, okulları
mız boşalmış durumdadır. 

Öğretmen yetiştiren kurumların mezun edebilecekleri öğrenci sayıları dikkate alındığında, 
kadro tahsis edilse dahi, sorunun kısa sürede çözülemeyeceği,görülmektedir. 1995 - 1996 öğretim 
yılı için 12 bin sınıf öğretmenine ihtiyaç varken, bu alanda, eğitim fakültelerinin son sınıflarında 
bulunan öğrenci sayısının, 6 bin olduğu düşünülürse, mezun olanların tamamının atamaları yapıl
sa bile, bu ihtiyaç karşılanamayacaktır. 

- 194 -



T.B.M.M. B : 11 8 . 2 .1996 O : 1 
Bunun üç çaresi vardır: Yeniden öğretmen almak, vekil veya ücretli öğretmen görevlendir

mek, emekli öğretmenlere, emekli aylıkları kesilmeksizin, çalışma imkânı sağlamaktır. 

Öğretmenlerimizi en verimli yaş ve çağlarında emekli olmaya zorlayan faktör, ekonomiktir. 
Konunun ciddiyeti ortadadır, kısa sürede çözüm bulunmazsa, ülkemiz açısından, ileride telafisi 
mümkün olamayacak olumsuzluklar yaşanacaktır. 

Bu sebeple, hazırladığımız bir kanun teklifini Yüce Meclise sunduk. Bağ-Kur ve Sosyal Sigor
talar emeklilerinde olduğu gibi, Emekli Sandığına tabi kurumlarda çalışan ihtisas sahibi öğretmen
ler de, emekli aylıkları kesilmeden çalıştırılma imkânına kavuşturulmalıdırlar. Bu tedbir geçici ola
caktır; çünkü, idarenin gerekli tedbirleri alması vĉ  yüksek öğretim kurumlarımızın gerekli öğret
meni yetiştirinceye kadar bu tedbirin alınması gerektiğine inanıyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
YUSUF EKİNCİ (Devamla)-Bağlıyorum Sayın Başkan. . 
BAŞKAN - İyi bağlıyorsunuz efendim!.. Efendim, lütfen bitirir misiniz... 
YUSUF EKİNCİ (Devamla) -Eğitim hakkı kutsal bir haktır, Anayasamızın teminatı altında

dır. Çocuklarımıza ve gençlerimize kaliteli bir eğitim imkânı hazırlamak, bizim, hem hukukî hem 
insanî hem vicdanî görevimizdir. 

Eğitim meselesinin partilerüstü bir anlaşıyla ele alınacağına inanıyor; bu vesileyle, Yüce Mec
lise saygılarımı sunuyorum. 

Teşekkür ederim; (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Ekinci, teşekkür ediyorum. 
3. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, YÖK'teki son gelişmelere ilişkin gündem dışı ko

nuşması 
BAŞKAN - Sayın Mustafa Ünaldı, YÖK'teki son gelişmelerle ilgili konuşmak üzere; buyu

run. (RP sıralarından alkışlar) 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; YÖK'teki son gelişme

ler üzerine düşüncelerimi arz etmek üzere, gündemdışı söz almış bulunuyorum; önce, hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Yeminden sonra ilk defa kürsüye çıkışım vesilesiyle de, 20 nci Dönem milletvekilliklerinin, 
milletvekillerimizin hepsine, seçimlerden sonraki hizmetleri boyunca hayırlı olmasını diliyor, teb
rik ediyor, milletimize, ülkemize, insanlık âlemine, kendi şahıslarına ve ailelerine hayırlar getirme
sini temenni ediyor, hayırlı çalışmalarında başarılar diliyor ve bu vesileyle de, içerisinde bulundu
ğumuz Ramazanımızın da af ve mağfirete vesile olmasını niyaz ediyorum. 

Yine, Sayın Başkanın şahsında, yeni seçilen tüm Başkanlık Divanını da tebrik ediyor; Divan
da yapacakları çalışmaların, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini niyaz ederken... (DSP sı
ralarından "Sayın Başkan, konuya gelsin" sesleri) 

. BAŞKAN - Efendim, tebrikat kısmı süreye dahil değildir, buyurun. , 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - ...söz verdiği için de Sayın Başkana teşekkürler ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemiz insanının, milletimizin, çağı yaşamak en büyük 
en önemli en önde gelen haklarından birisidir; ama, yönetimlerin, milletimize çağı yaşatabildiğini 
iddia edebilmek durumundan çok uzaklardayız. Önce, bu acı gerçeği tespit etmek ve ondan sonra
ki değerlendirmeleri ona göre yapmak durumundayız. Mevcut durumdan kurtulup hak ettiğimiz se
viyeye gelebilmemiz için, gerekli çabaların başında, eğitimimize sahip çıkmak ve özellikle'de, üni
versitelerimizin fonksiyonunu ihtiyaçlar çerçevesinde aktive etmek mecburiyetindeyiz. 
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Eğitimimizle ilgili tespitleri, biraz evvel gündemdışı konuşan arkadaşımız, gündemdışı konuş-, 

ma çerçevesinde, söylenebileceği kadarıyla ifade etti; o konuları tekrarlamayacağım. Üniversite 
konusunu, bana ayrılan süre içerisinde gündeme getirmek ve hepimizin bu konuda düşünmesini 
sağlamak ihtiyacını hissediyorum. 

Biraz evvel ifade ettiğim gibi, ülkemizin, insanımızın çağı yakalayabilmesi için üniversitele
rimize çok önemli görevler düşmektedir, aktive etmek mecburiyeti ortaya çıkmaktadır; ama, bu ak-
tivasyonu yapabildiğimizi iddia etmekten yine mahrumuz; aksine, aktive etmeyi bırakın, durumu 
muhafaza edebildiğimizi söylemekte zordur. Bu konuda söylenecek çok şey var; hepsini gündem
dışı bir konuşmaya sığdırmak mümkün değildir. Ben, bu süre içerisinde, sadece, son günlerde ya
şanan öğrenci hareketlerini ve YÖK Başkanlığına yapılan atamayı ifade ederek zamanımı değer
lendirmek istiyorum. 

Öğrenci hareketlerine -empoze edildiği gibi- ekseriyetle öğrencilerin katıldığını, toplumu hu
zursuz edecek hareketlerde öğrencilerin olduğunu söylemek mümkün değil; aksine, sokağa provo
kasyonlar hâkim olmakta ve mesele, bu yönüyle büyütülmeye çalışılmaktadır. Hükümet boşluğu da 
bu konuda provokatörlere imkân vermekte ve provokatörlerin sokağa hâkim olmasına veya sokak
ta olay çıkarmalarına sebep olmaktadır. Ülkedeki karanlık güçler, hükümet boşluğunu değerlendi
rerek ülkede, insanımıza, çok büyük zararlar getirecek birtakım kargaşaları çıkarmaya çalışmakta
dır. Bu konuda, gerek halkımız olarak gerek onların temsilcisi milletvekilleri olarak bizler, gerek
se icra organı olarak uyanık olmak tedbirli olmak, gerekenleri yapmak mecburiyetindeyiz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Sayın Başkan "selam faslı süreye dahil değil" demiştiniz. 
BAŞKAN - Efendim, bir dakikanızı alayım, el va'dü keddeyn; söz verdik, tebrikatı süreye da

hil etmeyecektik; buyurun. 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Bu öğrenci hareketlerinin zamanı, zemini, herhalde biraz da harçlara getirilen zamların zaman 

ve zeminiyle alakalıdır. Onun için, bunun da provokasyona katkısı olduğunu ifade etmek istiyorum. 
Bu konudaki yanlışlığı özellikle belirtmek istiyorum. Ülkemiz insanının, şu günkü iktisadî ortam
da, ekonomik şartlarının nasıl olduğunu hepimizin değerlendirmesi gerektiğini ifade etmek istiyo
rum. Bu yönden de yine, bizlere ve icraya çok önemli fonksiyonlar, görevler düşmektedir, yanlış
lardan kurtulmamız gerekmektedir. Sayın YÖK Başkanı da, maalesef, bu provokasyonlara katkıda 
bulunmuştur; bu zamların bile yetersiz olduğunu, önümüzdeki günlerde daha çok zamların gelece
ğini ifade etmiştir; âdeta, yangına körükle gidercesine bayanlarda bulunmuştur. 

Paralı eğitimin şartları ülkede var mı; her zaman bahsettiğimiz eşitsizlik şartlarında, okuma 
imkânlarına sahip mi; bunları değerlendirmeden birtakım maliyet hesapları ortaya koyup, ondan 
sonra da o maliyet hesaplarıyla evlatlarımızın, yılın ortasında, eğitimin en zor şartlan içerisinde 
zorluklarla karşı karşıya bırakılması, herhalde provokatörlere birtakım imkânlar tanımak demektir. 

Sürenin kısalığı içerisinde dokunacağım ikinci konu da, YÖK Başkanının seçimi olayı demiş
tim, onu da bir iki cümleyle ifade etmek istiyorum. YÖK Başkanlığına getirilen şahsın, daha önce
den Trabzon'daki ve TÜBİTAK'taki çalışmalarında, milletimizin genel kültür anlayışına zıt düşen 
faaliyetlerle sabıkalı olduğu için, devlet-millet kaynaşmasına ters düşen bir yapıya sahip olduğunu 
Özellikle vurgulamak istiyorum. Hele hele, bu harçlar dolayısıyla verdiği son beyanların, adaletle 
gerçekleştirilmesi düşünülen, daha adil ortamlara getirilmesi gereken yurtdışına öğrenci gönderme, 
asistan alma meselelerinde verdiği beyanların da, hükümet boşluğu ortamında ülkemiz insanını ra
hatsız eden beyanlar olduğunu söyleyerek, sürem dolduğu için, sözlerimi bitiriyorum. İnşallah, 
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bundan sonraki vesilelerle bu konunun detaylarını tekrar huzurlarınıza getirmek istediğimi ifade 
ediyor, tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Ünaldı, bir dakika daha süreniz var efendim; arzu ederseniz kürsüyü kulla
nabilirsiniz. 

MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Teşekkür ederim. 

BAŞKAN-Peki. 

Teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, gündemdışı görüşmelerimiz tamamlanmıştır. 

Gündeme geçeceğim; yalnız, bu arada, dünden yarım kalan bir işi tamamlamamız için Sayın 
Hükümetin hazır bulunmasında Tüzük zarureti var; bunu arkadaşlarıma duyurmuş olayım. 

Şimdi, bir Meclis araştırması önergesi vardır; okuttuktan sonra, görüşmelere, kaldığımız yer
den başlayacağız. 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMA
SI ÖNERGELERİ 

1. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 12 arkadaşının, ülke kaynaklarının tespit edilmesi 
ve değerlendirilmesi konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye'nin temel kaynaklarının tespit edilmesi, imkânlarının ve faydalanma yollarının ortaya 
konulması ve bunların ülke yararına göre değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hakkında Anaya
sanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nçi ve 103 üncü maddeleri gereğin
ce Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Mustafa Ünaldı (Konya) 

Azmi Ateş (İstanbul) 

Mehmet Altan Karapaşaoğlu (Bursa) 

Remzi Çetin (Konya) 

Osman Yumakoğulları (İstanbul) 

Osman Pepe (Kocaeli) 

İsmail Özgün (Balıkesir) 

Metin Perli (Kütahya) 

Zeki Ergezen (Bitlis) 

Aslan Polat (Erzurum) 

Zülfikâr Gazi ı (Çorum) 

Mehmet Emin Aydınbaş (tçel) 

Ekrem Erdem (İstanbul) 

Gerekçe: 
Türkiye'nin gerek gayri safî millî hâsıla gerekse fert başına düşen millî gelir ve gerekse diğer 

ekonomik göstergeleri itibariyle değerlendirildiğinde, her yönden verimli ve bereketli kaynaklarıy
la mütenasip bir durumda olmadığı görülmektedir. 
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Tarımsal alanlarımız, ormanlarımız, petrolümüz, madenlerimiz ve her yönden verimli olması 

beklenen insan gücümüz doğru olarak ortaya konulamamakta ve doğru olarak değerlendirileme-
mektedir. . 

Bütün bu değerlerin ortaya konulup, ülkemizin zengin, insanımızın mutlu olması mümkün 
iken, yönetimlerin basiretsizliği, beceriksizliği ve çeşitli dış müdahalelerle bundan mahrum bırakıl
dığımız çeşitli yayınlarla ileri sürülmektedir. 

Ülke varlıklarını doğru olarak tespit etmek, ortaya çıkarılmasını engelleyen faktörleri belirle
mek ve en verimli şekilde işletilmesini sağlayacak yol ve yöntemleri araştırmak ve bunları bir an 
evvel geçerli kılmak hususu, tartışılmayacak kadar açıktır. 

İşte, bunu sağlamak için böyle bir araştırmaya ihtiyaç duyulmuştur. 
BAŞKAN - Önerge gündemde yerini alacak, Meclis araştırması açılıp açılmaması konusun

daki öngörüşme, sırasında yapılacaktır. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Ön-

görüşmeler" kısmına geçiyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER ! 
1. - İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 10 arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumunun sorun

larını 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 (10114) 

BAŞKAN - Bu kısmın 1 inci sırasında yer alan, İstanbul Milletvekili Sayın Emin Kul ve 10 
arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumunun sorunları ve alınması gereken tedbirleri tespit etmek 
amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi ile, 

14 üncü sırasında yer alan, Kocaeli Milletvekili Sayın Necati Çelik ve 18 arkadaşının, sosyal 
güvenlik ve Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgili sorunların araştırılarak, alınması gereken tedbirle
rin tespit edilmesi amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin, dünkü birleşimde alınan karar uyarınca bir
likte görüşülmesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Sayın Hükümet hazır mı? Hazır. 
Sayın Bakan, buyurun. İhtiyaç hissederseniz, bürokratlarınızı yanınıza alabilirsiniz. 
Sayın milletvekilleri, geçen birleşimde Hükümet adına ve Refah Partisi Grubu adına konuş

malar yapılmıştı. Şimdi, gruplar adına söz talebinde bulunan sayın grup sözcülerinin ve kişisel; ya
ni, önergede imzası bulunan iki sayın üyenin ismini okuyorum: -Refah Partisi Grubu adına Sayın 
Çelik konuşmuştu- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Antalya Milletvekili Sayın Bekir Kum-
bul, Anavatan Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Emin Kul; imza sahipleri sıfatıyla, 
Kocaeli Milletvekili Sayın Necati Çelik, İstanbul Milletvekili Sayın Emin Kul. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Bekir Kumbul; buyurun efendim. (CHP sıraların
dan alkışlar) 
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CHP GRUBU ADINA BEKİR KÜMBUL (Antalya) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

öncelikle, sizleri, Grubum ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ben, yirmiiki yıllık meslekî hayatımın ondört yılını bu Kurumda, Sosyal 
Sigortalar Kurumunda geçirdim; son ondört yılını. Bu Kurumda çalışırken, elbette bu sıkıntıları, 
gerçekten yaşayarak geldim. Zaman zaman, o Kurumun, özellikle sağlık kesiminde, hizmeti alan 
keşim yerine kendimi koyarak irdeledim, zaman zaman o hizmeti veren kişi olarak sıkıntıları yaşa
dım, zamdn zaman da hizmeti satın alanla hizmeti veren kesimin koordinasyonunu sağlayan idare
ci olarak görev yaptım; ama, şuna inanmanızı istiyorum: Gerçekten üç konumda da sıkıntılar var
dı; hizmeti alan sıkıntılıydı, hizmeti veren sağlık personeli sıkıntılıydı, üzerindeki idareci de sıkın
tılıydı. Bu sıkıntıları yaşadım geldim ve belki, Parlamentoya gelmemde, bu sıkıntıları aşabilir mi
yiz düşüncesinin etkileri de var. O nedenle, bu önergeyi veren Sayın Emin Kul ve arkadaşlarına, 
öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca, bu Parlamentoda, bu dönemde, bana bakanlık yapmış 
7 bakan arkadaşım var; o Kurumda çalışmış arkadaşlar var, o Kurumdan hizmet almış kesimin tem
silcisi var; sanırım, güzel şeyler üretebileceğimiz kanısındayım. 

Değerli arkadaşlar -tarihî sıraya göre gelirsek- Sosyal Sigortalar Kurumu 1945'te kurulmuş. 
1945'li yıllarda buraya prim yatıran işçi sayısı 300 bin civarında, emekli sayısı da 3 binlerde falan; 
ama, zaman geçiyor, 1950'ler 1960'lar geliyor. 1965'te yeni bir yasa, 506 sayılı Yasa karşımıza çı
kıyor. Yeni bir değişiklik yapılıyor; daha önce, emeklilik yaşında belirleme varken (60 iken) 506 
sayılı yasada kadının emeklilik yaşı 55'e düşürülüyor. _ 

Bunu, şunun için anlatıyorum; Herşeyi gerçekleriyle ortaya koyalım; ama, bu Kurumu bu sı
kıntıdan birlikte kurtaralım; ama, taraflarıyla birlikte, sosyal taraflarıyla birlikte ele alarak bu Ku
rumu bu durumdan kurtaralım. 

Daha sonra 1969'lara geliyoruz. 1969'da yeni bir yasa ortaya konuluyor. 1186 sayılı Yasayla, 
emeklilik kolaylaştırılmaya başlanıyor; Emeklilik kolaylaştırılıyor; dolayısıyla, kişi, geriye dönük 
ödemelerle kısa sürede emekli olabiliyor. Kimin sırtından; dürüstçe primini yatıran, sıfırdan başla
yarak 25 yıl primini yatıran işçinin sırtından... 

Ha, bu dönemlerde başka bir şey daha yapılıyor ve -sadece emekliliğin kolaylaştırılması de
ğil- emeklilik yaş sınırı da tamamen kaldırılıyor. 

1971 yılına geliyoruz; 1971'lerde bir ILO temsilcisi geliyor ve Sosyal Sigortalar Kurumu hak
kında bir rapor hazırlıyor ve "Kurum, bu gidişle kısa sürede karaya vurur" diyor. Biz, bunu pek do
luya almıyoruz, yine uygulamalara devam ediyoruz. Daha sonra, emekliliği kolaylaştırıcı 10 yasa 
daha çıkarıyoruz. Kimin sırtından; yine, dürüstçe primini yatıran o işçinin sırtından; ödemeler onun 
sırtından yapılıyor; arria, bunu, o günün iktidarları çıkarıyor. Böylesi bir yasa çıkarılıyorsa, o gü
nün iktidarları bunun fonunu kurmak durumundaydı; öyle yapılmıyor, yine işçinin sırtından çıka
rılıyor. 

Geliyoruz 1977 yılına. Buna bir şey daha ekleniyor. O zamanki adıyla yakacak zammı; 750 li
ra... "Bu, daha sonra, kişinin emekliliğinde kesilecek" deniliyor; kesilmediği gibi sonra şekil değiş
tiriyor ve adı "sosyal yardım zammı" oluyor. Bugünkü aylık ödentisi 4 milyon 600 bin lira civarın
dadır; yine, bugünkü SSK bütçesine eklentisi 103 trilyon liradır arkadaşlar. Oysaki, bunun için bi
riktirilen herhangi bir prim yok. Peki, nereden harcanıyor bu; yine, emekliliği için dürüstçe prim 
yatıran işçinin sırtından. Bu, işin politik yönü. Eğer, bu, politik nedenlerle yapıldıysa, o günün ik
tidarı, bunun fonunu bulmak durumundaydı; ama, bulunmadı; gerçekten, yine, o, dürüstçe primini 
yatıran işçinin sırtına yüklendi arkadaşlar. 

Peki, durum ne oldu: Avrupa ülkelerinde de, diğer ülkelerde de devletin bu kuruluşlara katkı
sı'vardır. Bir taraftan kolay emeklilik yasalarını, bir taraftan sosyal hizmet zammını, diğer taraftan 
sosyal devlet ilkesini kabul etmiş olan ülkemizde, bu katkı da olmamış. 
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Peki, sonuçta ne olmuş: 70'li yıllarda pik yapan bu devasa Kurum, yavaş yavaş düşüşe geçmiş, 

1990-1991 yıllarında sıfırlamış ve ondan sonra da, sıfırın altına düşmeye başlamış ve 1995 yılın
daki açığı, 81 trilyon lira. 1996 yılı için tahminî bütçede bu açık, 201 trilyon lira. Ancak, Hükümet, 
bu dönemde devreye giriyor ve bu açığı kapatmak için, 1994 yılında 14 trilyon lira, 1995 yılında 
ise -yanılmıyorsam- 56 trilyon lira yardım yapıyor; ancak, bunun yasal bir dayanağı yok. Oysa, ma
demki sosyal devlet ilkesini kabul ediyoruz, o zaman, zaten, devletin, buna, belirli ölçüde katkısı 
olması gerekirdi. Avrupa ülkelerinde bu katkı yüzde 14'lerden yüzde 80'lere kadar var; ama, her ül
ke, bunu kendi koşullarına göre değerlendirmiş. Üçüncü dünya ülkelerinde de bu katkı var; ama, 
bizde yok, 

Emeklilik sigortasında durum böyle. Nihayet, sağlık bütçesine geldiğimiz zaman, Kurum, bu 
yıl, aynı şekilde, 71 trilyon liralık sağlık bütçesinde 1,9 trilyon lira açık vermiştir. 

Değerli arkadaşlar, sağlıktan gelen birisiyim; bunun sıkıntılarını hep çekegeldim. Bugüne ka
dar, diğer ülkelerde şu uygulama uygulanmış gelmiş: Avrupa ülkelerinde, bir kişi, sigortalı olduk
tan sonra, bir staj süresi geçiriyor; yani, hemen, sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor; ama, bizim 
ülkemizde, sigortalı olduğu andan itibaren, hemen, sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlanır. 
Bu, diğer Avrupa ülkelerinde, 120 gün ile 180 gün arasında değişiyor. Bazı ülkeler de daha deği
şik bir sistem getirmiş; kimi "ilk 3 ay ilaçtan yararlanır, ikinci 3 ay küçük ameliyattan yararlanır, 
üçüncü 3 ay orta ameliyattan yararlanır" demiş, böylesi bir sistem getirmiş. Her ülke, kendine gö
re bir sistem getirmiş; ama, bizde, orada da sistem yok. Sigortalı olur olmaz, hemen, sağlık hizmet
lerinden yararlanılmaya başlanır. Şimdi, böyle olunca, ne gibi sakıncalar oluyor... 

Değerli arkadaşlar, bugün, ülkemizde kayıtdışı ekonomide çalışan 4 milyon civarında işçi var. 
Bu işçilerden birisi bir kaza yaparsa, hemen, bir sigorta hastanesine getirilir; arkasından da, 15 gün 
geriye dönük bir sigorta yapılır, sigortanın bütün olanaklarından yararlanılmaya çalışılır. Yararlan
masın demiyoruz; ama, daha önce bu işçi sigortalı değildi. Kimin sırtından yararlanıyor; daha ön
ce dürüstçe primini yatıran işçinin sırtından yararlanıyor; yani, işin çelişkisi orada. Elbette ki, tüm 
insanlarımız sağlık hizmetlerinden yararlansın; ama, birileri diğerinin sırtından yararlanmasın. Mü
cadelemiz o olmalı. 

Değerli arkadaşlar, kronik hastalıklar vardır; örneğin, hemodiyaliz hastaları vardır. Bugün, 
özellikle hemodiyaliz hastalarının yüzde 80'i sigortalıdır. Bir hemodiyaliz hastasının yıllık maliye
ti 500 milyon liradır. Oysaki, bu ülke insanlarının ancak yüzde 30'u sigorta kapsamındadır; yani, 
25 milyon nüfus sigorta kapsamındadır. Oysaki, sağlık alanında hizmete gelince, hemodiyaliz has
talarının yüzde 80'i sigortadan yararlanır... Bunların önüne geçmek durumundayız. 

Diğer taraftan, yine sağlık alanındaki sıkıntılardan biri -kaç yıldır bu sıkıntıları çekerek geldik-
bugün, Sigorta hastanelerinde, kendi baktığı bir poliklinik hastasının maliyeti 400-450 bin lira ci
varındadır; oysaki, bu hizmeti dışarıdan 1,5 milyon liraya satın alabiliyor. Yatırarak tedavi ettiği 
hastanın, kendisine maliyeti 600-650 bin lirayken, dışarıdan bu hizmeti 2,5 milyon liraya satın ala
biliyor. Öyleyse, Sigorta hastaneleri geliştirilip kendi hizmetini kendisi görme durumundadır. Oy
saki, bugün, bakıyoruz, Sigorta hastanelerinden 26 tanesinin birkısmı, tasarruf tedbirleri nedeniyle 
oralara personel ataması yapılamadığı için, atıl durumda duruyor, bir kısmı da yarım kapasiteyle 
çalışıyor; ama, diğer taraftan, bakıyorsunuz, Sigorta hastalan, Sigorta hastanelerinin kapılarında, 
kuyruklarda, akşamlara kadar bekliyor; ama, yine de yeterli hizmeti alamıyor. Neden; personel sı
kıntısından... Sağlıkta personel sıkıntısı olamaz diye düşünüyorum; tasarruf tedbiri de olamaz. Sağ
lığın tasarrufu falan olmaz. Bir ülkenin sağlığı yerinde değilse, diğer sistemlerinde de aksaklıklar 
olur. O nedenle, her şeyde tasarruf olabilir; ama, sağlık sisteminde tasarruf olmaması gerektiğini 
düşünüyoruz. 
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Değerli arkadaşlar, Sosyal Sigortalar Kurumunun sıkıntıları bellidir. Bugünkü geldiği nokta

da, aktif-pasif dengesi, çalışan ve emekli açısından 1,9'lara düşmüştür. Bu nereden gelmiştir; 
1970'lere bakıyoruz, 20 çalışana 1 emekli düşmektedir. 1970'li yıllarda bu oran, 6'da 1 durumunda 
-daha önce 20'de 1- 1980 -1985'li yıllara geliyoruz; 3,5 çalışana 1 emekli düşmektedir. 1990'lı yıl
lara geliyoruz; 1990'da 2 çalışana 1 emekli düşmektedir. Bugün geldiğimiz noktada, 1,8-1,9 çalı
şana 1 emekli düşüyor. 

Bu sistem elbette böyle gidemez. Sigortacılık; bir hesap dengesi meselesidir. Avrupa ülkele
rinde 6 çalışana 1 emekli düşmektedir. Onun için, bilimsel verilere göre, hiç olmazsa bu oranı 4 ça
lışana 1 emekli düşecek duruma getirmek zorundayız. 

Bunun koşulları da belli. Bu koşulları hep birlikte yerine getirmeliyiz; ama nasıl; o primi ya
tıran işçi ve işçi adına prim yatıran işverenle ve hükümet temsilcisiyle, hükümetin de finans deste
ğiyle katıldığı ölçülerde bunu yerine getirebiliriz, kurtarabiliriz. 

O nedenle, ben, tüm partilerin ve partili arkadaşlarımın bu sorunu partilerüstü bir sorun ola
rak ele almalarını rica ediyor ve bu sosyal olayın taraflarını da çağırarak birlikte çözüme kavuştu-
rabileceğimizi düşünüyorum. , 

Saygılar sunuyorum arkadaşlar. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Kumbul, teşekkür ediyorum. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Emin Kul; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
EMİN KUL (İstanbul) - Sayın Başkan, bu konuşmamı, şahsım adına yapacağım konuşmayla 

birleştirmek istiyorum. 
BAŞKAN - Efendim, maalesef, bu mümkün değil. Eğer, şöyle yapabilseydiniz olurdu: Sizden 

sonra, sayın DSP sözcüsünün, sonra DYP sözcüsünün sıraları var; yani, en son söz alacak olan gru
bun sözcüsü olabilseydiniz, birleştirmeniz mümkündü; ama, size, imza sahibi olarak, sonradan, 
tekrar söz verme imkânım var, şimdi birleştirme imkânım yok. 

EMİN KUL (İstanbul) - Sayın Başkan, o zaman, müsaadenizi alayım, arkadaşlarım konuşsun. 
BAŞKAN - Tabiî, o arkadaşlar sizden önce konuşur mu bilmiyorum; sıralama böyle, talep 

böyle gelmiş, böyle tespit etmişiz, öyle de okudum, zabıtlara geçti. İkinci kez, dinledikten sonra, 
belki yeni bir şeyler ifade buyurursunuz efendim. 

EMİN KUL (İstanbul) - Ona göre hazırlanmıştım efendim. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Kul. 
ANAP GRUBU ADINA EMİN KUL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 20 nci Dönem çalışmalarına bir denetim yolunu açarak 

başlamamızı hayırlı bir işaret olarak kabul ediyor; Sayın Başkanı, yeniden göreve seçilmesi dola
yısıyla kutluyor; 20 nci Dönem çalışmalarında, Yüce Meclise engin başarılar dileyerek, sizleri say
gıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. - • ' 
EMİN KUL (Devamla) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sosyal güvenlik, kuşkusuz, kâ

inattaki en değerli yaratık olan insana yönelik bir kavramın uygulama alanıdır. İnsanlık tarihinin 
geçirdiği deneylerin çağdaş bir ürünü, kurumlaşması olan sosyal güvenlik, temel bir insan hakkı ve 
devlet görevi tanımlamasıyla, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Atlantik Şartı, Avrupa Sosyal 
Şartı gibi uluslararası belgelerde yer almış ve Anayasamıza da, önemli boyutta bu niteliğiyle yan
sımıştır. Bu nedenledir ki, herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu, harp ve görev şehitleri
nin dul ve yetimleriyle, malul gazilerin, sakatların, yaşlıların, korunmaya muhtaç çocukların sosyal 
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güvenlik çatısı altına alınması ve yabancı ülkelerde çalışan vatandaşlarımızın sosyal güvenliğinin 
sağlanması yönlerinden gerekli tedbirleri almak, teşkilat ve tesisler kurmak ve kurdurmak, Anaya
samızın 60, 61 ve 62 nci maddelerinde, bir devlet görevi olarak yer almıştır; ancak, ülkemiz bakı
mından görülen odur ki, devlet bu konuda lafzı bir anayasal yükümlülük altında gözükmekte, sos
yal güvenlik alanında, özellikle parasal yönden, fiilen hiçbir katkıda bulunmamaktadır. 

Bugün, harp ve görev şehitlerinin dul ve yetimleriyle malul gazilerimiz, sosyal ve ekonomik 
olarak insan onuruna uygun, yeterli bir koruma altında değillerdir. Özürlüler, bakıma muhtaç yaş
lılar ve çocuklar ise sosyal güvenceden yoksundurlar. Bunların dışında, milyonlarca yurttaşımız da 
yaşamları boyunca karşılaşabilecekleri doğal, olağan veya olağanüstü olayların yarattığı ölüm, has
talık, yaşlılık, dulluk, yetimlik ve sakatlık gibi risklere karşı, henüz, çağdaş bir sosyal güvenlik ku
rumlaşmasının kapsamı dışındadırlar. Bu duruma rağmen oluşturulan Emekli Sandığı, Bağ-Kur, 
SSK ve sair sandıklar vasıtasıyla, belirli risklere karşı koruma altında tutmaya çalıştığımız insanla
rımız ise, aslında, sosyal güvenlik kavramının bir alt kurumu olan parasal katılımlı sosyal sigorta 
sisteminden, sadece kendi parasal katkılarıyla yararlanmaktadırlar. Külfet-nimet dengesi çeşitlili
ği, eşitsizliği, yetersizliği arz eden bu kurumlaşmanın finansmanında ise devlet yoktur. 

Elli yıldan beri, neredeyse her yıl, bu kurumların bünyeleri ve aktüer dengelerinin, siyasal ik
tidarların hesapsız siyasî tercihleri, yasa koyma erkini sadece kaba çoğunlukla kullanmaları ve mut
lak bir hükümran-vesayet hukuku ilişkisine dayalı müdahaleleriyle altüst edilmesi sonucunda, dev
letin açık kapatmaya yönelik veresiye bir katkısı, kaçınılmaz olarak, ancak son yıllarda görülebil-
miştir. Oysaki, kapısında bekletildiğimiz Avrupa Birliği ülkelerinde, sosyal güvenliğin finansma
nına'devletin katkısı en yüksek oranla Danimarka'da yüzde 77,9; en düşük oranla Portekiz'de yüz
de 24,6; ülkemizde ise, bir devlet katkısı söz konusu değildir. Buna karşın, Avrupa Birliği ülkele
ri içerisinde en yüksek prim kesintisi oranı ülkemizdedir; işçiler ayda yüzde 14; işverenler yüzde 
19-27'ye kadar varan oranlarda prim ödemekte, bu ödeme toplamı, aylık olarak asgarî yüzde 33 ilâ 
yüzde 41'e kadar varmaktadır. 

Yine, başka bir örnek vermek gerekirse, Avrupa Birliği ülkelerinde, sosyal güvenlik kurumla
rının gayri safî yurtiçi hâsıla içindeki paylan, en düşük oranla Portekiz'de yüzde 18, en yüksek 
oranla Hollanda'da yüzde 33, ortalamada ise yüzde 27 civarında bulunmaktadır. Ülkemizde ise bu 
oran, Devlet Planlama Teşkilatı rakamlarıyla bile yüzde 5,2'dir. Sosyal güvenlik alanındaki ihtiyaç
ların birkısmını, böyle bir tabloda, parasal katılımlı sigorta sistemiyle karşılamaya çalışan ülkemiz
deki en büyük kuruluş, Sosyal Sigortalar Kurumudur. 

Sosyal Sigortalar Kurumu, işçilere yönelik bir sigorta kurumu olarak, tarım sigortalısı, isteğe 
bağlı sigortalılar dahil 5 187 517 aktif iştirakçiyi kapsamaktadır. Pasif iştirakçiler ve bağımlılarıy-
la birlikte, bu rakam 24 milyona ulaşmaktadır, ki, bunun ayrıntısını Sayın Bakan dün burada ver
di; ben, vermiyorum. 

Kurumun bütçesi ise, devlet bütçesinden sonra gelen en büyük bütçedir. Kurum, ILO'nun 
(Uluslararası Çalışma Teşkilatı) belirlediği -dün, burada Sayın Bakan da belirtti- yedi sigorta ko
lunda; yani, iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası, hastalık sigortası, analık sigortası, yaşlılık, 
malullük, ölüm sigortası kümelenmesiyle hizmet vermeye çalışmaktadır. 

Devlet bütçesinden sonra gelen büyüklükteki bütçesi ve 24 milyona yakın vatandaşımıza sun
muş olduğu ve sunmaya çalıştığı yedi sigorta kolundaki hizmetlerle ilgili görev yapan Sosyal Si
gortalar Kurumunun, aktüer dengelerinin bozulması, çöküntüye doğru yuvarlanmasındaki hızlan
manın durdurulamaması, bilinmelidir ki, sosyal güvenlik alanında, onarılması fevkalade güç bir ya
ra açacaktır. 
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Genellikle 1980 öncesi dönemde, kurumun kaynaklarının siyasal tercihlere dayalı, açık bir 

hoyratlıkla ve çok düşük faizlerle devletçe kullanılmasının, âdeta bu kaynaklara el konulmasının 
yarattığı sıkıntılar, ekonomik alandaki enflasyonist gelişmelerin de eklenmesiyle, kısa ve uzun va
deli birikim sistemli sigorta kolları için değerlendirmesi gereken parasal varlıkları eriterek yok et
miştir. 

Aktif sigortalı sayısının artırılamaması, birkısım işverenlerin sigorta primlerini ucuz bir fi
nansman kaynağı olarak kullanmasını caydırıcı önlemlerin alınmaması; partizanlığa dayalı kötü 
yönetimden doğan savurganlıklar, yolsuzluklar yanında, bütün yetersizliğine rağmen, prim gecik
me zam ve faizlerinin sürekli affı; şaibeli ve karşılığı yetersiz borçlanmalar; popülist yaklaşımlar
la, sigortacılık kural ve tekniklerine aykırı müdahalelerle aktüer dengeye bindirilen yükler ve her 
alandaki denetimsizlik, statüsünde bağımsız gibi gözüken kurumu, siyasî iktidarların mutlak hü
kümran vesayet hukuku ilişkisine dayalı bir anlayışla yönetmesi, Sosyal Sigortalar Kurumunu bu
günkü çöküntüye doğru yönlendirmiştir. Özellikle, son dört yıldan bu yana yapılan uygulamalar 
ise, Sosyal Sigortalar Kurumunu, yükümlülüklerini artık yerine getiremeyecek düzeyde tehlikeli 
bir çöküntüye, bütün uyanlara rağmen, hızla sürüklemiştir. 

19 uncu Yasama Döneminde, Sosyal Sigortalar Kurumuyla ilgili olarak açıkça görülen çökün
tüyü araştırarak önleyecek sigortacılık kurallarına uygun, geniş çerçevede, toplu bir yasal düzenle
me yapılması yerine, hedefleri yek-diğerinden kopuk olarak, parça parça, tutarsız, hesapsız ve iki 
yanlı; yani, bir taraftan işçiyi memnun eder gibi gözüken, diğer taraftan işvereni memnun etmeye 
yönelik siyasal tercihlerle getirilen kanun tasarıları, Yüce Meclisi meşgul etmekten ötede sonuç 
vermemiş; aksine, olumsuz gelişmeleri daha da hızlandırmıştır. 

Bunların ayrıntısına girmeden başlıcalarını örneklemek gerekirse; Merhum Cumhurbaşkanı
mızca bir daha incelenmesi talebiyle geri çevrilmesine rağmen, 1992 yılında 3774 sayılı Kanunla, 
yaş sınırı aranmaksızın, kadın için 20, erkek için 25 yıllık sigortalılık süresiyle emeklilik sağlan
ması -ki, burada, bundan, şimdi, şikâyet ediliyor- 5.3.1992 tarihli 3786 sayılı Tahsilatı Hızlandır
ma Kanunu ile, prim borçlarına uygulanması gerekli gecikme zamlarının affedilmesi, 2.7.1992 ta
rihli 3836 sayılı Tahkim Kanunuyla, gecikme zamları ödenmeksizin Sosyal Sigortalar Kurumunun 
alacaklarının 1 yıl içerisinde bono ve tahville tahkiminin öngörülmesi; 4.5.1994 tarihli 3986 sayılı 
Kanunla, belediyeler, özel idareler ve bunlara ait tüzel kişiliklerin kuruma olan borçlarının gecik
me zamları tahakkuk ettirilmeden ve faiz uygulanmaksızın 36 ay takside bağlanması; 1.6.1994 ta
rihli 3395 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeye dayalı olarak, 27.11.1994 tarihli kararnameyle, İs
tanbul Bankası, 5.6.1995 tarihli kararnameyle, Türkiye Öğretmenler Bankası emekli sandıklarının 
Sosyal Sigortalar Kurumuna bir yük olarak devredilmesi; kurumun sahip bulunduğu gayrimenkul-
lerin Emlak Bankasına devriyle satılması hakkındaki kanun hükmündeki kararnamenin Anayasa 
Mahkemesince iptal edilmesine rağmen, kurumu kurtaracak bir çıkış yolu olarak gösterilip, kanun
laştırılması; 1.12.1993 tarihli 3918 sayılı Kanunla, Sosyal Sigortalar Kurumu yönetimine bir emek
li temsilcisi ilave edilirken, bir hükümet temsilcisinin daha ilavesinin sağlanması, sadece, birkaç 
somut olumsuzluk örneği olarak, böylece sayılabilir. 

Bu durum, gerçekleri teşhis ve çarelendirmede açık hatalar bulunduğunu göstermeye sanırım 
ki yeterlidir. 

Bu arada, değişik tarihlerde yapılan çeşitli girişimler ve getirilen kanun tasarılarıyla, ulaşılmak 
istenen hedefe de asla ulaşılamamıştır. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu üzerinde, 37 adet madde ve 10 geçici madde eklenerek, 
4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu üzerinde, 10 maddede değişiklik içeren ve kamu
oyunda "mezarda emeklilik yasası" diye tanımlanan paket yasa tasarısı ise, 14.4.1995 tarihinde Yü
ce Meclise sunulduğu halde, gösterilen tepki karşısında kanunlaştırılamamıştır. 
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Son olarak, genel seçimler nedeniyle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin fiilî faaliyetine ara 

verdiği son günde, prime esas ücret tavanını, asgarî ücretin 5 katına çıkaran ve böylece, her aktif 
sigortalı için ortalama ödediği prime ilaveten, ayda 6 milyon liraya yaklaşık, yeni bir külfet getiren 
tasarı da, Meclisten geçmemiştir. Eğer, bu tasan geçseydi, zaten, toplusözleşmeyle verilen sözleş 
me zamları da, işçiden geriye tahsil edilmiş olacaktı/Belirttiğim bu örnekler ise, Sosyal Sigortalar 
Kurumunu, işlevini yapamaz hale sürükleyen koşulların algılanamadığını;.uzun bir süre, peraken
deci, çöküntü ağırlaştıkça kolaycı, toptancı ve temelsiz bir yaklaşımla çözüm aramanın tutarsızlık
larını açıkça ortaya koymaktadır. 

Bütün bunlara ilaveten, Kurumun hizmet ve yönetim kademelerindeki atama ve nakillerde 
usulsüzlük ve partizanlığa yer verildiği, Kurumun satın aldığı mal ve hizmetlerle, ihalelerinde yol
suzluklar bulunduğu şeklinde, sürekli olarak ortaya atılan iddialar, kamuoyunda Kuruma karşı gü
vensizliğin artarak yaygınlaşmasına yol açmıştır. 

Sayın milletvekilleri, işte, karşı karşıya olduğumuz bu gerçekler, bir Meclis araştırması ihtiya
cının kaçınılmazlığını davet eden somut gelişmeleri ortaya koymaktadır. 

Kurum, yıllık faaliyet raporunu ve istatistiklerini, maalesef, faaliyet devresinden yaklaşık bir 
yıl sonra yayımlayabilmektedir. Onun içindir ki, bugün elimizde, sadece 1994 yılının yayımlanmış 
verileri bulunmaktadır. Resmî verilerin değerlendirilmesinden anlaşılan odur ki, 1994 yılı sonu iti
bariyle gelinen nokta ürkütücü, güvensizliği artırıcı, çöküşe doğru sürüklenişi ortaya koyan bir gö
rünüm arz etmektedir. Bu görünümü çarpıcı örnekleriyle ve yönleriyle sergilemek için, Kurumun 
istatistik! verilerini esas alarak, şu birkaç sorunun cevaplandırılması ve bu cevapları bulmak dahi 
yeterli olacaktır. 

Kurumun aktif-pasif sigortalı dengesini ve dolayısıyla aktüer dengesini bozacak bir gelişme 
olarak, ödenek ve aylık almak üzere, son üç yılda ayrılanların sayısı niçin 458 bine varmıştır? Aca
ba, 20 ve 25 yılda emeklilik kanunu, bunu tahrik eden bir unsur olarak karşımızda mıdır? 

Sadece yaşlılık aylığı almak için ayrılanların sayısı niçin 391 654'tür ve niçin bunların 206 bi
ni, 41-50 yaşları arasındaki grubu kapsamaktadır? 

Kurum, aktif sigortalı sayısını artırmak için bugüne kadar hangi çabayı göstermiştir? Sigorta-, 
lı kaçağını yaratan sebepler nelerdir? Ne kadarı ekonomik ve sosyal kaynaklı, ne kadarı denetim 
yoksunluğu kaynaklıdır? 

Kurumun alacakları, 1991 yılında 11,3 trilyon lirayken, çıkarılan tahkim ve tahsilatı hızlandır
ma yasalarına rağmen, bu alacaklar niçin 1994 yılında 86,3 trilyon liraya yükselmiştir? 

Bu alacaklar içinde, İstanbul Bankasının, kuruma devredilmeden, emekli sandığının 17 trilyon 
lira tutarındaki borcu, bugüne kadar Hazinece niçin ödenmemiştir? 

Sadece prim alacağı 1991 yılında 5,6 trilyon lirayken, 1994 yılında 28,9 trilyon liraya, bugün
se 45,7 trilyon liraya niçin yükselmiştir? 

Düşük faizli, hatta faizsiz kredi gibi kullanılmak üzere el konulan kurum kaynaklarıyla, affe
dilen gecikme zammı ve faizlerin miktarı ile enflasyon karşısında doğan kayıp miktarını belirleyen 
bir kurum çalışması yapılmış mıdır? 

Kurum gelirleri içinde, prim gelirleri oranı 1991 'de yüzde 89 iken, 1994'te niçin yüzde 60,2'yc 
düşmüştür? 

Fuzulî ödemelerden alacaklar -ki, bu, kurumun hatalı ödemelerinden doğan alacaklardır- 1991 
yılında 6,4 milyar lirayken, 1994 yılında 120,7 milyar liraya yükselmesi, acaba, kurumun işleyişi
nin düzeldiğinin bir işareti,midir? 
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Kurumun borçlan, 1991 yılında 1,2 trilyon lirayken, 1994 yılında niçin 23,2 trilyon liraya yük

selmiştir? 

Hastalık sigorta kolunda, yatarak tedavide, tabela ve ilaç sayısında; ayakta tedavide, reçete ve 
ila,ç sayısında 1991 yılına nazaran önemli bir artış olmadığı halde, bu sigorta kolu, 1991 yılında 1 
trilyon 860 milyar lira gelir fazlası verirken, 1994 yılında, niçin, tam aksine, 1 trilyon 875 milyar 
lira gider fazlası, yani açık vermiştir? 

Yaşlılık, malullük, ölüm sigorta kolunda, 1991'de 7,9 trilyon liralık bir gider fazlası görülür
ken, 1994 yılında, bu gider fazlası, yani açık, niçin 146,5 trilyon liraya yükselmiştir? 

Müsaadenizle, dikkati çeken örneklemeler olarak son bir iki soru daha sormak gerekirse; sa
tılmak üzere Emlak Bankasına devredilen gayrimenkullere konulan 5 trilyonluk bedel gerçeği yan
sıtmakta mıdır? 

Bir taraftan kurumun gayrimenkulleri satılırken, diğer taraftan milyarlarca liralık gayrimenkul 
alımına niçin gidilmiştir? 

Gelirler içindeki kira gelirleri oranı 1991'de 0,70 iken, 1994'te niçin 0,40'a düşmüştür? 
İş kazalarında azalma görüldüğü halde, kendi kendini öldürme -kusura bakmayın, bu, benim 

tanımlamam değil, kurumun istatistikî tanımlaması böyle- olaylarında sayı 1991'de 11 iken, 1994'te 
51'e; kasten adam öldürmede olay sayısı 1991'de 32 iken, 1994'te 91 çıkması, acaba, bunalıma doğ
ru bir gelişmeyi mi sergilemektedir? 

Kurum, hangi tür bir denetime tabidir; kurum faaliyet ve hesaplarının ibrası hangi usullerle ya
pılmaktadır? 

Söylendiğine göre, kurumun kullandığı bilgisayarların belleği dolmuş. Belki, hepimize, ilk 
dinleyişte yuvarlak gibi gelen; ama, bu bellek dolmasıyla, kurumun bilgisayarlarının çıldırmasına 
işaret eden şu hesaplara hangi şekilde cevap verilebilecektir? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; baştan beri, özetle arz ettiğim gerçekler yanında, birkaç 
soruyla açıklayarak, son bir yıllık tablonun irdelemeye çalıştığım yönleri, sanırım ki, yalnızca, bir 
Meclis araştırmasının gerekliliğini değil, gecikmişliğini de ortaya koyan olumsuzluk boyutlarını 
yeterince sergilemektedir ve içermektedir. 

Sayın milletvekilleri, bugün, Sosyal Sigortalar Kurumunun, yükümlüsü bulunduğu sigorta hiz
metlerini verebilmek için, her ay, asgarî 12 ilâ 14 trilyon liralık bir desteğe ihtiyacı olduğu ifade 
edilmektedir. Kurumun topyekûn finansman açığının 1995 yılı için 145 trilyon, 1996 yılı için 344 
trilyona varacağı iddiaları mevcuttur. 

Şimdi, böylesine iddialar ortadayken; arz ettiğim bütün bu gerçekler ve kurumun istatistikle
rine, verilerine dayanarak ortaya koyduğum rakamlar ortadayken, bu gidişe, Yüce Meclisin seyir
ci kalmasının olanağı yoktur. 

Nitekim, dün, Sayın Bakan, burada "sosyal güvenlik, geleceği görmek demektir" buyurdular. 
Biz, belki siaımız itibariyle -şahsen, verdiğim önerge bakımından söylüyorum- iki sene evvel, ya
ni 1994'ün birinci ayının 6'sında, Sosyal Sigortalar Kurumunun durumunun araştırılması için öner
ge vermiştik -belki siaımız iki seneye yetti- ama, o gün verdiğimiz bu önergenin müzakeresi, bü
tün girişimlerimize rağmen öne dahi aldırılamadı ve öne aldırılması için, Grubumuzun Yüce Mec
lise getirdiği teklif, burada reddedildi. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, toparlar mısınız... İmza sahibi sıfatıyla konuşma imkânınız daha sonra 

olacak. 
Buyurun; 
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EMİN KUL (Devamla) - İki sene önce getirdiğimiz araştırma önergesini reddedenler, şimdi, 

sosyal güvenliğin, geleceği görme sanatını olduğunu söyleyebilmektedirler; bu noktaya geldilerse, 
bunu teşekkürle karşılamak gerekir. İki sene önce, kurumun başına gelecekleri anlattığımız zaman, 
bizi, görme ve duyma özürlü olarak, bu kürsüden -naklen yayında- ifade edenler, eğer, şimdi, si-
alarını genişletebilmişler ve söylediklerimizi kavrayabilmek noktasına gelmişlerse, bunu da teşek
kürle karşılamak gerekir. 

Görme ve işitme özürlülüğünün münakaşaları şahsî münakaşalardır, bir tarafa bırakalım; ama, 
24 milyon insanımızın hizmet beklediği ve giderek, 344 trilyona varan bir açık verileceğinin, ku
rum genel müdürü tarafından ifade edildiği bir kurumun durumunun, mutlak, Yüce Mecliste araş
tırılması ve bu yolda karar verilmesi, bu yolda oy kullanılması gerektiğini, Grubumuz adına arz edi
yor, Gurubumuzun bu önergeye müspet oy vereceğini bilgilerinize sunuyor, saygılarla sizleri se
lamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Kul, teşekkür ediyorum. 

Demokratik Sol Parti Grubu adına, Sayın Zekeriya Temizel; buyurun efendim. (DSP sıraların
dan alkışlar) 

DSP GRUBU ADINA ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; Sosyal Sigortalar Kurumunun sorunları ve alınması gereken önlemleri saptamayı amaçlayan 
Meclis araştırması önergesi konusunda Demokratik Sol Partinin görüşlerini açıklamak üzere, De
mokratik Sol Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken, Sayın Başkan, yeni 
görevinizden ötürü sizi kutluyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim. 
ZEKERİYA TEMİZEL (Devamla) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye Büyük Mil

let Meclisi 20 nci Dönem çalışmalarının, gazeteci Metin Göktepe'nin gözaltında tutulduğu sırada 
yaşamını yitirmesi, Sosyal Sigortalar Kurumunun içerisine düşürüldüğü durum konularında iki 
Meclis araştırması önergesiyle başlaması bir rastlantı değildir. 

Önergelerden birincisi cangüvenliği, ikincisi ise sosyal güvenlikle ilgilidir. Cangüvenliği de 
sosyal güvenlik de insanların doğal ve anayasal haklarıdır; ancak, bugün, ülkemizin en önemli so
runlarının başında, cangüvenliğinin yeterince sağlanamaması ve sosyal güvenlik sisteminin de çök
mesi gelmektedir. İşte, bu nedenle, önergelerin, Meclis çalışmalarında ilk iki sıraya yerleşmesi bir 
rastlantı değildir. 

Değerli milletvekilleri, bir sosyal güvenlik sisteminin temel amacı, tüm bireyleri, sosyal gü
venlik tehlikelerine karşı koruma kapsamına almak, bireylere ve geçindirmekle yükümlü oldukları 
kimselere, yaşamlarının her evresinde, insan onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi sağlayarak, başka
larına muhtaç olmaktan kurtarmaktır. Nitekim, Anayasamızın 60 inci maddesi "her birey, sosyal 
güvenlik hakkına sahiptir" demek suretiyle, bu hakkın tüm yurttaşlara sağlanmasını taahhüt etmiş
tir. •• 

Güvenlik, yaşadığı ortam ne olursa olsun, zaten bireylerin doğal hakkıdır. Ancak, bu doğal 
hak, toplum örgütlenmesinde kendiliğinden sağlanamamıştır; çalışan emekçi kesimlerin mücadele
leri ve sendikal hareketlerin baskıları sonucunda yerleşmiştir. 

Peki, ülkemizde, tüm bireylere, insan onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi sağlayan, başkalarına 
muhtaç olmaktan kurtaran bir sosyal güvenlik sistemi var mıdır? Bu soruya, birçok nedenle, olum
lu yanıt vermek güçtür. Bir defa, sosyal güvenlik sistemi, tüm yurttaşları kapsamamaktadır; ülke 
nüfusunun yaklaşık yüzde 28'i sosyal güvenlik sistemi kapsamı dışındadır. Kişi itibariyle, kapsam 
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bakımından görülen bu eksiklik, sosyal güvenlik kurumları ile kapsama alınması gereken işgücü 
açısından ele alındığı zaman daha vahim bir durum ortaya çıkmaktadır. İstatistikler, sosyal sigorta 
kurumlarının kapsamında bulunan sigortalıların, toplam sivil işgücüne oranının yalnızca yüzde 44 
olduğunu göstermektedir; bu, işgücünün yüzde 56'sının kapsama alınmadığının, ülke nüfusunun 
yüzde 73'üne ulaşan sigortalı genişliğinin bağımlı nüfusun fazla olmasından kaynaklandığının bir 
kanıtıdır. 

İkinci olarak, sosyal güvenlik sistemi, kıt kaynak, sonsuz ihtiyaç kısır döngüsüne girerek, et
kinliğini büyük ölçüde kaybetmiştir. Sigorta primlerinin yüksekliğine karşın, primlerin değerlendi-
rilemcmesi ve sistemle ilgilendirilmeksizin getirilen yükümlülüklerle de sistem açıklarının sürekli 
artması, ekonomik istikrarsızlığın da bir nedeni haline gelmiştir. Sosyal güvenlik kurumları, 1990 
yılında, gayri safî millî hâsılanın binde 4'U oranında, 1 trilyon lira fazla verirken, 1994 yılında bin
de 9'u oranında 35 trilyon lira açık vermiştir. 1995 yılında ise sadece Sosyal Sigortalar Kurumunun 
açığı 81,3 trilyon lira olarak gerçekleşmiştir. Sosyal Sigortalar Kurumunun 1996 yılı açığının 201 
trilyon lira olacağı tahmin edilmektedir. Diğer sosyal güvenlik kurumlarının açıklarıyla birlikte, bu 
açığın, 300 trilyon lira olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. 1994 ve 1995 yıllarında, sosyal gü
venlik kurumlarının genel bütçe açığı içerisindeki payı yüzde 40 olmuştur. 

Üçüncü olarak, sosyal güvenlik sistemimiz, bir arada yaşama ve sosyal dayanışmayı sağlama 
işlevini de yerine getirememektedir. Aslında, bizim sosyal güvenlik sistemimiz fon biriktirme esa
sına göre kurulmuştur. Çalışanlardan, çalışabildikleri süre boyunca bir kesinti yapılacak, bu kesin
tilerle oluşturulan fortlar değerlendirilerek, bu kişilerin çalışamaz hale gelmelerinden itibaren, ken
dilerine, gereksinimlerini karşılayacak şekilde ödenecektir. Ancak, emekli sayısındaki artışlar ve 
emeklilerin sağlık yardım hizmetlerinin de üstlenilmesiylc, fon biriktirme ilkesi", neredeyse terk 
edilerek, nesillerarası dayanışma esasına dayanan dağıtım sistemine dönülmüştür. Ancak, borçlan
ma yasalarıyla, fona gerekli katkıyı sağlayamayan insanların emekli sistemine katılması, isteğe 
bağlı erken emeklilik uygulamalarıyla genç emeklilerin yaratılması nesillerarası dayanışmayı da 
bozmuştur. 

Bunun sonucunda, sosyal güvenlik kurumlarının aktif-pasif sigortalı oranı bozulmuştur. Sos
yal Sigortalar Kurumunda aktif-pasif sigortalı oranı 1970'li yılların başında 9 iken, 1995 yılında 1,8 
oranına düşmüştür; yani, 1970'li yılların başında 9 çalışan 1 emekliyi finanse ederken, 1995 yılın
da 1,8 çalışan 1 emekliyi finanse eder duruma gelmiştir. Bağımlılar dikkate alındığında bu oran da
ha da bozulmakta, bağımlılık oranı 4'e çıkmaktadır; yani, 1 çalışanın prim ödemesine karşılık, Sos
yal Sigortalar Kurumu, yaklaşık 4 kişiye hizmet götürmektedir. 

Sosyal güvenlik kurumlan nesillerarası dayanışmayı sağlayamadığı gibi, sosyal dayanışmayı 
da sağlayamamaktadır; çünkü, sosyal güvenlik kapsamındaki insanlara sağlanan haklar ile yükle
nen yükümlülükler arasında da büyük farklılıklar bulunmaktadır. Emekli Sandığı 14,5 milyon lira 
emekli maaşı öderken, Bağ-Kur bu maaşın 1/3'ünü ödeyebilmektedir. Bağ-Kur'dan yaşlılık aylığı 
alanların yaklaşık yüzde 80'i asgari ücretin altında bir maaş almaktadır. 

Sosyal güvenlik kurumları arasında norm ve standart birliği bulunmamaktadır. Özellikle Sos
yal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur tarafından sağlanan sağlık hizmetleri, sigortalıları, sağlığına ka
vuşturan değil, sağlıklarını bozan boyuttadır. Buna karşın, ülke nüfusunun yüzde 40'ı sağlık açısın
dan hâlâ sigorta kapsamının dışındadır. 

Sosyal güvenlik kurumlarının dışında kalan, ancak muhtaç durumda olanlara yapılan yaşlılık 
aylığı, sağlık yardımları ise insanlara yardım etme değil, sanki onurlarıyla oynama esası üzerine 
kurulmuştur. Emekli Sandığı tarafından yürütülen, 65 yaş üzerindekilere ve özürlülere yapılan öde
meler, yoksullara bedelsiz sağlık hizmeti sağlayan yeşil kart uygulaması, Sosyal Hizmetler ve Ço-
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cuk Esirgeme Kurumu tarafından yürütülen çocuklara, gençlere ve yaşlılara hizmet götürmeye ve 
yardım sağlamaya yönelik hizmetler, sosyal yardım ve dayanışma vakıfları uygulamaları, beledi
yelerce sağlanan yardımlar, sosyal yardımdan ziyade, sosyal işkenceye dönüşmüştür. 65 yaş ve 
üzerindekilere Emekli Sandığınca yapılan aylık ödeme tutarı geçen yıl 367 500 lira idi, bu yılda 
550 bin lira olacaktır. 

Türk sosyal güvenlik sisteminin bu duruma gelmesinin nedenleri nelerdir? Bu sorunun yanıtı
nı, sadece araştırma önergesinin konusu olmasının nedeniyle, Sosyal Sigortalar Kurumu esas alı
narak şu şekilde sıralanabilir: 

Sosyal Sigortalar Kurumunun bu duruma düşürülmesinin birinci temel nedeni, demagojik se
çim vaatleri yarışından oldukça önemli bir pay alması ve aktuarya hesaplarıyla ilgilendirilmeksizin 
gerçekleştirilen erken emeklilikler, fon yaratılmadan bağlanan ödemeler ile kurumun malî yapısı
nın bozulmasıdır. Örneğin, 1969 yılından beri onbir kez borçlanma yasası çıkarılmış ve bu yasalar
dan yararlanarak, yüzbinlerce sigortalı, zamanından önce emekli olmuştur. Böylece, yıllardır dü
zenli prim ödeyenlerin aleyhine, yeni emekli orduları, Sosyal Sigortalar Kurumunun sırtına yıkıl
mıştır. Bunun yanında, 506 sayılı Yasanın çıkmasından beri emekli yaşının belirlenmesiyle ilgili 
dört ayrı yasal düzenleme yapılmış, bu alanda çok büyük bir gereksinim olan istikrar, bir türlü sağ
lanamamıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sosyal Sigortalar Kurumunun ipini çeken uygulama, fon 
biriktirme sistemi üzerine kurulan kurumu, prim karşılığı bulunmayan ödemelerle yükümlü kılmak 
olmuştur. 1977 yılında, kurum, emeklilere "yakacak yardımı" adı altında 750 lira avans ödemekle 
yükümlü kılınmış; daha sonra, bu ödemenin "sosyal yardım zammı" adı altında kurum kaynakla
rından karşılanması kararlaştırılmıştır. Bu sosyal yardım zammının, hepinizin bildiği gibi, prim 
karşılığı bulunmamaktadır. 

Bilindiği gibi, emekli maaşları, gösterge tablosundaki rakamların memur maaş katsayısıyla 
çarpılması suretiyle hesaplanmaktadır. Memur maaş katsayısı, değişik nedenlerle sürekli düşük tu
tulmuş; maaş artışları, katsayıdan etkilenmeyen yan ödemelerle sağlanmaya çalışılmıştır. Bu du
rumda, memur maaşlarına göre düşük kalan emekli maaşları, sosyal yardım zamlarını artırarak 
yükseltilmeye çalışılmıştır. Bunun sonucunda da, sosyal yardım zamlarının kurum ödemeleri içe
risindeki payları, 1994 yılında yüzde 69'a, 1995 yılında da yüzde 62 oranına yükselmiştir. Bunun 
rakamsal ifadesi şudur: 1994 yılında, Sosyal Sigortalar Kurumu, emekli maaşları için 32,6 trilyon 
lira öderken, sosyal yardım zammı olarak 47,5 trilyon lira ödemiş; 1995 yılında ise, 60,6 trilyon li
rayı maaşlar için öderken, 103,4 trilyon lirayı da sosyal yardım zammı için ödemiştir. • • " 

Değerli milletvekilleri, Sosyal Sigortalar Kurumunun yükümlülükleri bunlarla da bitmemek-
tedir. Tüm bu sorunlar, yıllar öncesinden belirlenmiş, Kurumun içine düşürüldüğü duruma çözüm
ler aranılması önerilmiştir. Nitekim, biraz önce, Sayın Kul'un da belirttiği gibi, 1994 yılının birin
ci ayında yerilen bir Meclis araştırması önergesiyle, bu sorunlara dikkat çekilmesi amaçlanmış; 
ama, sonuçlandırılamamıştır. Buna karşılık, bundan altı ay sonra, 1.6.1994 tarihinde 3995 sayılı bir 
Yasa Meclisten geçmiştir. Bu yasanın ek 36 ncı maddesi -aynen okuyorum- şöyledir: "506 Sayılı 
Sosyal Sigortalar Kurumu Yasasının geçici 20 nci maddesine göre, bankalar, sigorta ve reasürans 
şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar ve bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için 
kurulmuş bulunan sandıklardan; 3182 Sayılı Bankalar Kanununa göre birleştirilen, bir başka ban
kaya devredilen veya bankacılık faaliyetleri sona eren bankaların personeline ait olanlar ile malî 
durumları üyelerinin sosyal güvenlik yardımlarını sürdürmeye elverişli olmadığı anlaşılanların yet
kili organlarının ilgili mevzuat hükümlerine göre fesih ya da devir için alacakları karar üzerine, bü
tün aktif ve pasifleriyle birlikte Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilmesine Bakanlar Kurulu yet
kilidir." 
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Değerli milletvekilleri, bu karmaşık maddenin özü şudur: Batan bankaların personel emekli 

sandıklarının yükümlülükleri, Bakanlar Kurulu kararıyla, Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilebi
lecektir. Bakanlar Kurulu, bu yetkisini, iki bankanın emekli sandığı için kullanmıştır. Bunlardan bi
risi, TÖBANK, diğeri de istanbul Bankasıdır; yani, batan bu iki bankanın personel emekli sandık
ları ve yükümlülükleri, Bakanlar Kurulu kararıyla, Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilmiştir. 

TÖBANK ve İstanbul Bankasının batış biçimleri kamuoyunda çok uzun yıllar daha tartışıla
caktır. Yasaya göre, devredilen bu sandıkların yapılacak aktuaryel hesaplamalara göre belirlenecek 
açıkları, Hazinece, Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenecektir. 

Değerli milletvekilleri, yapılan hesaplamalardan, TÖBANK'ın açığı 56 trilyon 940 milyar li
ra, İstanbul Bankasının açığı da, 17 trilyon 733 milyar lira olarak saptanmıştır. Bu bankaları batı
ranlar ellerini kollarını sallayarak dolaşırken, Sosyal Sigortalar Kurumu, bu, 75 trilyon liralık yü
kümlülüğü de yerine getirmek zorundadır. Gerçi, Hazinenin bu tutarı üç ay içerisinde Sosyal Sigor
talar Kurumuna vermesi gerekmekteydi; ama, zaten verseydi de sonuç pek değişmeyecekti; çünkü, 
yük, her halükârda halkın sırtına binecekti. 

Değerli milletvekilleri, Sosyal Sigortalar Kurumunun içine düşürüldüğü bu durumun nedenle
rini belirtirken, kurum yönetiminden ve örgütlenmesinden kaynaklanan nedenleri de unutmamak 
gerekir. Kurum, eskiden beri, fon yönetimi konusunda ve primlerin tahsilatında gerekli etkinliği 
gösterememiştir. Kurum, özerk yapıda olmasına karşın hiçbir zaman özerk davranamamış, kuru
mun fonları, kamuca, neredeyse karşılıksız olarak kullanılmıştır. Buna örnek olarak, şu anda Sos
yal Sigortalar Kurumunun elinde bulunan ve 1977-1980 yılları arasında ihraç edilmiş Devlet Yatı
rım Bankası tahvillerini göstermek istiyorum. Sosyal Sigortalar Kurumunun, şu anda, elinde, 1996 
yılı vadeli ve faiz oranları yüzde 11 ilâ 20 arasında değişen 11,5 milyar; 1997 yılı vadeli, yüzde 20 
faizli 7,9 milyar; 1998 yılı vadeli 5,1 milyar; 1999 yılı vadeli 3 milyar; 2000 yılı vadeli de ... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, lütfen toparlar mısınız. 
ZEKERİYA TEMİZEL (Devamla) - Peki efendim, toparlıyorum. 
Bu rakamlarla şuraya dikkat çekmek istiyorum:Carî faizlerle -belki faizler ödeniyor ama- 2000 

yılında Sosyal Sigortalar Kurumuna, Yatırım Bankasının vereceği miktar, 1977 yılındaki bu 30 
milyar liradır. 

Değerli arkadaşlar, Demokratik Sol Parti, sosyal güvenlik kurumlarının içine düşürüldüğü bu 
durumdan kurtarılması için öngördüğü önlemleri, seçim bildirgesinde ayrıntısıyla açıklamıştır. 

DSP, sosyal güvenlik kurumlarının, idarî ve malî özerkliğinin sağlanarak, birikecek fonlarını, 
endekslenmiş emekliliğe olanak sağlayacak düzenlemelerle yürütülmesini önermektedir. 

Demokratik Sol Parti, sosyal güvenlik sistemini, sosyal ve malî açıdan sağlamlaştıracak malî 
ve ulusal reformun gerekliliğine de inanmaktadır. 

DSP, ulusal korunma sisteminin başlıca harcamalarını gerçekleştiren üç emeklilik kurumunun, 
malî tutarsızlıklarından kurtarılarak norm ve standart birliğine kavuşturulmasını, tek çatı altında 
toplanmasını, kurumlar tarafından sunulacak hizmetlerde farklılık ve adaletsizliklerin giderilmesi
ni amaçlamaktadır. 

Yine, Demokratik Sol Parti, seçim bildirgesinde, ekonomik ve sosyal sorunların çözümünde 
toplumsal uzlaşmayı gerekli gördüğünü de bildirmektedir. 

Sosyal güvenlik kurumlarının sorunlarının çözümü için getirilecek öneriler, ilk planda çalışan
ların, yani bu kurumların gerçek sahiplerinin, daha sonra da devlet ve işverenler gibi, sorumluluk 
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paylaşımında yer alanları ilgilendirmektedir. Bu nedenle, Sosyal Sigortalar Kurumunun sorunları
nın çözümü, tam bir toplumsal uzlaşmayı gerektirmektedir. Biz, bu Meclis araştırmasını, bu alan
da toplumsal uzlaşma sağlayacak bir girişimin başlangıcı olarak değerlendiriyor ve destekliyoruz. 

Konunun, ulusumuzun endişelerini giderecek bir sonuca ulaşmasını diliyor ve hepinize saygı
lar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Temizel. 
Araştırma önergeleriyle ilgili görüşlerini ifade etmek üzere, Doğru Yol Partisi Grubu adına, 

Sayın Ali Rıza Gönül; buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
ülkemiz sosyal güvenlik kuruluşlarımızdan biri ve en büyüğü olan Sosyal Sigortalar Kurumunun 
faaliyetleri, hizmetleri, yönetimi ve aktüer dengesi ile tüm konulardaki eksiklik ve yetersizliklerin 
tespiti, giderici önlem ve işlevlerinin yeniden kazandırılması amacıyla birkısım milletvekili arka
daşlarımızın Meclis araştırması açılması hakkındaki talep ve önergeleriyle ilgili olarak, gerek kişi
sel gerekse Grubumuz adına görüş ve düşüncelerimi arz etmek istiyorum; bu vesileyle de, hepini
zi saygıyla selamlıyorum. 

Hepimizin malumudur ki, sanayi toplumlarında, çağımız insanı, sadece bugün değil, ömrünün 
geri kalan günlerinde de, kendisinin ve ailesinin geçimini sağlamak ve bir güvenceye kavuşmak is
temektedir. Bunun için, güçlü organizasyona dönüşen işçi örgütlenmeleri ve sendikalaşma hareket
leri, devletin himaye ve denetimiyle sosyal güvenliklerinin sağlanması için tedbirler almaya zorla
mış, zamanla, ekonomik, politik ve sosyal gelişme düzeyine uygun olarak, hükümetler, radikal bir 
şekilde, sosyal koruma kurumlarını oluşturmaya ve koruma vasıtalarını günün gereklerine uygun 
revizyona tabi tutmaya başlamışlardır. 

Sosyal güvenlik kurumlarını geliştirmek, etkin ve verimli işlev görmesini sağlamak, devletin, 
her şeyden önce, sosyal olma ilkesinin bir gereğidir. Tarihî gelişimi içinde günümüze ulaşan sos
yal güvenlik kurumlarımızdan SSK'nın, şüphesiz, yeniden yapılanma ve malî konularda büyük 
güçlükler içinde bulunduğu bir gerçektir. Şu ana kadar, gerek Sayın Bakan ve gerekse sayın grup 
sözcüsü arkadaşlarımız, bu konudaki, doğru ve gerçekçi tespitlerini, gayet açık bir şekilde Yüce 
Kurulunuza arz etmişlerdir; ben de, pek çok sorun olmakla birlikte, bunları, kısa bir şekilde Yüce 
Kurulunuza arz etmek istiyorum. 

Bugün, ülkemizde, yaşlılık ve sağlık başta olmak üzere, takriben 20 milyon civarında insanı
mıza, kanunu gereği, 7 ayrı dalda sigorta hizmeti veren ve 1996 yılı için 400 trilyon lirayı aşan büt
çesiyle bu hizmetleri görmeye çalışan kurumun sorunları, belirtelim ki, büyük önem taşımaktadır 
ve bu sorunun, kuşkusuz, ülkenin temel sorunlarından sayılması ve temel sorunlar arasında yer al
ması doğal kabul edilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, arz ettiğim üzere, kurumun pek çok sorunu bulunmaktadır; ama, bu so
runları ayrı ayrı sunmak yerine, toparlamak gerekirse, iki ana başlık altında tasnif etmek mümkün
dür. Bunlardan ilki, özellikle ve öncelikle, bugünkü örgüt yapısıyla yüklendiği görevleri etkin ve 
verimli şekilde yerine getirmekte zorlanan kurum, 1945 yılında çıkarılan bir yasayla yönetilmekte
dir. : 

Bu yasanın özü tetkik edildiğinde, merkeziyetçi bir örgütlenme modeline sahip olduğu görü
lür. Yerinden yönetimi sağlamak, böylece, bürokratik işlemleri en aza indirmek, günün koşulları
na uygun birtakım yenilikleri getirmek amacıyla, 19 uncu Dönemde 3917, 3918, 3995 ve 4011 sa
yılı kanunlarla, 1945 yılında çıkarılmış olan 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda bir-, 
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çok değişiklik yapılmıştır. Beri, bu değişikliklerin, kurum kuruluş kanununda ve 506 sayılı Kanun
da ne gibi yenilikler getirdiğini ayrı ayrı izah etmek istemiyorum -Sayın Bakan ve Sayın Çelik, ko
nuşmalarında, bunları, kısaca Yüce Kurulunuza arz etmişlerdi ve açıklamalarda bulunmuşlardı-
ama, özü itibariyle olumlu sayılabilecek yenilikler getirilmiş ise de, kurumun hukukî statüsüne pa
ralel olarak -ki, burada, hukukî statü çok önemli bence- kendimize, bu hukukî statü nedir diye so
racak olursak; bir kere, bu yasanın vazettiği hükümler çerçevesinde, özel hukuk hükümlerine tabi, 
malî ve idarî bakımdan özerk -kurum, malî ve idarî yönden özerk kabul ediliyor- tüzelkişilikte bir 
devlet kurumudur; 4792 sayılı yasanın kurumu tanımlaması böyledir; ancak, 1945 yılından 1992 
yılına kadar geçen bu süre içerisinde yapılan birtakım yasal değişiklikler ve düzenlemeler sonucu, 
kurum, malî ve idarî özerklik yapısını kaybetmiş, bağlı kuruluş olarak tanımlanmaya başlamıştır. 

Günün ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde hazırlandığı ifade edilen Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kuruluş Kanunu Tasarısı, üzülerek belirtmek isterim ki, 19 uncu Dönemde yasalaştırılama
mıştır. Her ne kadar, Sayın Kul ve arkadaşlarının vermiş oldukları araştırma önergesinin üçüncü 
paragrafında "...bütün siyasî iktidarların, bu statüye dayanarak, Kurumun işleyiş ve yönetimine fi
ilen yaptıkları müdahalelerle, Sosyal Sigortalar Kurumu, hükümran bir vesayet hukuku ilişkisinin 
ağır baskısı altında varlığını sürdürmeye çalışmaktadır" denilmektedir; ki, bunu, yukarıda belirtti
ğimiz üzere, 1945 yılında yürürlüğe giren 4792 sayılı, kurumun kuruluş kanununa, 19 uncu Dö
nemde çıkarılmış bulunan; yani, 1992, 1993, 1994 yıllarında yasalaştırılan iyileştirme kanunlarına 
gelinceye kadar, idarî ve malî özerk yapısını bozucu ve bağlı kurum haline getiren kanunî değişik
liklerde aramak gerekir kanısındayız. 

Diğer en önemli sorun, kurumun malî yapısıdır. Aslında, örgütlenme yapısının yerinden idare 
modeline dönüştürüldüğü an, bu sorun bitecektir kanaatindeyim; ama, bundan çok daha önemli 
olan konu, kurumun içine düştüğü malî sıkıntıdır. Aslında, yine ifade etmek istiyorum ki, bugün, 
kurumun en büyük sıkıntısı malî sıkıntıdır arkadaşlar. 

Kurumun malî yapısını ilgilendiren hususlara gelince: Önce, 4792 sayılı kuruluş yasasına bak
tığımızda, 19 uncu maddede kurumun gelirleri; ödenecek primler, İş Kanununun 30 uncu maddesi 
gereğince işçi ücretlerinden yapılan ceza kesintilerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığın
ca kuruma verilmesi uygun görülen paralar, yine, İş Kanununun 112 nci ve 120 nci maddelerine 
göre, işverenler ve işçiler hakkında hükmedilecek para cezaları, bağışlar, vasiyetler, menkul ve 
gayrimenkul malların getirilen olan gelirler ve genel bütçeden yapılacak yardımlar olarak belirlen
mektedir. Ancak, bu gelir türlerinden işçi ve işverenlerin ödedikleri primler, kurumun temel gelir 
kaynağını teşkil etmektedir. Bunun dışındaki kira ve faiz gelirleri de önem taşımakta ise de, bu iki 
gelir kaynağının Sosyal Sigortalar Kurumunun toplam gelirleri içindeki payı, sadece yüzde 4'tür. 

Her ne kadar, kurum kanununda, gelir kaynakları arasında genel bütçeden yapılacak yardım
lar sayılmakta ise de, kurum, devlet bütçesinden 1994 yılına kadar hiçbir yardım almamıştır, ken
di imkânlarıyla ve kendi kaynaklarıyla idare etmiştir. İlk defa, 1994 yılında, emekli aylıklarının 
ödenmesinde kullanılmak üzere 14,5 - 15 trilyon lira, 1995 yılında da takriben 59 - 60 trilyon lira 
Hazine yardımı sağlanmıştır. Resmî rakamlara göre, kurumun 1995 yılı ödemeler açığı 82 trilyon 
lira olmuştur. Yine, hesaplara göre, 1996 yılında kurumun ödemeler açığının 201 trilyon olacağı ve 
bir sonraki yılda da, yanılmıyorsam, 24 milyar dolar gibi büyük bir rakamdan bahsedilmektedir. İş
te, kurumun en büyük sorunu budur, ekonomiktir. 

Halbuki, OECD ülkelerine baktığımız zaman, devletin sosyal güvenlik kurumlarına büyük 
oranda katkıları görülmektedir. Bir diğer değerli konuşmacı arkadaşımız, OECD ülkelerinde asga
rî yüzde 12'den başlamak üzere -ki, yanılmıyorsam Yunanistan'da olması gerekir, Almanya'da, 
Fransa'da ve pek çok Avrupa ülkesinde- sosyal güvenlik kurumlarına, devlet kaynaklan, yardım 
olarak aktarılmaktadır. 
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Kurumun aslî gelir kaynağını teşkil eden prim ve sosyal yardım zammı alacakları, büyük bir 

yara ve sorun olarak önümüzde durmaktadır. 1995 yılı kasım ayı itibariyle kurumun kamu sektö
ründen alacaklı olduğu prim tutarının 8 trilyon lira civarında olduğu, gecikme zamlarıyla beraber 
toplam 18 trilyon 515 milyar lira civarında olduğu belirtilmektedir. Yine, kamu kurumlarından sos
yal yardım alacağı olarak 23 trilyon lira civarında, gecikme zammı olarak da 35 trilyon lira civa
rında olmak üzere kurumun toplam 59 - 60 trilyon lira alacağı bulunmaktadır. Kamu kurumlarının, 
böylece, gerek sosyal yardım zammı, gecikme faizi ve asıl alacaklar olmak üzere kuruma toplam 
78 trilyon civarında borcu bulunmaktadır. Özel sektörün ise, 11 trilyon lira prim borcu, 13 trilyon 
lira gecikme zammı olmak üzere toplam 24 trilyon lira borcu bulunmaktadır. Şu hale göre, kuru
mun, kamu ve özel sektördeki toplam alacak tutarı 102 trilyon lira olmaktadır. 

Bir an için, mevcut alacaklar tahsil edilse bile ve hatta, tahakkuk edecek prim alacaklarının tü
mü aylık olarak tahsil edilse bile; acaba, kurum bu malî sıkıntıdan kurtulabilir mi diye aklımıza so
ru gelebilir; ama, rakamlar ve kurumun üzerine binmiş bunca yükten sonra, birikmiş alacakların 
tahsili sağlansa ve prim alacaklarının yüzde 100'ü zamanında tahsil edilse bile, üzülerek ifade ede
yim ki, yetkili kişilerin beyanına göre ve resmî rakamlara göre, bu ekonomik sıkıntı bitmeyecektir. 

Bugün, tüm emeklilere, aylık olarak, takriben 22 trilyon lira bir Ödeme yapılıyor ve bunun aşa
ğı yukarı 9 trilyon lirası da sosyal yardım zammı olarak ödeniyor. Tabiî, değerli konuşmacı arka
daşlarımız... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Gönül, uzatmaya sizin de gönlünüz razı değil; ama, konu bitmedi galiba... 

Toparlar mısınız efendim. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) - Hızlı bir şekilde, evet. 
Şimdi, değerli arkadaşlarım, bütün mesele, alacaklar tahsil edilse bile; maalesef, 4 milyon 370 

bin kişi prim ödüyor, her ay da 2 milyon 337 bin emekli, dul ve yetime maaş ödeniyor. 1970'li yıl
larda, 1975'li yıllarda, 1980'li, 1990'lı yıllarda aktif-pasif dengesinin ne olduğunu değerli konuşma
cı arkadaşlarım ifade etmişlerdi, tekrar etmek istemiyorum; ama, bugün, ekonomik sıkıntıya düş
menin en önemli nedenlerinden bir tanesi, aktif-pasif dengesinin ,1,8 veya 1,9 civarına düşmüş ol
masındadır; önemli bir faktördür. 

Değerli arkadaşlarım, şüphesiz, bu kurumun pek çok sorunu bulunmaktadır. 

Kayıtdışı ekonominin varlığı ve bunun etkilerini de ifade etmek istiyorum. Bugünkü yapısal 
sistem içerisinde, işçinin, prim ödemeye ve sigortalı olmaya işvereni mecbur edemediği ve kendi
sinin de, dara düştüğü zaman sigortalı yapılıp kurumun hizmetlerinden gayet rahat ve kolay bir şe
kilde istifade edebildiği bir sistem vardır. Bu sistem, üzülerek ifade edeyim ki, işçiyi, sendikal hak
kını ve sigorta hakkını aramaktan mahrum etmektedir. Yapısal, değiştirilmesi gekeren konulardan 
bir tanesi ve önemlisi de budur. 

Ben, en son konuşmacı olarak, iftar vaktine yaklaşan şu saatte, diğer hususları ifade etmekten 
kendimi alıkoyuyorum ve sonuç olarak, özellikle belirtmek istiyorum ki... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen toparlayın efendim. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) - Şimdi, efendim, personel sayısı filan fevkalade fazla değil. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun değerli personeli, hizmetlerdeki çok büyük, taleplerdeki çok büyük 
artışlara rağmen, gerçekten, büyük bir özveriyle, hizmetleri zamanında yerine getirmenin gayreti 
içerisindedir ve verilen hizmet açısından büyük bir rakam da değildir. 

- 2 1 2 -



T.B.M.M. B : l l 8 . 2 . 1 9 9 6 0 : 1 
Şunu ifade etmeyi bir görev kabul ediyorum ve özellikle de, bütün gruplarımızın değerli ko

nuşmacılarına ve gruplarımıza teşekkür ediyorum; bu konu, hakikaten, siyasî bir konu haline geti
rilmemiştir ve konuşmalardaki, özenle seçilen kelimelerle, bu kurumun partilerüstü, siyasetüstü ol
duğu ve olması gerektiği konusundaki görüşlere ye düşüncelere hem saygı duyuyorum hem de 
Grubum buna açıkyüreklilikle katılmaktadır... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Gönül, toparlar mısınız efendim. 

ALÎ RIZA GÖNÜL (Devamla) - inanıyorum ki, Yüce Meclisimizin verecek olduğu araştırma 
konusudaki karar, kurum ve ülkemiz için hayırlı olacaktır. Yine inanıyorum ki, 20 nci Dönemde, 
aksayan yönleri tamir eden bir kuruluş kanununu elbirliğiyle çıkarmak, daha özerk bir duruma ge
tirmek suretiyle, sosyal güvenlik kurumlarımızın en önemlisi olan Sosyal Sigortalar Kurumumuzu 
kurtarmış olacağız. 

Bu nedenle, hayırlı bir gelişme ve fevkalade güzel bir önerge olduğu için, Grubum, bu öner
geye katılmaktadır, destek vermektedir. 

Yüce Kurulunuzu en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 

Sağ olun. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Sayın Gönül, teşekkür ediyorum. 
Önerge sahiplerinden, birinci imza sahibi Sayın Necati Çelik; buyurun. (RP sıralarından alkış

lar) 
Efendim, çalışma süremizi ve sonraki oylamalarımızı da dikkate alarak konuşma sürenizi iyi 

kullanırsanız, memnun olurum. 
Buyurun. ' 
NECATİ ÇELÎK (Kocaeli) - Çok teşekkür ederim. 
Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; sözlerime başlarken, hepinizi saygıyla selamlı

yorum. 
Gruplar adına yapılan konuşmaları büyük bir dikkatle dinledim ve tüm gruplar bu önergelerin 

kabul edilmesi yönünde taahhütte bulunmuşlardır; bundan büyük memnuniyet duydum. Bu, Yüce 
Meclis adına fevkalade hayırlı bir gelişmedir. Duyduğum memnuniyeti, sözlerimin başında ifade 
etmek istiyorum. 

Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; kanaatim odur ki, tüm gruplar adına yapılan ko
nuşmalarda, Sosyal Sigortalar Kurumunun bugün çok ciddî bir çıkmazda olduğu çok açıkça görül
müştür. Çıkmazların, izleyebildiğim kadarıyla, vurgulanmadığı bir yönünü huzurlarınızda takdim 
etmek istiyorum. 

Son on yılda, kurumun genel müdürü 9 kez değişmiştir; yani, bir genel müdür, asil ve vekil 
olarak, ancak onbeş ay hizmet görebilmiştir. Takdir edersiniz ki, bu istikrarsızlık, tahmin ediyorum, 
kurumun bu noktaya gelmesinde olumsuz etki yapmıştır. Yönetimde istikrar, kanaatim odur ki, bü
yük önem ifade ediyor; ama, ne var ki, bu yönde de, kurum, son on yıl içinde ciddî bir sıkıntıyla 
karşı karşıya bırakılmıştır. 

Dün, Grup adına yaptığım konuşmamda, Sosyal Sigortalar Kurumunun geneline ilişkin düşün
celerimizi açıklamaya çalıştım; bugün, çok kısa olarak, müsaade ederseniz, sağlık hizmetleri üze
rinde durmak istiyorum. 

Kurum, bugün, hakikaten, iştirakçilerine, mensuplarına sağlık hizmeti sunamaz durumdadır; 
bir fasit daire içinde, kurum, sağlık hizmetleri bakımından patinaj yapmaktadır. Bugün, poliklinik 
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hizmetlerinde talep fevkalade yoğundur, yataklı tedavide ve ameliyatlarda normalin üstünde rande
vu verilmektedir ve sağlık hizmetlerinde nitelik ve nicelik bakımından fevkalade yetersizlik vardır. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, hasta olan bir sigortalı, istediği ilacı alamamaktadır, ucuz ilaç 
yazılmaktadır. Zannediliyor ki, ucuz ilaçla tasarruf yapılıyor... Hayır; ucuz ilaçla hem hasta peri
şan edilmekte -çünkü, ucuz ilaç, hastaya başka olumsuz etkiler yapmaktadır- hem de daha fazla doz 
kullanılarak tedavi yapılmaya çalışılmakta; dolayısıyla, kurum, bu yolla da yeni harcamalara ma
ruz bırakılmaktadır. Hastalıkta, takdir edersiniz ki tasarruf mümkün değildir; bu bakımdan, hasta
ya gerekli olan ilacın yazılmasında muhakkak zaruret vardır. Yine, antibiyotik dışındaki ilaçların 
kullanılmaları, genelgelerle kısıtlanmaktadır. Demin ifade ettim, bunların hiçbirisini kabul etme
miz mümkün değildir; çünkü, Sigortanın sunduğu sağlık hizmeti bir lütuf niteliğinde değildir; işti
rakçiler prim ödüyor ve karşılığında hizmet alma hakkına sahiptir. Ne yazık ki, alamıyor; büyük 
oranda kısıtlamalarla karşı karşıya bulunuyoruz ve yine, ilaç alırken, eczanelerde, bizden, yani iş
tirakçilerden yüzde olarak tekrar bir pay alınıyor ve bu pay nerede kullanılıyor, niçin alınıyor; tam 
bir keyfî uygulamadır; dolayısıyla, bu hususun da altını çiziyorum. 

Kurum, kanaatim odur ki, serum üretimi için daha ciddî tedbirler almalıdır. Bu, kurumun ta
sarrufu için de çok önemli bir gerekliliktir. 

Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; hastanın yatış ve çıkış sorumluluğu, takdir eder
siniz ki, doktorların yetkisinde olması gereken bir keyfiyettir. Ne var ki, bu, doktorların yetkisi ol
maktan çıkarılmış, baştabiplere bırakılmıştır. Hiçbir baştabibi, böyle yapıyor diye bir itham altında 
tutmak istemiyorum; ne var ki, siyaset yapıyoruz, siyaset adamıyız, biz de ilk telefonu baştabibe 
açıyoruz; dolayısıyla, hem çıkışlar hem de yatışlar bir mjktar keyfiliğe dönüşmektedir. Burada, 
hem doktorlara hem hastalara büyük haksızlık yapılmaktadır. Bu haksızlığın da önüne geçilmesin
de zaruret görmekteyim. 

Bir başka önemli husus şu: Yatamayan hastaya paralı muayene yolu gösterilmektedir. Biz, za
ten prim ödüyoruz, karşılığında hizmet almak istiyoruz; hayır, yatak yok, paralı muayene, ondan 
sonra yatak... Bu, fevkalade yanlış, fevkalade sıkıntılı bir uygulamadır. Bütün bunların önüne ge
çilmesinde mutlak zorunluluk bulunmaktadır. 

Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; hastalarımız için bir başka önemli sıkıntı, polik
linik hizmetlerinde görülmektedir. Hastalar, âdeta bir ping-pong topu gibi, bir polikliniğe, bir baş
ka hastaneye koşuşturmakla karşı karşıyadır. Kişi zaten hasta; inanınız, sigorta hastanelerine, ne 
yazık ki, genelde bütün hastanelere giden bir insan, bırakınız hasta olarak gitmeyi... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

NECATİ ÇELİK (Devamla) - Hemen bitiriyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Lütfen efendim... 
NECATİ ÇELİK (Devamla) - Bırakınız hasta olarak gitmeyi, sıhhatli giden insan dahi, şu ko

şuşturmada hasta olur. Dolayısıyla, bütün bunların önüne geçilmesinde mutlak zorunluluk bulun
maktadır. . r 

Son olarak söyleyeceğim şudur: Hem şahsım hem de Refah Partisi Grubumuz, bu önergelerin 
kabulü yönünde oy kullanacaktır; bütün grupların da, bu yönde oy kullanacaklarını bu kürsüde 
açıklamış olmalarını, büyük bir memnuniyetle karşıladığımı ifade ediyorum; hepinizi, akşamın bu 
saatinde, saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Çelik, teşekkür ediyorum. 
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Sayın Kul, 10/1 numaralı araştırma önergesinin birinci imza sahibi sıfatıyla; buyurun. 

EMİN KUL (İstanbul) - Teşekkür ediy orum Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; öncelikle şu hususu belirterek tutanaklara geçirmek isti

yorum: Gerçekten, kurumun bugün getirildiği durum, teknik bir tartışmayı gerektiriyor; ama, geç
tiğimiz 19 uncu Dönemin dört yılında, Anavatan Partisi Grubu olarak ve milletvekilleri olarak, bu 
salonda, kurum üzerinde söylediklerimiz, herhalde hafızalarda kalmış, en azından, tutanaklarda, 
tekrar hatırlanabilir haldedir. 

Büyük bir mutlulukla görüyorum ki, dört yıl boyunca söylediklerimizin doğruluğu, bugün, bü
tün parti gruplarının bu araştırma önergemizi desteklemesi suretiyle ispat edilmiştir. Dört yıl bo
yunca verdiğimiz kanun tekliflerinin ele alınmamasının, komisyonlarda bekletilmesinin ne kadar 
yanlış olduğu, bugün, bu önergeye bütün parti gruplarının ittifakla oy vereceğini ifade etmesiyle is
pat edilmiştir. Bu bakımdan, Meclisimizin bütün parti gruplarına ve bu grupların milletvekillerine 
şükranlarımızı, saygılarımızı, buradan, başlangıçta ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, hemen şunu ifade edelim: Bugün, barajlarından tersanelerine, yolların
dan binalarına kadar, ülke sathında yükselen ne kadar fizikî değer ne kadar üretilen mal ve hizmet 
varsa, bu kuruma prim ödeyen işçilerimizin eseridir; ama, bu müzakerede görüldü ki, bu kuruma 
prim ödeyen işçilerimizin bütün gayretleri, yıllardır heba edilmiştir ve özellikle son dört yılın tab
losuna baktığımızda, bu heba edilişin hızlandığını açıkça görüyoruz. 

Çocukluğunu yaşamamış, gençliğini, zor çalışma şartları altında, üretime adamış işçilerimiz 
ve emekçilerimiz, devlete ödedikleri vergiler dışında kendi parasal katkılarıyla meydana getirdik
leri bu kurumdan, insan onuruna yaraşır bir sosyal güvenlik hizmeti beklemektedirler. Dârgelirle-
rinden en yüksek oranda vergi kesilen işçiler, buna ilaveten, ödedikleri yüksek oranda sigorta pri-

, minin karşılığını, yeterli hizmet ve emekli aylığı olarak alamazken, bu müzakere sonunda ve içeri
sinde de görüldü ki, bugün, hiç alamamak gibi bir durumla karşı karşıyadırlar. 

Bakınız, 1991 yılı sonunda, dolar bazında, emekli aylığı miktarı 140 dolardır. Geçen dört yıl 
içerisinde bu miktar yükseleceğine, 15 Kasım 1994 öncesi emekli aylıkları, dolar bazında,. 94 do
lardı. Doların değerinin enflasyonun gerisinde'1 tutulduğunu da dikkate alırsak, demek ki, kurum iş
tirakçileri, bu kurumdan hizmet bekleyenler ve aylık alanların durumları, dört yıl öncesinden daha 
kötüye doğru götürülmüş ve dört yıl öncesini -bir seçim vesilesiyle yapılan zamlarla dahi- arar ha
le gelmişlerdir. Dolayısıyla, bu kurumun araştırılması, gerçekten, Meclisimizce zorunludur ve özel
likle belirtmek istiyorum ki, Sayın Başkan, önergemizin araştırma kapsamı, Sosyal Sigortalar Ku
rumunun finansman, hizmet, faaliyet ve işleyişi ile bugün getirildiği olumsuz tabloyu doğuran usul
süzlük ve yolsuzluklar dahil, bütün unsurları içermektedir. Araştırmanın mahiyetinin ancak bu çer
çevede ele alınması, Yüce Meclisi aydınlatacaktır; yoksa, yalnız sağlık konusu, yoksa, yalnız baş-
lıbaşına finansman konusu değil; yönetim ve yolsuzluklar dahil, geniş bir çerçevede araştırma ya
pılması, Yüce Meclisi aydınlatacaktır. 

Önergemizin Yüce Mecliste kabul edilmesi halinde, Sosyal Sigortalar Kurumunun bütün hiz
met, faaliyet ve sorunlarının bir Meclis araştırmasıyla tespiti, sadece, Yüce Meclisi çözüm aranma
sında aydınlatmakla da sınırlı kalmayacak, daha geniş alanda bir anlam ve işlev kazanmış olacak
tır. Zira, sosyal güvenlik, temel bir insan hakkıdır; önergemizin kabul edilmesiyle, temel bir insan 
hakkının hayatiyetine katkı verilmiş olunacaktır. Sosyal güvenlik, kalkınmanın motoru, üretim ve 
verimliliğin temel bir unsurudur; önergemizin kabul edilmesiyle, arızalanan bu motorun onarılma
sına, kalkınmaya hız kazandırılmasına, üretim ve verimliliğin artmasına hizmet edilmiş olunacak
tır. Sosyal güvenlik, çok önemli bir beşerî sermaye yatırımıdır; önergemizin kabul edilmesiyle, be
şerî varlığımızın, insanlarımızın gücü ve sağlığının dirlik içinde tutulması pekiştirilecektir. Sosyal 

- 2 1 5 -



T.B.M.M. B : l l 8 . 2 . 1 9 9 6 0 : 1 
güvenlik, gelirin yeniden ve daha adil dağıtımı için barış ve adaleti sağlayacaik bir araçtır; önerge
mizin kabul edilmesiyle, adalet ve barışın gelişmesinde işlev taşıyan bu unsur güçlendirilmiş ola
caktır. Nihayet, sosyal güvenlik, yarınlarından endişe duymayan bireylerin yaratılması yönünden, 
demokratik rejimin sigortasıdır; görülüyor ki, son yıllarda bu sigorta atmıştır; önergemizin kabu
lüyle, yarınlara endişeyle bakma inançsızlığı giderilerek, demokratik rejime hizmet edilmiş olacak
tır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu nedenlerle, önergemize olumlu oy Verilmesini arz ve 
talep ediyor; Anavatan Partisi Grubu ve şahsım adına, geçmişteki bütün kişisel çekişmelerin bir ke
nara bırakılarak bu önergeye olumlu oy verileceğine inanıyor ve Yüce Meclise saygılar sunuyor, 
sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan; (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Kul, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, müzakereye konu iki önerge üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, birleştirilmiş iki önergenin kabulünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.... Kabul et

meyenler... Birleştirilmiş iki önerge kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Meclis araştırması yapacak komisyonun 9 üyeden kurulması hususunu 

oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir; komisyon 9 üyeden 
oluşacaktır. 

Sayın milletvekilleri, komisyonun çalışma süresinin, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye
nin seçimi tarihinden itibaren bir ay olması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun, gerektiğinde Ankara dişında da çalışabilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hayırlı hizmetlere vesile olsun inşallah. 
Sayın milletvekilleri, grup başkanvekillerimizden işaretle aldığım temayüle göre, birleşimin 

kapatılması yönünde talep vardır; bir kere, mübarek bir ramazan günüdür ve saat 17.10'dur. 

Grupların temayülünü dikkate alarak, gündemdeki işleri görüşmek için, 13 Şubat 1996 Salı 
günü saat 15.OO'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 17.10 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİS! GÜNDEMİ 
11 İNCİ BİRLEŞİM 8 . 2 . 1996 PERŞEMBE Saat : 15.00 

1  
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2  
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
S E Ç İ M 

4  
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

._ 5  
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 9 arkadaşının, Sosyal Sigortalar Ku
rumunun sorunlarını ve alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 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-
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 (10/3) 

_ 1. — 



5 
.. GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS AR AŞTIRMASI 

'YAPILMASINA DAİR -ÖNGÖRÜLMELER 

4. — İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit"ve 12 arkadaşının, gazeteci Metin Gök-
tepe cinayetinin açıklığa kavuşturulması ve faillerinin ortaya çıkarılması amacıyla 
Anayasanın 9.8 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4) 

5. — İstanbul Milletvekili I-Ialit Dumankaya ve 16 arkadaşının, Petrol Ofisi Genel 
Müdürlüğünde meydana gelen yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaferrnı aıraştırmak ve alın
ması • gereken tedbirleri belirlemek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü •maddeleri .uyanınca bir Meclis araştırması açılmaısıoa ilişkin önergesi (10/5) 

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

7. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 18 arkadaşının, hudutlarımızın 
güvenliği konusunda alman ve alınması gereken tedbirleri araştırmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 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 imalatı ve 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 14 arkadaşının, Lions 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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İçtüzüğün 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, içtüzüğün 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 ve. 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, içtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/16) 

17. — Kocaeli Milletvekili Necati Çelik ve 38 arkadaşının, zorunlu tasarruf ke-
sintileriniin değerlendirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve. 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 




